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ABSTRACT 
 

“Unemployment Forgotten? A study of how the Swedish Social Democrats 
describe their economic policy during the 1970s, 80s and 90s”  
Thesis in Political Science (C-level) at Karlstad University by  

Henrik Jonströmer, Spring 2006 
Tutor: Susan Marton 

 
The economic policy of the Swedish Social Democrats has undergone major changes during 
the last thirty years. From using a so-called Keynesian policy to promote full employment in 
the economy, the Social Democrats have switched to a more monetaristic policy to promote 
low inflation instead. What I intend to do with this study is to see if the policy change also can 
be noticed in how the party describe their own policy. Have the Social Democrats been open 
and transparent with their change in priorities, or have they tried to hide this in their rhetoric?   
 
The purpose of this thesis is to examine if one can notice a change from a Keynesian to a 
monetaristic policy in the Social Democrat’s descriptions of their economic policy. The main 
research question, which I intend to answer, is: 
 
• Is it possible to notice a change from a Keynesian to monetaristic policy in the Social 
Democrat’s descriptions of their economic policy? 
 
To be able to answer the main question I also intend to answer these following two precise 
research questions: 
• What is described as the biggest problem in the social democratic financial forecasts during 
the 1970s / 1980s / 1990s – the unemployment, the inflation or both? 
• What is described as the best solution in the social democratic financial forecasts during the 
1970s / 1980s / 1990s – the expansive or the austere financial policy? 
 
I have chosen to study the descriptions found in the financial forecasts, presented by the 
Social Democrats during their time in government rule between 1970 and 1999. The research 
method I use is the qualitative text analysis.   
 
After analyzing the descriptions found in the financial forecasts I present an answer to the 
main research question: Yes, it is partly possible to notice a change from a Keynesian to 
monetaristic policy in the Social Democrat’s descriptions of their economic policy.  
 
I only say partly possible because it is possible to notice the policy change that took place 
between the 1970s and 1980s, when low inflation was given the same priority as low 
unemployment. Whereas it is not possible to notice the change that took place between the 
1980s and 1990s, when low inflation was given the highest priority, above low 
unemployment.  
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1. INLEDNING 

1.1 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA POLITIK I FÖRÄNDRING 

”Sysselsättningspolitiken har alltid, så länge det funnits ett socialdemokratiskt parti, 

varit en huvudfråga. Vi anse den vara så viktig, att inga doktriner (…) komma att hindra 

oss utan fördomar försöka finna vägarna fram till ett samhälle, där man har 

sysselsättningen tryggad.”1 – Tage Erlander, 1946 

 

Att skapa full sysselsättning har, som citatet ovan visar, alltid varit en kärnfråga för 

svensk socialdemokrati. En av de största framgångarna för socialdemokraternas 

ekonomiska politik i Sverige ansågs under efterkrigstiden vara att man lyckades utrota 

massarbetslösheten. Detta uppnåddes så småningom i de flesta högindustrialiserade 

länder men Sverige var ett av de första som lyckades nå permanent full sysselsättning 

med endast 3 procents arbetslöshet.2 Under de senaste femton åren har dock 

arbetslösheten vuxit till ett allt större problem och vida överskridit 3 procent. Idag (år 

2006) ligger arbetslösheten på över 5 procent och därtill kommer nästan 3 procent som 

deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program. I reella tal innebär detta att drygt 350 000 

svenskar idag står utan ett riktigt arbete.3

 

Under slutskedet av arbetet med denna uppsats (september 2006) har det i Sverige 

genomförts val till riksdagen. Valet blev ett stort nederlag för socialdemokraterna som 

efter tolv år vid regeringsmakten tvingades lämna över makten till den borgerliga 

alliansen4. Många bedömare menar att valnederlaget till stor del beror på att 

socialdemokraterna under den gångna mandatperiod inte har lyckats få ner 

arbetslösheten. Partiet har utsatts för hård intern kritik och bara tre veckor efter valet gick 

LO-ekonomerna ut med en tidningsartikel i vilken man starkt kritiserar partiets 

ekonomiska politik. Författarna menar att Göran Perssons regering har gett upp målet om 

full sysselsättning och istället satsat på låg inflation och balans i statsbudgeten.  

                                                 
1 Erlander (1973), s.267 
2 Lindbeck (1975), s.246 
3 http://www.ams.se/Go.aspx?a=68461 (2006-08-21) 
4 Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

 1

http://www.ams.se/Go.aspx?a=68461


Att de svenska socialdemokraterna har börjat prioritera låg inflation framför full 

sysselsättning, är en syn som även delas av många forskare. Sociologen Anthony Giddens 

skriver i sin bok ”Tredje vägen” att denna resignation från arbetslöshetsbekämpning 

endast är en naturlig del av den ”förnyelse” som har skett, och håller på att ske, inom 

socialdemokratin runt om i Europa. I samband med nyliberalismens uppkomst och 

globaliseringen har socialdemokraterna varit tvungna att ändra ståndpunkt, bl.a. i 

ekonomisk-politiska frågor. Från att tidigare ha använt sig av en s.k. keynesiansk 

ekonomisk politik som syftar till att skapa full sysselsättning, har socialdemokraterna 

istället börjat prioritera bekämpningen av inflation.5 Det sägs att man har gått från en 

keynesiansk ekonomisk politik mot en monetaristisk dito.  

 

Keynesianismen och monetarismen ses som de två makroekonomiska teoriskolor som har 

influerat den ekonomiska politiken i västvärlden mest under de senaste femtio åren. 

Keynesianismen bygger på den brittiske ekonomen John Maynard Keynes ekonomiska 

teorier som utvecklades under 1930-talet. Kärnan i keynesianismen är att om 

samhällsekonomin lämnas att sköta sig själv hamnar den i ett läge med mycket hög 

arbetslöshet, och att man inte kan vara säker på att den av egen kraft kan ta sig ur detta 

tillstånd. Receptet mot problemet är istället att staten går in och bedriver en expansiv 

finanspolitik i syfte att öka efterfrågan i ekonomin.6   

 

Monetarismen förespråkar tvärtemot keynesianismen en restriktiv finanspolitik samt en 

så liten offentlig sektor som möjligt. Monetarister menar att en keynesiansk politik endast 

temporärt kan minska arbetslösheten genom att öka efterfrågan i ekonomin, och att detta 

på lång sikt leder till en ökad inflation och även ökad arbetslöshet. Monetaristerna är inte 

lika bekymrade över arbetslösheten, utan ser inflationsbekämpningen som det primära 

målet i samhällsekonomin. Om inflationen kan hållas på en låg nivå förväntas också 

arbetslösheten att sjunka så småningom.7  

 

                                                 
5 Giddens (2001), kap. 1 
6 Pålsson Syll (1998), s.342f 
7 a.a, s.375ff 
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I artikeln ”Understanding Swedish Social Democracy” beskriver Juhana Vartiainen 

keynesianismens starka förankring i svensk socialdemokrati. Redan under 1930-talet 

började Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) utforma en expansiv finanspolitik som 

var inspirerad av Keynes. Efter andra världskriget blev sedan keynesianismen den helt 

dominerande ekonomiska teoriskolan för socialdemokraternas ekonomiska politik, vilket 

visade sig vara ett framgångsrecept. Enligt Vartiainen berodde detta för det första på att 

man genom den keynesianska politiken lyckades hålla nere arbetslösheten, vilket i sin tur 

gav ett starkt väljarstöd åt partiet; för det andra på att keynesianismen förordar en stor 

och aktiv offentlig sektor, vilket överensstämmer med den socialdemokratiska ideologin 

om ett omfattande statligt ägande i ekonomin.8  

 

Sedan 1980-talet har dock den av Keynes inspirerade politiken övergetts av svensk 

socialdemokrati. Partiet har istället börjat anamma de monetaristiska idéerna om hur 

samhällsekonomin bör bedrivas, varför bekämpningen av inflationen har prioriterats 

framför arbetslöshetsbekämpningen. Statsvetaren Johannes Lindvall har i sin 

doktorsavhandling ”The politics of purpose”, kartlagt denna politiska omorientering som 

ägde rum under 1970-, 80- och 90-talet i Sverige.  

 

Utgångspunkten i Lindvalls avhandling är att försöka förklara varför Sverige väntade 

ända till 1990-talet med att bekämpa inflationen på bekostnad av bekämpning av 

arbetslöshet. Nästan alla andra europeiska länder hade slagit in på denna väg redan under 

1980-talet, men av någon anledning väntade Sverige längre med denna politik. Under 

denna trettioåriga period (1970-1999) hade SAP regeringsmakten totalt tjugoen år och 

Lindvall understryker att socialdemokraternas resignation från arbetslöshetsbekämpning 

är anmärkningsvärt och representerar den största politiska förändringen i svensk 

socialdemokrati sedan andra världskriget.  

 

                                                 
8 Vartiainen (2001), s.44 
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Lindvall menar att socialdemokraterna gradvis förändrade sin ekonomiska politik från en 

keynesiansk sådan under 70-talet till en mer monetaristisk under 90-talet.9 Han menar att 

det under de tre årtiondena bedrevs varsin specifik ekonomisk politik: under 1970-talet en 

”ren” keynesiansk finanspolitik inriktad mot att stimulera efterfrågan i ekonomin i syfte 

att hålla nere arbetslösheten. Under 1980- förkastades dock de keynesianska idéerna till 

förmån för en ”tredje väg” med både inflations- och arbetslöshetsbekämpning som högsta 

prioritet. Under 1990-talet fick dock inflationsbekämpningen ensam prioritet med följden 

att arbetslösheten kraftigt steg.  

 

Socialdemokraternas ekonomiska politik har med andra ord genomgått stora 

förändringar. Den tidigare politiken för full sysselsättning, som Tage Erlander talade om, 

har försvunnit från dagordningen och istället ersatts av en politik som bryr sig mer om att 

bekämpa inflationen. 

1.2 RETORIK OCH POLITIK  

Med utgångspunkt i förändringen av SAPs ekonomiska politik som har beskrivits ovan, 

har jag valt att undersöka en särskild aspekt av denna förändring. Jag vill nämligen 

undersöka om förändringen av SAPs ekonomiska politik även går att spåra i 

socialdemokraterna egna beskrivningar av sin politik. Går förändringen i politiken även 

att spåra i retoriken? Genom att undersöka hur socialdemokraterna själva beskriver sin 

politik vill jag med denna studie försöka bidra med en ny infallsvinkel på förändringen av 

SAPs ekonomiska politik. Till skillnad mot Johannes Lindvalls studie är jag här inte 

intresserad av innehållet i den förda politiken, utan innehållet i det politiska språket.  

 

Politiker och politiska partier tenderar många gånger att med hjälp av retorik försöka 

framställa sin politik i ”god dager”. Om – som jag i denna uppsats utgår ifrån – 

socialdemokraterna har givit upp sin kamp mot arbetslösheten till förmån för 

inflationsbekämpning, finner jag det intressant att se om partiet också är öppet med denna 

                                                 
9 Lindvall skriver  visserligen inte  i sin avhandling att den ekonomiska politiken i Sverige var 
”monetaristisk” under 1990-talet, utan att den var ”icke-keynesiansk”. Jag menar dock att dessa två 
begrepp syftar till samma sak. En vidare diskussion av detta sker i fotnot 24 på sid. 13 i denna uppsats. 
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förändring utåt sett. Genom att jämföra innehållet i socialdemokraternas förda politik 

med innehållet i socialdemokraternas beskrivningar av sin politik, vill jag undersöka om  

man har varit öppen och transparent med sin omställning av prioriteringar eller om man 

har försökt dölja detta i retoriken. 

  

Jag anser att denna utgångspunkt är intressant och dessutom statsvetenskapligt relevant 

då retoriken har en central roll inom politik och politiska processer. Daniel Heradstveit 

m.fl. behandlar just detta i boken “Politisk kommunikation”. Författarna menar att all 

politisk påverkan sker genom en eller annan form av kommunikation. Den typ av politisk 

kommunikation som avser att övertyga kallas politisk retorik. I analysen av politisk 

retorik är man inte intresserad av sanningsinnehållet i ett faktapåstående, utan istället hur 

sådana faktapåståenden fungerar och används i politiska situationer.10 På samma sätt vill 

jag med denna undersökning se hur den politiska retoriken har använts av det 

socialdemokratiska partiet under 1970-, 80- och 90-talet då partiets ekonomiska politik 

genomgick stora förändringar. 

 

Varför har jag då valt att undersöka just socialdemokraternas beskrivningar av sin 

ekonomiska politik? När politiker (i likhet med många andra) ska beskriva någonting 

görs det alltid ett urval av vilka fakta, ord och uttryck som ska användas. Beskrivningar 

är således aldrig helt objektiva utan präglas av avsändarens politiska värderingar. På så 

vis är de också utformade utifrån hur avsändaren själv vill att något ska framställas.11 Att 

undersöka SAPs beskrivningar av sin ekonomiska politik anser jag därför vara intressant 

ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det jag alltså vill undersöka i denna uppsats är om förändringen från en keynesiansk till 

en monetaristisk politik även går att spåra i socialdemokraternas beskrivning av sin 

ekonomiska politik. Syftet med denna uppsats är således att undersöka om det i 

                                                 
10 Heradstveit (1993), s.11ff 
11 Filosofen Gunnar Fredriksson behandlar just detta i Fredriksson (1992) 
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socialdemokraternas beskrivningar av sin ekonomiska politik går att urskilja en 

förändring från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik.  

 

Utifrån det ovan nämnda syftet formulerar jag här min övergripande forskningsfråga, som 

lyder: 

• Går det i socialdemokraternas beskrivningar av sin ekonomiska politik att 

urskilja en förändring från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik? 

 

Jag anser att denna undersökning är intressant eftersom den dessutom går att sätta in i en 

bredare kontext, som har att göra med de ekonomisk-politiska förändringar som har skett 

i både Sverige och övriga Europa sedan 1970-talet och framåt. Övergången från den 

keynesianska till den monetaristiska politiken skedde i nästan alla övriga europeiska 

länder redan under 1970- och 80-talet. Sverige kom dock att vänta ändå fram till början 

av 1990-talet med denna övergång, vilket väcker frågan om varför det dröjde längre tid 

för svenska politiker än andra att anamma denna politik. Syftet med denna uppsats är inte 

att ge ett definitivt svar på denna fråga, dock är min förhoppning att jag genom att 

undersöka hur socialdemokraternas använde retoriken under denna period, kan bidra med 

en ny infallsvinkel på partiets förändrade politik och orsakerna till denna förändring. 

1.4 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Jag finner det här lämpligt att beskriva och förklara de två begrepp som är mest centrala i 

uppsatsen, nämligen keynesianism samt monetarism. Detta då mitt syfte är att just 

undersöka om det i socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik går att 

urskilja en förändring från en keynesiansk till en monetaristisk politik. Nedan sker en 

beskrivning av dessa två ekonomiska teoriskolor.  

1.4.1 Keynesianism 

Keynesianismen är sprungen ur en kritik av de s.k. neoklassiska teorierna om hur 

samhällsekonomin fungerar. Enligt dessa uppstår arbetslöshet p.g.a. ett ”utbudsöverskott” 

på arbetsmarknaden där arbetstagarnas löner är för höga. Genom att marknadskrafterna 

får verka fritt borde dock arbetsmarknaden närma sig ett jämviktsläge där lönerna blir 

lägre, varvid fler blir anställa och arbetslösheten sjunker. År 1936 publicerade den 
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brittiske ekonomen John Maynard Keynes sin bok ”The General Theory of Employment, 

Interest and Money” som var en kritik av de neoklassiska teorierna.12  

 

Det viktigaste inslaget inom keynesianismen är synen på ekonomisk jämvikt. 

Samhällsekonomisk balans anses uppstå då det planerade sparandet är lika stort som 

planerade investeringar. I denna jämviktsnivå behöver däremot inte sysselsättningsgraden 

vara maximal – arbetslöshet kan alltså råda trots att ekonomin är ”i balans”. Keynes 

menade däremot att staten kan påverka sysselsättningen genom att aktivt stimulera den 

totala efterfrågan i ekonomin – detta är det andra centrala inslagen inom keynesianismen. 

Den totala efterfrågan består av hushållens konsumtion, den offentliga sektorns 

efterfrågan och företagens investeringar. Det bästa sättet att påverka efterfrågan är, enligt 

keynesianismen, med hjälp av finanspolitiken. 

 

Finanspolitik är benämningen på den inkomst- och utgiftspolitik som staten kan använda 

sig av för att påverka den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i 

ekonomin. Keynesianismen förespråkar att staten ska bedriva en s.k. expansiv 

finanspolitik. I praktiken innebär detta att staten sänker skatterna och/eller ökar de 

offentliga utgifterna, t.ex. genom höjda bidrag och offentliga investeringar. På så vis 

påverkas den totala efterfrågan i ekonomin positivt, alltså släpps det ut mer köpkraft i 

ekonomin, vilket i sin tur gör företagen mer benägna att nyanställa varvid arbetslösheten 

antas sjunka. Ett problem med den expansiva finanspolitiken är dock att den riskerar att 

leda till stora pris- och kostnadsökningar – s.k. inflation. Ju närmare ekonomin kommer 

full sysselsättning desto högre antas inflationen bli. Keynesianismen uttrycker dock ingen 

större oro för inflationen, utan betraktar det mer som en ”stimulans” för 

affärsverksamhet. 13

 

Keynesianismens inriktning på den expansiva finanspolitiken innebär dessutom att staten 

tillåts använda statsbudgeten som ett aktivt verktyg i den ekonomiska politiken. Keynes 

menade att statens budget inte behövde balansera statsfinanserna utan samhällsekonomin. 

                                                 
12 Bergström (1995), s. 23 
13 a.a, s. 23f 
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Med detta avsågs att budgetpolitiken främst bör bidra till uppfyllandet av viktiga 

ekonomisk-politiska mål, som t.ex. full sysselsättning. Ett underskott i statsfinanserna 

anses inom keynesianismen alltså vara ett smärre problem.14  

 

Med keynesianism syftar jag i denna uppsats således till den ekonomiska teoriskola som 

förespråkar en av staten aktiv politik för att skapa full sysselsättning i ekonomin. Detta 

förväntas ske genom en expansiv finanspolitik (ökade offentliga utgifter och/eller sänkta 

skatter) som i sin tur syftar till att stimulera efterfrågan i ekonomin. 

1.4.2 Monetarism 

Monetarismen har sin ideologiska grund i nyliberalismen och bildades som en kritik mot 

keynesianismen och dess oförmåga att hålla nere inflationen i ekonomin. 

Keynesianismen hade under 1970-talet börjat utsättas för allt hårdare kritik i samband 

med att många ekonomier runt om i världen började lida av s.k. stagflation – inflation och 

arbetslöshet samtidigt. Detta öppnade vägen för den monetaristiska ”motrevolutionen” 

med den amerikanske ekonomen Milton Friedman som främste talesman.15  

 

Monetaristerna sätter pengar och penningteori i centrum av sin analys av 

samhällsekonomin. Man menar att det är penningutbudet som är den helt avgörande 

faktorn för ekonomins utveckling och för prisnivån. Istället för att ägna sig åt en expansiv 

finanspolitik borde staten istället begränsa sig till att kontrollera penningmängden i 

ekonomin så att inflationsnivån håller sig på en stabil nivå. Vidare menar man att den 

keynesianska ekonomiska politiken endast på kort sikt kan minska arbetslösheten – på 

lång sikt ökar arbetslösheten och ekonomin går in i en inflationsspiral. Anledning är att 

människor har adaptiva förväntningar – man lär sig av historien och kan förutse den 

ökade inflationen som en expansiv ekonomisk politik för med sig. Även om den 

expansiva politiken temporärt leder till minskad arbetslöshet, medför den höjda 

inflationen sänkta reallöner, något som löntagarna försöker kompensera genom högre 

                                                 
14 Bergström (1995), s. 24 
15 Pålsson Syll (1998), s.375 
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lönekrav. Således minskar företagens efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten återgår 

till sin ursprungliga nivå. 16

 

Istället för att på kort sikt försöka påverka efterfrågan bör staten istället bedriva en 

restriktiv finanspolitik som inte driver upp inflationsförväntningarna i samhället. Denna 

politik driver visserligen upp arbetslösheten något, men håller samtidigt inflationen och 

inflationsförväntningarna nere. Den ekonomiska politiken bör på detta sätt även ha en 

långsiktig inriktning med fasta normer om hur staten agerar i ekonomin. Den restriktiva 

inriktningen på finanspolitiken innebär även att den statliga budgeten måste hållas i 

balans. För stora utgifter från statens sida riskerar nämligen att släppa ut för mycket 

pengar i ekonomin, vilket i sin driver upp inflationen. 17

 

Med monetarism syftar jag således i denna uppsats till den ekonomiska teoriskola som 

har sin ideologiska grund i nyliberalismen och som till skillnad mot keynesianismen ser 

inflationen, och inte arbetslösheten, som det största problemet i samhällsekonomin. 

Statens inblandning i ekonomin bör enligt monetarismen vara begränsad till att motverka 

att inflationsförväntningar uppstår, i första hand genom en åtstramande finanspolitik 

(minskade offentliga utgifter och/eller höjda skatter).  

1.5 MATERIAL 

Min undersökning kommer främst vara förankrad i Johannes Lindvalls avhandling ”The 

Politics of Purpose”. Avhandlingen beskriver, som redan nämnts, den svenska 

ekonomiska politikens förändring under 1970-, 80- och 90-talet. Jag avser att utifrån 

Lindvalls beskrivningar av dessa tre årtionden lyfta fram viktiga begrepp, för att sedan 

använda dessa i min analys av socialdemokraternas beskrivningar av sin politik. Även om 

Lindvalls avhandling inte behandlar enbart socialdemokratisk politik, utan svensk 

ekonomisk politik i allmänhet, finner jag det ändå lämpligt att använda mig av hans tes 

som utgångspunkt i min undersökning eftersom socialdemokraterna har haft 

regeringsställning under större delen av denna period.  

                                                 
16 Pålsson Syll (1998), s.375ff 
17 ibid 
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Då jag ämnar undersöka socialdemokraternas beskrivningar av sin ekonomiska politik, 

har jag valt att studera de finansplaner som har lagts fram under socialdemokratiskt 

regeringsstyre under den aktuella tidsperioden. Anledningen till detta är, för det första, 

för att dessa ger en sammanfattande bild av hur regeringen själv beskriver sin planerade 

ekonomiska politik både på kort och lång sikt; för det andra för att dessa formuleras 

regelbundet varje år av regeringen, varför en jämförelse över tid blir lätt att genomföra.  

 

Jag har valt att undersöka alla finansplaner som socialdemokraterna har lagt fram under 

sin tid i regeringsställning mellan 1970 och 1999 – detta för att göra en så stark 

undersökning som möjligt. Till antal kommer jag därför att undersöka tjugoen 

finansplaner. Under 70-talet kommer jag att studera finansplaner från 1970 till 1976, 

under 80-talet studeras finansplaner från 1983 till 1989 och under 90-talet studeras 

finansplaner från 1990 och 1991 samt från 1994 till 1999. De finansplaner som har lagts 

fram under borgerligt regeringsstyre mellan 1976 till 1982 samt mellan 1992 till 1993, 

kommer jag alltså att bortse från.  

 

Genom att använda mig av finansplaner som material i denna uppsats, kommer jag till 

stora delar skilja mig empiriskt från Johannes Lindvalls avhandling. Lindvall undersöker 

till viss del finansplaner, men hans främsta empiriska material består av intervjuer av 

personer som spelade en central roll i den svenska ekonomiska politiken mellan 1970 och 

1999 –  d.v.s. politiker, ekonomer samt företrädare från facket och näringslivet. Jag 

undersöker dock bara finansplaner och de beskrivningar som återfinns däri, vilket bidrar 

till en annan infallsvinkel än den Lindvall har i sin undersökning.  

 

Användandet av finansplanerna kan dessvärre försämra uppsatsens validitet. 

Finansplanerna innehåller förutom beskrivningar av den socialdemokratiska ekonomiska 

politiken, även själva innehållet i den ekonomiska politik som har förts. Jag riskerar 

således att göra en undersökning som istället för att behandla SAPs beskrivning av sin 

politik, behandla den faktiskt förda politiken. För att undvika detta kommer jag i min 
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analys av texterna försöka fokusera på hur partiet framställer sin politik. Om det i en 

finansplan t.ex. skulle stå: ”Regeringen ämnar bekämpa arbetslösheten med krafttag. Vi 

har därför sänkt inkomstskatten samt devalverat den svenska kronan”. I en analys av 

denna text skulle jag bortse från de konkreta åtgärderna som presenteras (sänkning av 

skatten och devalvering av kronan) och istället fokusera på vilket sätt regeringen 

beskriver sin politik (t.ex. användandet av uttrycket ”bekämpa arbetslösheten med 

krafttag”). 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Min undersökning kommer att vara avgränsad i tid – i linje med Johannes Lindvalls 

avhandling kommer även jag att undersöka tidsperioden 1970-1999. Denna tidsperiod är 

enligt min mening särskilt intressant eftersom stora förändringar då skedde inom svensk 

ekonomisk politik. Politiken har inte bara förändrats från att värna om full sysselsättning 

till en politik som bekämpar inflationen, utan även förändrats inom andra områden. 

Avregleringar har skett av både valuta- och penningmarknaden i Sverige samtidigt som 

den offentliga sektorn har minskat i storlek samt utsatts för konkurrens av privata aktörer. 

Min undersökning begränsar sig visserligen till att handla om övergången från den 

keynesianska till den monetaristiska politiken, men tidsperioden jag har valt att 

undersöka blir dessutom intressant mot bakgrund av de övriga förändringarna som då 

skedde inom svensk ekonomisk politik.  

 

Användandet av finansplaner innebär att min undersökning blir begränsad till att handla 

om vilken retorik som förmedlas från politiker till andra politiker. Finansplanerna ingår 

nämligen i de budgetpropositioner som läggs fram årligen av regeringen till riksdagen – 

texterna i finansplanerna är alltså inte riktade direkt till folket (som t.ex. ett politiskt tal 

på torget är). Jag anser dock inte att min undersökning på grund av detta skulle bli mindre 

intressant. Finansplanerna är offentliga dokument som ligger till grund för offentliga 

debatter om den svenska ekonomiska politiken, och författarna till finansplanerna bör 

därför ha starka skäl att framställa sin politik i god dager och på ett positivt sätt. 
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1.7 TEORETISK RAM  

I detta avsnitt kommer jag att skapa en teoretisk ram för min undersökning. Detta sker 

genom att jag redovisar Johannes Lindvalls tes om förändringen av svensk ekonomisk 

politik och utifrån detta lyfta fram viktiga begrepp. Jag vill här tillägga att det inte rör sig 

om någon fullständig redogörelse av Lindvalls tes, utan att jag endast presenterar de delar 

av hans avhandling som jag anser vara relevanta för min undersökning.  

1.7.1 Lindvalls tes om förändringen av svensk ekonomisk  politik 

Johannes Lindvall beskriver i sin statsvetenskapliga doktorsavhandling hur svensk 

ekonomisk politik har förändrats från 1970- t.o.m. 1990-talet. Från att under 70-talet 

använda sig av en keynesiansk politik för att bekämpa arbetslöshet har den svenska 

ekonomiska politiken gradvis förändrats till en monetaristisk sådan under 90-talet, då 

inflationsbekämpningen fick högsta prioritet. Som förklarande variabler till denna 

förändring använder sig Lindvall av ekonomisk struktur, ekonomiska idéer samt politiska 

normer. Dessa tre faktorer påverkade på olika sätt hur svensk ekonomisk politik kom att 

utformas under 1970-, 80, och 90-talet. 18 De tre årtiondena karakteriseras enligt Lindvall 

av varsin specifik ekonomisk politik. Nedan sker en genomgång av dessa. 

 

1970-talet: Keynesianism 

Enligt Lindvall var keynesianismen den dominerande teoriskolan under 1970-talet i 

Sverige. Det rådde under denna period en bred samstämmighet, både bland politiker och 

ekonomer, om att den keynesianska politiken var det bästa sättet att ordna ekonomin på. 

Keynesianismen hade först introducerats i Sverige av socialdemokraterna under 

efterkrigstiden men så småningom blev denna politik norm bland i stort sett alla svenska 

partier, inklusive de borgerliga.19 För att understryka den samstämmighet som rådde 

kring keynesianismen under 70-talet, citerar Lindvall Nils G. Åsling, ordförande i 

riksdagens finansutskott 1974-76 som i efterhand har sagt: ”Vi var alla keynesianer”20. 

 

                                                 
18 Lindvall (2004), s.30 
19 a.a, s.60ff 
20 a.a, s.63 
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Användandet av den keynesianska politiken under denna period innebar att staten genom 

sin ekonomiska politik förväntades ta ett aktivt ansvar för att hålla nere arbetslösheten. 

Den högsta prioriteringen var alltså arbetslöshetsbekämpning, medan inflationen ansågs 

vara ett mindre allvarligt problem. För att lyckas hålla nere arbetslösheten förväntades 

staten använda sig av en expansiv finanspolitik21. Detta syftade till att stimulera den 

totala efterfrågan i ekonomin, bl.a. genom ökade offentliga utgifter och/eller sänkta 

skatter.22  

 

1980-talet: Semi-monetarism 

Lindvall menar att den tidigare tilltron till den keynesianska politiken i Sverige försvann i 

början av 1980-talet. Politikerna började bli alltmer missnöjda med den keynesianska 

politikens oförmåga att hålla nere inflationen i Sverige och istället började man  nu söka 

efter nya ekonomiska idéer. Politikerna och deras ekonomiska rådgivare tog därför till sig  

de nya ekonomiska tankegångarna från USA – d.v.s. monetarismen. 23  

 

Monetarismen24 började på detta vis få fotfäste i Sverige under 80-talet och en ökad 

fokusering på inflationen som ekonomisk-politiskt problem började att ske. Trots det nya 

inflytandet från monetarismen ville man i Sverige däremot inte ge upp ambitionen om att 

skapa full sysselsättning, som man hade gjort i resten av Europa. Istället satte man i 

Sverige lika hög prioritering på bekämpningen av arbetslösheten som av inflationen. I 

stora drag karakteriserades 1980-talet på så vis både av arbetslöshets- och 

inflationsbekämpning, och det ekonomisk-politiska verktyget var främst den åtstramande 

finanspolitiken.25 Denna typ av ekonomisk politik kan inte beskrivas som rent 

                                                 
21 För att underlätta för läsaren vill jag här påminna om att ”finanspolitik” syftar till den inkomst- och  
utgiftspolitik som staten bedriver i syfte att påverka tillväxten, sysselsättningen och inflationen i ekonomin. 
(Se kap. 1.4.1, sid. 6-7) 
22 Lindvall (2004), s.44 
23 a.a, s.146 
24 Lindvall använder i sin avhandling visserligen inte begreppet monetarism utan ”icke-keynesianism” för 
att beskriva den ekonomiska teoriskola som vann fotfäste i Sverige under 1980- och 90-talet. Jag hävdar 
dock att detta begrepp syftar till samma ekonomiska teoriskola som jag i denna uppsats beskriver som 
monetarism. Med icke-keynesianismen syftar Lindvall till de ekonomiska teorier som utvecklades av 
Milton Friedman och som sätter penningteorin i centrum av sin analys. Icke-keynesianismen betonar även 
människors adaptiva förväntningar och dess betydelse för samhällsekonomin. (se Lindvall (2004), s.86) 
Således anser jag att min användning av begreppet ”monetarism” syftar till samma sak. 
25 Lindvall (2004), s.146f 
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monetaristisk, eftersom en lika stor betoning var satt på bekämpning av arbetslösheten 

som på inflationen. Politiken väljer jag här istället att kalla för ”semi-monetarism” – en 

egen variant av monetarism som även syftar till att bekämpa arbetslöshet. 

 

1990-talet: Monetarism 

Enligt Lindvall skedde under 1990-talet den slutgiltiga ”omvändningen” till den 

monetaristiska ekonomiska politiken. Orsaken till detta var främst förändrade normer 

inom det politiska systemet om vad statens roll i samhället är. Den tidigare uppfattningen 

om att staten bör ta ett aktivt ansvar för att hålla nere arbetslösheten med hjälp av 

makroekonomiska verktyg, övergavs nu och normen blev istället att hålla nere inflationen 

i syfte att skapa balans i ekonomin. Lindvall menar att denna normförändring innebar att 

socialdemokraterna i början av 90-talet övergav den fulla sysselsättningen som högsta 

prioritet, och istället riktade in sig på att få bukt med inflationen.26  

 

Normförändringen råkade även sammanfalla med den ekonomiska kris som drabbade 

Sverige i början av 90-talet. Efter valet 1991 överlämnade SAP över makten till en 

borgerlig fyrpartiregering. Den nya regeringen fortsatte i stort sett att föra samma 

inflationsbekämpade ekonomiska politik som socialdemokraterna hade gjort. Under 1992 

utbröt en kris i det europeiska valutasystemet, vilket utsatte den svenska kronan för hård 

press. Följden blev så småningom att arbetslösheten kraftigt steg till mer än 8 procent av 

arbetskraften, vilket var den högsta arbetslöshetssiffran sedan 1930-talet i Sverige. Trots 

detta fortsatte regeringen att prioritera en lägre pris- och kostnadsökning framför 

arbetslöshetsbekämpningen. När socialdemokraterna sedan tog tillbaka regeringsmakten 

efter valet 1994, fortsatte man att ha denna prioritering i sin ekonomiska politik. Mot 

slutet av 90-talet hade regeringen visserligen lyckats pressa tillbaka arbetslösheten till 

”normala” nivåer, dock först efter att inflationen pressats ner. 27

 

I praktiken innebar övergången till den monetaristiska politiken att man gav ensam 

prioritet åt att bekämpa inflationen istället för att försöka hålla nere både inflationen och 

                                                 
26 Lindvall (2004), s.143f 
27 a.a, sid.130ff 
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arbetslösheten samtidigt. Det främsta ekonomisk-politiska verktyget fortsatte att under 

denna period vara den åtstramande finanspolitiken.28  

 

Anmärkningsvärt är att nästan alla andra europeiska länder hade slagit in på denna väg 

redan under 1970- och 80-talet, medan Sverige väntade ända in på 1990-talet. 

Förklaringen till detta är, enligt Lindvall, att det i Sverige under 70- och 80-talet fanns 

just normer bland i stort sett alla politiska partier om att staten bör prioritera den fulla 

sysselsättningen framför bekämpningen av inflationen. I början av 90-talet försvann dock 

dessa normer och Sverige blev ”ett land som alla andra” där inflationsbekämpningen fick 

högsta prioritet.29

 

Johannes Lindvall går även emot de som menar att det var förändringen av ekonomiska 

strukturer som orsakade övergången till den monetaristiska politiken i början av 1990-

talet. Det var alltså inte på grund av att den svenska ekonomin under 90-talet blev mer 

utsatt för globalisering och internationell ekonomisk press som man gick över till att 

bekämpa inflationen på bekostnad av stigande arbetslöshet. Lindvall påstår tvärtom att de 

ekonomiska strukturerna hade förändrats redan under 1970-talet och att Sverige redan då 

var under stark påverkan av den globala ekonomin. Lindvall betonar istället att det just 

var förändringar i de politiska normerna som orsakade förändringen av politiken i början 

av 90-talet. 30   

1.8 DISPOSITION 

I nästföljande kapitel, kapitel 2 – Undersökningens genomförande, presenterar jag de 

olika metodologiska tillvägagångssätt jag kommer att använda mig av i min 

undersökning. Jag kommer även att utifrån Johannes Lindvalls tes om hur svensk 

ekonomisk politik har förändrats, plocka fram viktiga begrepp och utifrån detta formulera 

två preciserade forskningsfrågor.  Kapitel 3 – Socialdemokraterns finansplaner under 

1970-, 80- och 90-talet, är uppsatsens empiriska del. Här presenteras, på ett 

sammanfattande vis, innehållet i de tjugoen finansplaner som socialdemokraterna har lagt 

                                                 
28 Lindvall (2004), s.123f 
29 a.a, s.11 
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fram i sitt regeringsstyre under den aktuella undersökningsperioden. I kapitel 4 – Analys, 

genomförs sedan en analys av det empiriska materialet varefter de preciserade 

forskningsfrågorna blir besvarade. Analysen och svaren på de preciserade frågorna ligger 

sedan till grund för de slutsatser som jag drar i kapitel 5 – Slutsatser. I detta kapitel 

besvarar jag till sist uppsatsens övergripande forskningsfråga.  Uppsatsen avslutas sedan 

med några personliga reflektioner kring min undersökning och de resultat jag har kommit 

fram till 

                                                                                                                                                 
30 Lindvall (2004), s.145ff 
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2. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva det sätt som undersökningen kommer att 

genomföras. Först går jag igenom de olika vetenskapliga metoder jag kommer att 

använda mig av, nämligen den kvalitativa textanalysen, idealtyper samt problembilder. 

Jag kommer sedan att använda mig av den sistnämnda metoden för att ur Johannes 

Lindvalls tes om förändringen av svensk ekonomisk politik, plocka fram viktiga begrepp. 

Utifrån detta kommer jag till sist att formulera mina preciserade forskningsfrågor.  

2.1 KVALITATIV TEXTANALYS  
Den primära metod som jag använder mig av i denna uppsats är den kvalitativa 

textanalysen. Till skillnad mot en kvantitativ textanalys – i vilken man ”räknar ord” för 

att undersöka hur vanligt förekommande ett viss fenomen är i en text – innebär denna 

metod att en text noggrant granskas varefter väsentliga delar lyfts fram för analys.31 I 

denna uppsats utgörs texterna av de socialdemokratiska finansplanerna. 

 

Användandet av den kvalitativa textanalysen medför dessvärre vissa reliabilitetsproblem 

för min undersökning. Metoden är beroende av att jag tolkar mitt empiriska material, 

vilket lätt öppnar upp för godtyckliga bedömningar. Att andra personer genom samma 

undersökningsmetod når samma slutsats som jag, går med andra ord inte att säkerställa. 

För att på bästa sätt stärka reliabiliteten kommer jag därför underbygga min undersökning 

med citat och referat från finansplanerna. Det är även viktigt att jag utförligt 

argumenterar för de slutsatser jag drar.  

 

Det finns vidare två olika sätt att genomföra en kvalitativ textanalys: manifesta tolkningar 

samt latenta tolkningar. En manifest tolkning innebär att tolkningen endast grundar sig på 

det som uttryckligen står skrivet i texten. En latent tolkning går däremot djupare in och 

försöker lyfta fram underliggande åsikter och förklaringar samt sådant som inte uttrycks i 

                                                 
31 Esaiasson m.fl. (2004), s.233 
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texten. Jag anser att en latent tolkning av texten är den mest lämpliga för min 

undersökning.32  

 

Användandet av den latenta tolkningen innebär att jag, förutom att studera det som 

uttryckligen står i texterna, även kommer att ta hänsyn till kontext, ordval samt vad som 

inte tas upp i de socialdemokratiska finansplanerna. 33 Om man exempelvis under en viss 

period inte uttryckligen tar upp arbetslösheten som ett ekonomisk-politiskt problem 

kommer jag att tolka detta som en fokusering på inflationen.  

2.2 IDEALTYPER 
För att möjliggöra en analys av mina texter har jag vidare valt att använda mig av s.k. 

idealtyper. En idealtyp är en förenkling av verkligheten och utgör en renodling av vissa 

bestämda element inom exempelvis en ideologi, teoriskola eller liknande. I en textanalys 

fungerar idealtyperna som ett raster man lägger över de texter som studeras, så att man 

lättare kan sortera och plocka fram viktiga meningar och formuleringar.34  

 

I denna uppsats utgörs idealtyperna av keynesianism, monetarism samt semi-monetarism, 

som har utarbetats från Lindvalls tes om förändringen av svensk ekonomisk politik. 

Dessa tre olika typer av ekonomisk politik fungerar som idealbilder av hur 

samhällsekonomin i ett land bör bedrivas. Genom att jämföra idealtyperna med mitt 

empiriska material kommer jag sedan att försöka avgöra huruvida socialdemokraternas 

beskrivning av sin ekonomiska politik överensstämmer med idealtyperna.  

2.3 PROBLEMBILD 
För att lättare kunna avgöra hur socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska 

politik överensstämmer med de olika idealtyperna, kommer jag dessutom att försöka 

urskilja vilken problembild dessa målar upp. I praktiken innebär detta att jag vid  

bearbetningen av mitt material använder följande två punkter:  

• problem 

• lösning på problem 

                                                 
32 Esaiasson m.fl. (2004), s.245 
33 a.a, s.245f 
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Dessa fungerar som variabler, med vars hjälp jag försöker beskriva de tre olika typerna 

av ekonomisk politik samt hur dessa skiljer sig åt. Här nedan kommer jag därför att 

strukturera de tre olika typerna av ekonomisk politik utifrån de två punkterna, för att i 

kapitel 4 – Analys, sedan strukturera mitt empiriska material på samma sätt.  

 

Tillvägagångssättet är inspirerat av statsvetaren Eva Haldén och hennes avhandling ”Den 

föreställda förvaltningen”, i vilken hon undersöker hur svensk skolpolitik har förändrats 

över tiden.35 Haldén försöker i avhandlingen inte att beskriva den förändrade politiken i 

termer av olika ideologiska synsätt; hennes ansats är istället bredare och hon förklarar 

förändringen i termer av ”skilda föreställningar om skola”36. På samma sätt försöker jag i 

denna uppsats inte undersöka om socialdemokraterna har genomgått en ideologisk 

förändring, utan med hjälp av de olika ekonomiska teoriskolorna (keynesianism och 

monetarism) försöker jag undersöka om en policyförändring går att spåra i 

socialdemokraternas beskrivningar av sin politik. 

2.4 PROBLEMBILD I DE OLIKA TYPERNA AV EKONOMISK POLITIK 
Som jag redan nämnt, kommer jag nu att strukturera de olika typerna av ekonomisk 

politik utifrån vilken problembild dessa målar upp.  

 

Vad gäller vilket problem som målas upp anser jag att man, något förenklat, kan utröna 

två problem: arbetslöshet samt inflation. Enligt keynesianismen är arbetslösheten det 

största problemet i samhällsekonomin medan monetarismen säger att inflationen är det 

största problemet. Vad gäller semi-monetarismen läggs dock lika stor betoning på dessa 

två problem – arbetslösheten tillsammans med inflationen anses alltså vara det största 

problemet.  

 

Vad gäller de lösningar på problem som förespråkas av de olika typerna av ekonomisk 

politik kan man, något förenklat, utröna två stycken: den expansiva samt den åtstramande 

                                                                                                                                                 
34 Bergström & Boréus (2000), s.158 
35 a.a, s.238ff 
36 Eva Haldén citerad i Bergström & Boréus (2000), s.238 
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finanspolitiken. Keynesianismen förespråkar den expansiva finanspolitiken medan 

monetarismen och semi-monetarismen förespråkar den åtstramande. Anledningen till 

detta är teoriskolornas skilda syn på efterfrågans roll och inflationens betydelse i 

ekonomin. Keynesianismen ser på den totala efterfrågan i ekonomin som något som 

staten kan och bör påverka. Genom att bedriva en expansiv finanspolitik, d.v.s. att öka de 

offentliga utgifterna och/eller minska skatterna, släpper staten ut mer köpkraft i ekonomin 

vilket också ökar den totala efterfrågan.  

 

Monetarismen och semi-monetarismen menar däremot att inflationen spelar en avgörande 

roll i ekonomin och man förespråkar därför den åtstramande finanspolitiken. Genom att 

minska de offentliga utgifterna och/eller höja skatterna förväntas staten sänka inflationen 

och inflationsförväntingarna. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har jag utvecklad en tabell (se nedan), med vars hjälp 

man lätt kan utläsa vilka problem och lösningar som målas upp av de olika typerna av 

ekonomisk politik. Tabellen återspeglar även Johannes Lindvalls tes om förändringen av 

svensk ekonomisk politik, då det är utmärkt under vilket årtiondena respektive politik var 

aktuell i Sverige.  

 
Tabell 2.1 – Lindvalls tes om förändringen av svensk ekonomisk politik 

 

Keynesianism 
Semi-monetarism 

Monetarism 
 

 

 

  1970 1980 1990 
Arbetslöshet X     

Inflation     X Problem 
Arbetlöshet och inflation   X   

     
Expansiv finanspol. X     Lösning  

Åtstramande finanspol.   X X 
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2.4 PRECISERADE FORSKNINGSFRÅGOR 

Som redan nämnts syftar denna uppsats till att undersöka om det i socialdemokraternas 

beskrivning av sin ekonomiska politik går att urskilja en förändring från en keynesiansk 

till en monetaristisk politik. För att möjliggöra detta har jag tagit hjälp av Johannes 

Lindvall tes om hur den svenska ekonomiska politiken har förändrats i praktiken.  

 

Lindvalls tes har jag sammanfattat i tabell 2.1, som visar att 1970-, 80- och 90-talet 

präglades av varsin typ av ekonomisk politik, som alla målar upp olika problem och 

lösningar på problem:  

- Under 70-talet var politiken keynesiansk, då arbetslösheten ansågs vara det största 

problemet och den expansiva finanspolitiken den bästa lösningen.  

 

- Under 1980-talet var politiken, som jag har valt att kalla den, semi-monetaristisk – 

arbetslösheten tillsammans med inflationen ansågs vara det största problemet och den 

åtstramande finanspolitiken den bästa lösningen.  

 

- Under 1990-talet var politiken monetaristisk då inflationen ansågs vara det största 

problemet och den åtstramande finanspolitiken den bästa lösningen.  

 

För att se hur socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik 

överensstämmer med de tre olika typerna av ekonomiska politik, kommer jag i min 

undersökning försöka urskilja vilken problembild som målas upp i de socialdemokratiska 

finansplanerna under respektive årtionde – jag kommer alltså att försöka se vad som 

beskrivs som det största problemet samt den bästa lösningen i socialdemokraternas 

beskrivning av sin politik. Därför formulerar jag här två preciserade forskningsfrågor: 

 

Preciserad forskningsfråga 1: Beskrivs arbetslösheten, inflationen eller bådadera som 

det största problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 1970- / 1980- / 1990-

talet? 
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Preciserad forskningsfråga 2: Beskrivs den expansiva eller den åtstramande 

finanspolitiken som den bästa lösningen i de socialdemokratiska finansplanerna under 

1970- / 1980- / 1990-talet? 

 

För att på ett överblickbart sätt redovisa mina svar på de preciserade forskningsfrågorna 

har jag nedan konstruerat ett analysschema – liknade tabell 2.1 – i vilken jag kommer att 

”kryssa i” mina svar på de preciserade frågorna. 

 
Tabell 2.2 – Analysschema 

 

Typ av ek. pol. 
Typ av ek. politik 

Typ av ek. pol. 
 

 

 

  1970 1980 1990 
Arbetslöshet      

Inflation      Problem1

Arbetlöshet och inflation      
     

Expansiv finanspol.      Lösning2  
Åtstramande finanspol.     

 1 = Preciserad forskningsfråga 1 
 2 = Preciserad forskningsfråga 2 

 
 

Genom att besvara de preciserade forskningsfrågorna kommer jag sedan att kunna avgöra 

huruvida socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik kan klassas som 

keynesiansk, monetaristisk eller semi-monetaristisk under de tre årtiondena.  

 

Som den uppmärksamme läsaren kanske märker ger dock svaren på mina preciserade 

forskningsfrågor fler utfall än tre (d.v.s. keynesianism, monetarism och semi-

monetarism). Det finns tre olika problem samt två olika lösningar på problem – detta  ger  
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i sin tur sex möjliga utfall. Jag har dock valt att begränsa mig till tre möjliga utfall: 

 

    Problem   Lösning        Utfall 

1) Arbetslöshet  Expansiv finanspol.    → Keynesianism  

2) Inflation   Åtstramande finanspol. → Monetarism 

3) Arbetslösh. och inflation Åtstramande finanspol. → Semi-monetarism  

 

Andra utfall är möjliga men givet undersökningens teoretiska ram är jag begränsad till 

dessa tre. 

2.4.1 Svarsalternativ 

Genom att besvara mina preciserade forskningsfrågor kommer jag sedan att kunna 

besvara min övergripande forskningsfråga som jag här presenterar igen: 

 

• Går det i socialdemokraternas beskrivningar av sin ekonomiska politik att urskilja 

en förändring från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik? 

 

Vad svaret på den övergripande forskningsfrågan blir, kommer i sin tur att vara beroende 

av hur jag klassar SAPs beskrivningar av sin ekonomiska politik under respektive 

årtionde (1970-, 80- och 90-talet). Det finns tre alternativa scenarier, med varsitt 

tillhörande svar på den övergripande forskningsfrågan: 

 

1) Jag kommer fram till att socialdemokraterna beskriver sin politik som 

keynesiansk under 70-talet och som monetaristisk under 90-talet. I så fall 

kommer svaret på den övergripande frågan att bli: Ja, det går att urskilja en 

förändring från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik i 

socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik. 

 

2) Jag kommer fram till att socialdemokraterna beskriver sin politik som 

keynesiansk under 70-talet och som semi-monetaristisk under 90-talet. I så fall 

kommer svaret på den övergripande frågan att bli: Ja, det går delvis att urskilja 

en förändring från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik i 
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socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik. Jag använder i detta 

fall just ordet ”delvis” eftersom semi-monetarismen är en sorts ”halvvariant” av 

monetarismen, som även syftar till att bekämpa arbetslöshet 37.  

 

3) Jag kommer fram till att socialdemokraterna antingen beskriver sin politik som 

monetaristisk eller semi-monetaristisk under 70-talet och/eller som keynesiansk 

under 90-talet. I så fallet kommer svaret på den övergripande frågan att bli: Nej, 

det går inte att urskilja en förändring från en keynesiansk politik till en 

monetaristisk politik i socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska 

politik. 

 

Som framgår av de tre ovanstående scenarierna är svaret på den övergripande 

forskningsfrågan inte beroende av hur socialdemokraterna beskriver sin ekonomiska 

politik under 1980-talet, trots att mina preciserade forskningsfrågor berör även denna 

period. Jag skulle m.a.o. kunna ha valt att endast undersöka 1970- och 90-talet och 

ignorera 1980-talet. Jag anser det dock vara av intresse att även undersöka 80-talet, för att 

få en mer övergripande bild av hur socialdemokraternas beskrivning av sin politik har 

förändrats under den aktuella tidsperioden (1970-1999). Det är t.ex. intressant att se om 

en eventuell förändring från keynesianism till monetarism har skett omgående, eller 

gradvis via en semi-monetaristisk politik. 

                                                 
37 Se sid. 12 
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3. SOCIALDEMOKRATERNAS FINANSPLANER  
UNDER 1970-, 80- OCH 90-TALET 

 
Detta kapitel utgör uppsatsens empiriska del. Jag gör här en sammanfattande presentation 

av innehållet i de finansplaner som socialdemokraterna har lagt fram under sina år i 

regeringsställning från 1970 t.o.m. 1999. Kapitlet är  uppdelat i tre delar: 1970-talet, 

1980-talet samt 1990-talet, dessa är i sin tur uppdelade i mindre tidsperioder så att 

läsningen av materialet ska underlättas. Jag har dessutom valt att numrera citaten i 

finansplanerna (inom parantes), för att lättare kunna referera tillbaks till dessa när jag i 

kapitel 4 genomför min analys.   

3.1 1970-TALET  

1970-71 :Balansering av handelsbalansen och åtstramning  

I de inledande årens finansplaner under 1970-talet uttrycks en oro för den intensiva 

efterfrågekonjunkturen som då präglade världsekonomin. Effekten av detta gick främst 

att utläsa i en internationell prisstegring, som Sverige med sin relativt stora utrikeshandel 

hade drabbats av.38  

 

Enligt 1970 och 1971 års finansplaner var den ekonomiska politikens mål givna: full 

sysselsättning, hög tillväxttakt i produktionen samt en jämn inkomstfördelning. 

Därutöver kom kravet på att stabilisera inflationen. Man betonar samtidigt att en 

förutsättning för att dessa mål ska kunna uppfyllas, är att det råder balans i 

utrikeshandeln.39 I 1971 års finansplan går det exempelvis att läsa: 

 

(1)  ”Bristen på balans i utrikeshandeln äventyrar på sikt ett framgångsrikt 

fullföljande och en utbyggnad av välfärdspolitiken. Vår politik för full 

sysselsättning (…) är beroende av att balansen i utrikesbetalningarna 

återställs.” 40

 

                                                 
38 Prop. 1971:1, bilaga 1, s.7f 
39 Prop. 1970:1, bilaga 1, s.8 samt prop. 1971:1, bilaga 1, s.7f 
40 Prop. 1971:1, bilaga 1, s.14 
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Utöver att balansera utrikesbalansen menade regeringen under 1970 och 1971 att den 

ekonomiska politiken borde riktas in på en restriktiv finanspolitik. För att dämpa den 

överhettning i ekonomin som hade uppstått p.g.a. världskonjunkturen, ville man strama åt 

ekonomin genom att utgifternas hölls tillbaka samt genom en restriktiv prövning av 

utgiftsbehovet i de statliga finanserna.41  

 

1972-73: Expansion 

Finansplanerna under resten av 1970-talet har delvis ett annat innehåll än de tidigare. Den 

tidigare oron för Sveriges utrikeshandel och bytesbalans hade nu avtagit eftersom 

betydande framsteg hade gjorts inom detta område.42 I 1972 års finansplan säger man att 

den åtstramande politiken till viss del borde ersättas med vissa stimulansåtgärder – bl.a. i 

form av statliga investeringar.43 I 1973 års finansplan inleder man med att påminna om 

den konjunkturuppgång som i fjolåret hade börjat ske runt om i Västeuropa och att denna 

förväntades fortsätta i ökad intensitet även i Sverige. De ekonomisk-politiska målen var 

givna: full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt samt en stabil prisnivå. Tillväxtmålet 

hade under denna tid kommit att ifrågasättas – tillväxten ansågs vara förenat med 

negativa effekter i form av förslitningar på människor och miljö.44 Regeringen försvarade 

dock sin strävan efter ekonomisk tillväxt genom att säga:  

 

(2)  ”Det står klart att fortsatt ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att uppnå 

övriga mål för den ekonomisk politiken /…/ Endast en expanderande ekonomi 

kan skapa förutsättningar för full sysselsättning.”45

 

Regeringen menade alltså att den ekonomiska tillväxten var viktig i sig eftersom man 

annars skulle ha svårt att uppnå full sysselsättning. Vidare ägnas stor uppmärksamhet åt 

sysselsättningsfrågorna i finansplanen. Den relativt höga arbetslöshetssiffran föregående 

år antogs bero på den stora andelen gifta kvinnor som hade sökt sig ut på 

                                                 
41 Prop. 1971:1, bilaga 1, s.16 
42 Prop. 1973:1, bilaga 1, s.42 
43 Prop. 1972:1, bilaga 1, s.19 
44 Prop. 1973:1, bilaga 1, s.12ff 
45 a.a, s.16 
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arbetsmarknaden, dessutom hade antalet arbetssökande ungdomar tilltagit.46 Annars 

tecknas en ganska positiv bild av arbetsmarknadsläget, till stor del mot bakgrund av det 

positiva konjunkturläget, men man understryker samtidigt att ”beredskapen mot 

arbetslösheten måste hållas på en hög nivå trots den förbättring i konjunkturläget som nu 

kan avläsas”47. De åtgärder man vill sätta in för att bekämpa arbetslösheten sägs vidare 

vara olika stimulansåtgärder – trots den förväntade konjunkturuppgången ville man alltså 

fortsätta med den expansiva finanspolitiken.48

 

En viss uppmärksamhet riktas även åt inflationsproblemet i 1973 års finansplan.  

Regeringen säger att ansträngningar bör riktas mot att dämpa prisstegringen. Man 

understryker samtidigt att man inte är beredd att slå av på sina ambitioner om högsta 

möjliga sysselsättning  och att det må vara hänt att denna ambition får en ökad inflation 

som effekt.49

 

1974- 76: Fortsatt expansion 

I 1974 och 1975 års finansplaner ägnas mycket uppmärksamhet åt den oljekris som hade 

uppstått under 1973. De kraftiga oljeprishöjningarna hade inneburit en kraftig 

konjunkturnedgång och att inflationen steg till nya rekordhöjder runt om i världen, så 

även i Sverige. Regeringen uttrycker sin oro för att de höjda oljepriserna kan komma att 

reducera hushållens köpkraft, vilket i sin tur riskerar att minska den totala efterfrågan och 

sysselsättningen i Sverige.50  

 

Full sysselsättning tycks under denna period ha den högsta prioriteten. Man menar vidare 

att Sverige bör fortsätta föra en expansiv politik för att säkra sysselsättningen:   

 

                                                 
46 Prop. 1973:1, bilaga 1, s.23f 
47 a.a, s.25 
48 a.a, s.13 
49 a.a, s.44 
50 Prop. 1974:1, bilaga 1, s.27 
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(3)  ”Det primära målet för politiken är att upprätthålla den fulla sysselsättningen. I 

detta syfte inriktas politiken på en fortsatt expansion av produktionen och 

efterfrågan.” 51

 

P.g.a. Sveriges stora import av olja uttrycks även oro för den svenska bytesbalansen som 

kom att försämras avsevärt under oljekrisen. Man menar att ett bestående underskott i 

bytesbalansen leder till begränsningar i möjligheterna att föra en expansiv ekonomisk 

politik, varför Sverige snabbt bör återställa sin bytesbalans. 52

 

 I 1976 års finansplan fortsätter man att fokusera på sysselsättningsfrågan och den 

expansiva politiken. Den tidigare konjunkturnedgången under 1974 och 75 har nu vänt 

till en högkonjunktur. Det ”primära målet” var som tidigare att upprätthålla den fulla 

sysselsättningen. Regeringen noterar även att Sverige under lågkonjunkturen har särskiljt 

sig från övriga västeuropeiska länder, då man med hjälp av sin expansiva finanspolitik 

har lyckats hålla nere arbetslösheten trots det dåliga konjunkturläget. I övriga Västeuropa 

var mer än 17 miljoner människor nu arbetslösa, den högsta nivån sedan andra 

världskriget. I Sverige hade man däremot lyckats hålla nere arbetslösheten till 1,5 

procent. Med följande ord tar regeringen avstånd från den restriktiva politik som först i 

utlandet: 

 

(4)  ”Att bekämpa inflation och underskott i bytesbalansen med den påtvungna 

nedgång i efterfrågan som arbetslöshet och ekonomisk stagnation innebär är 

icke förenligt med det ansvar som faller på de politiskt ansvariga i regering och 

riksdag.”53

 

Man fortsätter med att understryka att Sverige inte kommer att ge upp sitt 

sysselsättningsmål till förmån för att uppnå prisstabilitet. P.g.a. Sveriges omfattande 

utrikeshandel kan man dock inte helt avskärma sig från omvärldens prisutveckling.54  Det 

                                                 
51 Prop. 1975:1, bilaga 1, s.16 
52 ibid 
53 Prop. 1975/76:100, bilaga 1, s.47 
54 a.a, s.26 
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är därför viktigt att prispolitiken inriktas in på att begränsa verkningarna av den 

internationella prisstegringen: 

 

(5)  ”Eftersom vi inte är beredda att ge upp sysselsättningsmålet för att uppnå 

fördelar på prisstabiliseringens område krävs ökade ansträngningar för att vår 

pris- och kostnadsutveckling skall hålla jämna steg med omvärlden.”55

 

3.2 1980-TALET 

1983-85: ”Den tredje vägen” 

Den nytillträdda socialdemokartiska regeringen inleder i 1983 års finansplan med att  

påpeka att världsekonomin just har trätt in i efterkrigstidens längsta och djupaste 

lågkonjunktur, med en stagnerad världshandel och produktion kombinerat med en mycket 

hög arbetslösheten. Denna negativa utveckling har även påverkat den svenska ekonomin 

som, enligt regeringen, lider av svåra ekonomiska obalanser.56 Man tillägger att det i 

debatten har lagts fram två huvudalternativ för den ekonomiska politiken – 

expansionsalternativet och åtstramningsalternativet.57 Man fortsätter med att säga: 

 

(6)  ”Den renodlade expansionspolitiken syftar till att öka kapacitetsutnyttjandet 

och återskapa full sysselsättning genom att stimulera den inhemska efterfrågan 

(…) Problemet är att sådan politik för med sig försämrad bytesbalans och 

tenderar till ökad inflation (…) I åtstramningsalternativet, å andra sidan, 

eftersätts sysselsättningen uttryckligen på kort sikt. Genom en politik som 

beskär efterfrågan och sysselsättningen framtvingas sänkta reallöner. 

Erfarenheten visar att detta nästan alltid sker via ökad arbetslöshet.”58

 

Regeringen säger vidare att man nu lanserar en egen strategi, kallad ”den tredje vägen”: 

 

                                                 
55 Prop. 1975/76:100, bilaga 1, s.26 
56 Prop. 1982/83:100, bilaga 1, s.1f 
57 a.a, s.8 
58 ibid 
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(7)  ”Såväl expansions- och åtstramningsalternativet medför mycket allvarliga 

problem. Den nya svenska regeringen har därför valt att gå en tredje väg, vars 

mål är att det ska bli möjligt att öka produktionen och minska underskottet i de 

utrikes affärerna samtidigt som sysselsättningen hålls uppe och grunden läggs 

för lägre prisstegringar.”59

 

Den tredje vägens strategi anser regeringen vara ett uttryck för den höga prioritering som 

man ger sysselsättningsmålet. Samtidigt som man förkastar expansionspolitiken, som 

innebär en hög inflation, vägrar regeringen att gå över till en ren åtstramningspolitik som 

leder till arbetslöshet. Istället vill man hålla nere inflationen och arbetslösheten på samma 

gång.60 Att detta skulle innebära en inre motsättning förkastar man samtidigt genom att 

säga: 

 

(8)  ”Någon målkonflikt mellan å ena sidan sysselsättningsmålet och å andra sidan 

inflationsbekämpning (…) existerar således enligt regeringens uppfattning inte 

annat än på kort sikt.”61

 

För att strategin ska lyckas krävs det ”en väl avvägd kombination av expansiva och 

åtstramande inslag”62. Det är enligt regeringen viktigt att skilja mellan å ena sidan 

inhemsk efterfrågan på svenska och importerade produkter och å andra sidan inhemsk 

och utländsk efterfrågan på svenska varor. Den tredje vägens politik syftar till att strama 

åt det förstnämnda slaget av efterfrågan, och stimulera det senare.63  

 

Regeringen förklarar vidare att den devalvering av den svenska kronan som hade gjorts 

tidigare under året var en del av den nya strategin. Genom att devalvera kronan med 16 

procent ville regeringen dels stärka konkurrenskraften i den konkurrensutsatta 

industrisektorn, dels hejda det akuta valutautflödet. Man påpekar samtidigt att 

devalveringen förutsätter att vissa villkor blir uppfyllda.  För det första måste efterfrågan 

                                                 
59 Prop. 1982/83:100, bilaga 1, s.9 
60 a.a, s.9 
61 ibid 
62 ibid 
63 ibid 
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och lönsamheten i den konkurrensutsatta sektorn varaktigt höjas. För det andra måste 

inflationsbekämpningen ges hög prioritet. Devalveringen leder inledningsvis till en 

engångshöjning av prisnivån (eftersom importerade varor blir dyrare) och det är därför 

viktigt att motverka att denna prishöjning leder till en varaktigt hög inflationstakt.64   

 

Regeringen understryker även att den nya politiken måste ges en långsiktig inriktning. 

Det är av stor vikt av att löntagare och företag har en klar uppfattning om hur den 

ekonomiska politiken är utformad på lång sikt, så att inga orealistiska förväntningar 

skapas: 

 

(9)  ”[Det är] av stor vikt att den ekonomiska politiken har en långsiktig inriktning 

och präglas av klara besked och fasta normer (…) En central uppgift i detta 

sammanhang är att bryta de inflationsförväntningar (…) som vuxit sig fast i 

den svenska ekonomin under det senaste decenniet.”65

 

1984 och 1985 års finansplaner är i stort sätt likadana som den föregående, med 

undantaget att man i dessa lägger en större betoning på behovet av att föra en åtstramade 

finans- och budgetpolitik. Regeringen slår fast att den tredje vägens ekonomiska politik 

måste fortsätta i vilken huvuduppgiften är ”att radikalt och bestående sänka inflationen 

och samtidigt hävda sysselsättningen”66. Man menar att nedpressningen av inflationen är 

nödvändig för att Sverige ska kunna bevara konkurrenskraften gentemot omvärlden och 

långsiktigt trygga sysselsättningen.67. 

 

För att nå de uppsatta målen krävs enligt regeringen en åtstramning av finans- och 

budgetpolitiken samt en sanering av de offentliga finanserna. Detta bör ske genom en 

hård utgiftsprövning och åtgärder för att öka de offentliga inkomsterna.68  

 

 

                                                 
64 Prop. 1982/83:100, bilaga 1, s.15 
65 a.a, s.17 
66 Prop. 1983/84:100, bilaga 1, s.4 
67 a.a, s.16 
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1986-89: Fortsatt åtstramning 

I 1986 års finansplan understryker man att den tredje vägens ekonomiska politik hittills 

har varit framgångsrik. De ekonomiska obalanserna har minskat men de har inte 

eliminerats. Regeringen kommer därför att fortsätta på den inslagna vägen med att 

balansera den svenska ekonomin.69 Man säger vidare att det övergripande målet för den 

ekonomiska politiken är att ”upprätthålla en hög och jämn sysselsättning och att skapa 

förutsättningar för stigande realinkomster för hela befolkningen”70.  

 

I den svenska ekonomin, med stor utrikeshandel och en hög internationalisering, kan 

sysselsättningen endast upprätthållas om konkurrenskraften i det svenska näringslivet 

hålls uppe. Av den anledningen måste den ekonomiska politiken rikta in sig på att pressa 

tillbaka prisstegringarna samt minska underskottet i bytesbalansen. Det bästa verktyget 

för att uppnå dessa mål är, enligt regeringen, den strama finanspolitiken. Utöver detta bör 

man även arbeta för att löner och andra kostnader ökar i mycket långsam takt, främst 

genom breda samförståndslösningar mellan arbetsmarknadens parter. 71  

 

1987 års finansplan tecknar en allmänt positiv bild av det ekonomiska läget i Sverige. De 

stora obalanserna har återställts, mycket tack vare regeringens förda politik. Nu när de 

mest akuta problemen är lösta bör det enligt regeringen vara möjligt att rikta större 

uppmärksamhet åt ”att utveckla och förstärka välfärden och åt att angripa mer långsiktiga 

och strukturella problem i ekonomin”72. För att den svenska ekonomin ska vara uthållig 

på lång sikt krävs samtidigt att man fortsätter föra en stram finanspolitik, så att inte 

prisstegringarna återigen tar fart.73  

 

1988 och 1989 års finansplaner fortsätter att sätta den restriktiva finanspolitiken i 

centrum. Regeringen understryker samtidigt att man för denna politik i syfte att värna om 

                                                                                                                                                 
68 Prop. 1983/84:100, bilaga 1, s.28 samt prop. 1984/85, bilaga 1, s.6f 
69 Prop. 1985/86:100, bilaga 1, s.4f 
70 a.a, s.17 
71 a.a, s.6ff 
72 Prop. 1986/87:100, bilaga 1, s.47 
73 a.a, s.4ff 
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den fulla sysselsättningen. Man understryker att Sverige fortfarande särskiljer sig från 

andra europeiska länder som bekämpar inflationen till förmån för arbetslösheten:  

 

(10)  ”I den socialdemokratiska regeringens ekonomisk-politiska strategi ligger att 

icke lösa inflations- och konsumtionsproblemen med en politik, som driver upp 

arbetsslöheten. Erfarenheterna från de länder i Europa som bedrivit en sådan 

politik tyder på att resultatet kan bli en stor och permanent utslagning från 

arbetsmarknaden.”74

 

Man säger vidare att det visserligen är en svår uppgift att förena full sysselsättning med 

låg inflation, men att den svenska regeringen trots detta kommer fortsätta med denna 

tredje vägens politik.75

3.3 1990-TALET 

1990-91: Den ekonomiska politiken inför ”ett vägskäl” 

Regeringen inleder 1990 års finansplan med att säga att arbetslösheten har lyckats pressas 

ned till 1,5 procent, men att det trots allt finns betydande problem i den svenska 

ekonomin. Under slutet av 1980-talet hade Sverige genomgått en positiv ekonomisk 

utveckling och denna hade visserligen fortsatt in på 90-talet, men den ihållande 

högkonjunkturen hade efter hand lett till överhettning. Pris- och kostnadsutvecklingen har 

varit betydlig högre i Sverige jämfört med övriga europeiska länder. Den ekonomiska 

tillväxten i Sverige har också varit förhållandevis låg, trots att investeringarna och 

sysselsättningen har ökat.76 Den ekonomiska politiken ”bör därför inriktas på att dämpa 

överhettningen och samtidigt förbättra förutsättningarna för en gynnsam utveckling på 

lång sikt”77. Man tillägger att Sverige nu står inför ett ”vägskäl” där man antingen kan 

försöka kombinera inflations- och arbetslöshetsbekämpning eller försöka bekämpa 

inflationen med arbetslösheten som medel.78 Man fortsätter: 

 

                                                 
74 Prop. 1987/88:100, bilaga 1, s.4 
75 a.a, s.4 
76 Prop. 1989/90:100, bilaga 1, s.1 
77 a.a, s.2 
78 a.a, s.14 
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(11)  ”Vi har nu kommit till en kritisk punkt i den ekonomiska utvecklingen där det 

kommer att avgöras om det finns en möjlighet att kombinera full sysselsättning 

och stabila priser. Den närmaste tiden kommer att bli avgörande för 

möjligheten att få ned inflationen utan att gå den i andra länder vanliga vägen 

över hög arbetslöshet.”79

 

Finans- och budgetpolitiken måste enligt regeringen vara fortsatt stram, för att motverka  

vidare överhettning och höja trovärdigheten för den svenska ekonomin. 

 

Oron för inflationen och den låga tillväxten är i centrum även in 1991 års finansplan. Det 

är på dessa två områden man måste satsa resurser, och inriktningen på politiken ska vara 

fortsatt stram. Man tillägger även: 

 

(12)  ”Regeringens mål är att förena full sysselsättning med låg inflation (…) De 

senaste årens höga inflation har underminerat sysselsättningen. De närmaste 

åren kommer att innebära stora påfrestningar på arbetsmarknaden. Arbetslöshet 

är inte ett medel i den ekonomiska politiken.”80

 

1995-97: Krispolitik  

När socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1994 hade Sverige just gått igenom 

den djupaste ekonomiska krisen sedan 1930-talets depression. En konsekvens av den 

ekonomiska krisen 1991-1993 var bl.a. ett stort sammanbrott i de offentliga finanserna. 

Ett överskott i den offentliga sektorn på 4 procent av BNP 1990 hade på tre år bytts ut till 

ett underskott på mer än 12 procent. I 1995 års finansplan inleder den nytillträdda 

socialdemokratiska regeringen därför med att presentera ett omfattande saneringsprogram 

för de offentliga finanserna.81 Om statsfinanserna inte kommer i balans, kan den svenska 

ekonomins andra stora problem, nämligen arbetslösheten, inte heller lösas:   

 

(13)  ”Med de förslag som presenteras i årets budgetproposition förbättras på ett 

avgörande sätt möjligheterna att komma till rätta med de två stora problemen i 

                                                 
79 Prop. 1989/90:100, bilaga 1, s.14 
80 ibid 
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den svenska ekonomin: den höga arbetslösheten och den statsfinansiella krisen. 

Dessa båda obalanser är intimt förknippade med varandra och måste därför 

angripas samtidigt.”82

 

Det nya saneringsprogrammet sägs vara det mest omfattande i svensk historia och uppgår 

till 113 miljarder kronor i förstärkning av de offentliga finanserna fram till år 1998. 

Regeringen fortsätter sedan med att säga: 

 

(14)  ”Parallellt med [saneringsprogrammet] introducerar regeringen det hittills 

största och mest ambitiösa åtgärdsprogrammet för att öka sysselsättningen och 

minska arbetslösheten. Syftet med denna omläggning av närings-, 

arbetsmarknads- och utbildningspolitiken är att främja sysselsättningen i 

näringslivet och att höja den allmänna utbildningsnivån i samhället.”83

 

Regeringen menar att den höga arbetslösheten och underskottet i de statliga finanserna är 

starkt förbundna med varandra på så vis att arbetslösheten urholkar statens finanser 

genom att skatteinkomsterna minskar och kostnaderna för stöd och bidrag ökar. Samtidigt 

blockerar budgetunderskottet möjligheterna att öka sysselsättningen. Att lösa båda dessa 

problem är därför högsta prioritet i regeringens nya ekonomiska politik, som man menar 

”lägger grunden för en ny period av ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och sunda 

statsfinanser”84.  

 

Den nya ekonomiska politiken inriktas dessutom på att stödja och underlätta expansion i 

det privata näringslivet. Man föreslår åtgärder bl.a. för att förbättra små och medelstora 

företags finansiering samt för investeringar och nyanställningar.85 Man ägnar också 

utrymme åt att belysa vikten av att behålla inflationen på en låg nivå: 

 

                                                                                                                                                 
81 Prop. 1994/95:100, bilaga 1, s.1ff 
82 a.a, s.1 
83 a.a, s.1 
84 ibid 
85 Prop. 1994/95:100, bilaga 1, s.6 
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(15)  ”Prisstabilitet är en viktig förutsättning för den ekonomiska politiken. Hög 

inflation är icke förenligt med vare sig goda produktionsförutsättningar, 

bibehållen konkurrenskraft, ökad sysselsättning eller fortsatt god välfärd (…) 

Med en prisstabilitet på god europeisk nivå läggs i stället en fast grund för en 

stabil och varaktig uppgång i investeringar, tillväxt och sysselsättning.”86  

 

I 1996 års finansplan påminner man om att regeringens främsta uppgift är att minska 

arbetslösheten. Man har även satt upp ett nytt mål om att Sverige ska halvera den öppna 

arbetslösheten till år 2000, från 8 procent till 4 procent.87 En viktig förutsättning för att 

uppnå detta är vidare att de statliga finanserna kommer i balans, varför arbetet med att 

sanera de offentliga finanserna kommer att fortskrida.88  

 

I 1997 års finansplan konstaterar regeringen att de statliga finanserna har förbättrats 

under det gångna året och är på bättringsvägar. Saneringsarbetet måste dock fortsätta och 

målet att etablera överskott i de offentliga finanserna preciseras nu till att motsvara 2 

procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Målet ska nås gradvis till år 2001. 

Man säger vidare att: ”det är regeringens bestämda övertygelse att de budgetpolitiska 

målen är förenliga med målet att halvera den öppna arbetslösheten år 2000” 89. 

 

1998-99: Allmän optimism 

1998 års finansplan inleds med den optimistiska rubriken ”Det går bra för Sverige”. 

Regeringen menar att stora ekonomiska framsteg har gjorts under den gångna 

mandatperioden: de offentliga finanserna har sanerats, inflationen har pressats ner till en 

”varaktigt låg nivå”, och bytesbalansen visar på ett överskott. Även om arbetslösheten 

fortfarande är hög har den negativa trenden vänt: under det gångna året har arbetslösheten 

minskat med 100 000 personer.90 Man fortsätter med att säga: 

 

                                                 
86 Prop. 1994/95:100, bilaga 1, s.6 
87 Prop. 1995/96:150, s.24 
88 Prop. 1995/95:150, s.1 
89 Prop. 1996/97:150, s.1 
90 Prop. 1997/98:150, s.13 
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(16) ”Sysselsättningen måste öka och arbetslösheten minska. Målet att halvera den 

öppna arbetslösheten till 4 procent år 2000 ligger fast (…) Det är ett ambitiöst 

mål, men likväl endast ett etappmål. På längre sikt måste ambitionen vara 

högre. Ambitionen bör vara att återskapa full sysselsättning.”91

 

Regeringen menar att en förutsättning för att sysselsättningen ska öka är att tillväxten i 

Sverige är fortsättningsvis hög. Man tillägger även att prisstabilitet måste råda, om man 

vill värna om sysselsättningen: 

 

(17) ”En grundval för den samlade ekonomiska politiken är att prisstabilitet 

är en förutsättning för en framgångsrik ekonomisk utveckling. Hög 

inflation försämrar förutsättningarna för en uthållig hög tillväxt och 

därmed också för en stabilt hög sysselsättning.”92

 

Ett av verktygen som regeringen måste använda sig av för att nå de uppsatta målen i den 

ekonomiska politiken sägs vara ”sunda offentliga finanser”. Man påminner om att man 

har lyckats sanera den offentliga sektorn, som tidigare innebar stora underskott i 

statskassan. , och att målet om att ha ett överskott i de offentliga finanserna måste ligga 

fast.93  

 

1999 års finansplan inleder med att säga att ”svensk ekonomi står stark”. 

Sysselsättningen i Sverige har under det senaste året ökat med över 100 000 personer och 

inflationen ligger på en låg nivå. Man påminner om återhämtningen som har gjorts efter 

den ekonomiska krisen i början av 90-talet. Under krisen minskade sysselsättningen 

kraftigt och många människor blev beroende av bidrag och offentliga transfereringar. 

Man fortsätter med att säga: 

 

                                                 
91 Prop. 1997/98:150, s.14 
92 a.a, s.21 
93 a.a, s.19 
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(18) ”Även om denna utveckling har vänt på senare tid, så återstår mycket att göra 

(…) Det är nödvändigt att allt fler människor successivt kan få arbete och att 

beroendet av transfereringar och bidrag minskar.”  

 

Man tillägger sedan vikten av att Sverige har sunda offentliga finanser och en låg 

inflation: 

 

(19) ”Sunda offentliga finanser och stabila priser är en förutsättning för en uthållig 

hög tillväxt och därmed en hög sysselsättning. Detta synsätt är, och har varit 

styrande för den ekonomiska politiken (…) [F]inanspolitikens främsta syfte är 

att skapa goda betingelser för tillväxt och sysselsättning genom att bevara 

överskotten i de offentliga finanserna och hålla utgifterna under kontroll ” 

 38



4. ANALYS 
 

I detta kapitel kommer jag att genomföra en analys av det empiriska material som 

presenterades i föregående kapitel. Jag vill på så vis försöka besvara uppsatsens två 

preciserade forskningsfrågor; dessa lyder: 

 

Preciserad forskningsfråga 1: Beskrivs arbetslösheten, inflationen eller bådadera som 

det största problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 1970- / 1980- / 1990-

talet? 

 

Preciserad forskningsfråga 2: Beskrivs den expansiva eller den åtstramande 

finanspolitiken som den bästa lösningen i de socialdemokratiska finansplanerna under 

1970- / 1980- / 1990-talet? 

 

Genom att besvara dessa två frågor kommer jag sedan kunna avgöra huruvida 

socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik kan klassas som keynesiansk, 

monetaristisk eller semi-monetaristisk under 1970-, 80- och 90-talet. På så vis kommer 

jag att kunna besvara min övergripande forskningsfråga, som lyder: 

 

• Går det i socialdemokraternas beskrivning av sin ekonomiska politik att urskilja 

en förändring från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik? 

4.1 1970-TALET 
4.1.1 Problem 

Vad beskrivs då av socialdemokraterna som det största problemet under 1970-talet? I 70-

talets finansplaner tycker jag mig kunna se en övervägande fokusering på arbetslösheten 

som ekonomisk-politiskt problem. Även om många andra saker beskrivs som 

problematiska för den svenska ekonomin, är dessa även sammankopplade med 

arbetslösheten. Bristen på balans i utrikeshandeln, beskrivs i början av 70-talet som det 

största problemet i Sverige, men regeringen säger samtidigt att ”vår politik för full 
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sysselsättning är beroende av att balansen i utrikesbetalningarna återställs”94. Jag tolkar 

detta som att regeringen anser det vara viktigt att balansera utrikeshandeln just i syfte att 

motverka arbetslöshet i Sverige. Det samma gäller regeringens argument för att skapa 

ekonomisk tillväxt, som man säger är ”en förutsättning” för att skapa full sysselsättning i 

ekonomin95.  

 

Regeringen uttrycker även tydligt att man inte ämnar prioritera bekämpning av 

inflationen på bekostnad av ökande arbetslöshet. I 1973 års finansplan säger man t.o.m. 

att det må vara hänt att ambitionen om högsta möjliga sysselsättning medför ökade 

prisstegringar. I 1976 års finansplan säger man även att bekämpa inflation genom den 

nedgång i efterfrågan som därav följer inte är ”förenligt med det ansvar som faller på de 

politiskt ansvariga i regering och riksdag”96. Man säger även att: ”vi inte är beredda att 

ge upp sysselsättningsmålet för att uppnå fördelar på prisstabilitetsområdet”97. Dessa 

exempel visar enligt min mening tydligt på att socialdemokraterna beskriver 

arbetslösheten som det största problemet under denna period. Intressant är att man 

dessutom beskriver bekämpningen av arbetslöshet och bekämpningen av inflation som 

två motstridiga alternativ och att man aktivt väljer att bekämpa arbetslösheten.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan jag nu besvara min första preciserade 

forskningsfråga som berör 1970-talet, som lyder: beskrivs arbetslösheten, inflationen 

eller bådadera som det största problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 

1970- / 1980- / 1990-talet? 

 

 Svaret på frågan blir: arbetslösheten beskrivs som det största problemet i de 

socialdemokratiska finansplanerna under 1970-talet. 

                                                 
94 Citat 1, sid. 24 i denna uppsats. 
95 Citat 2, sid. 25  
96 Citat 4, sid. 27 
97 Citat 5, sid 28 
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4.1.2 Lösning på problem 

Vad beskriver då socialdemokraterna som den bästa lösningen på 

arbetslöshetsproblemet? Jag anser att det av 1970-talets finansplaner ganska tydligt 

framgår att det är den expansiva finanspolitiken som beskrivs som den bästa lösningen. 

Ett undantag är visserligen de två inledande finansplanerna (från 1970 och 1971) som till 

stor del beskriver behovet av en restriktiv finanspolitik, i syfte att motverka 

överhettningar. Detta är alltså ett uttryck för att man förespråkar den åtstramande 

finanspolitiken (som ju innebär att man är restriktiv med de offentliga utgifterna).  

 

I övrigt förespråkas däremot expansiva åtgärder i syfte att stimulera efterfrågan, som den 

bästa lösningen.  I 1972 och 73 års finansplaner säger man att den svenska ekonomin är i 

behov av ”stimulansåtgärder” som syftar till att öka efterfrågan i ekonomin. I 1975 års 

finansplan säger man dessutom att man vill upprätthålla den fulla sysselsättningen genom 

”en fortsatt expansion av produktion och efterfrågan”98. Detta anser jag klart och tydligt 

vara ett uttryck för att man anammar den expansiva finanspolitiken, som ju just syftar till 

att ”få igång” eller stimulera efterfrågan i ekonomin.  

 
Utifrån ovanstående resonemang kan jag nu besvara min andra preciserade 

forskningsfråga som berör 1970-talet, som lyder: beskrivs den expansiva eller den 

åtstramande finanspolitiken som den bästa lösningen i de socialdemokratiska 

finansplanerna under 1970-talet?  

 

Svaret på frågan blir: den expansiva finanspolitiken beskrivs som den bästa lösningen i de 

socialdemokratiska finansplanerna under 1970-talet.  

4.1.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att socialdemokraterna under 1970-talet beskrev 

arbetslösheten som det största problemet i ekonomin och den expansiva finanspolitiken 

som den bästa lösningen på detta problem. I enlighet med min tidigare presentation av de 

olika typerna av ekonomisk politik (se kapitel 2.4) betyder detta att SAP beskrev sin 

                                                 
98 Citat 3, sid. 27 
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politik som keynesiansk under 1970-talet. Mina resultat från detta årtionde kan summeras 

i nedanstående tabell. 

 

Tabell 4.1 – Problem och lösning på problem  
    under 1970-talet 

 
  1970 

Arbetslöshet X 
Inflation   Problem 

Arbetlöshet och inflation   
   

Expansiv finanspol. X Lösning  
Åtstramande finanspol.   

 

Argumentet att politiken beskrivs som keynesiansk stärks dessutom av att man i dessa 

finansplaner ägnar stort utrymme åt att diskutera efterfrågans roll i ekonomin och på 

vilket sätt staten kan påverka den samma – något som stämmer överens med den 

keynesianska teoriskolan.  

 

Vidare betyder detta att resultaten från detta årtionde överensstämmer med Johannes 

Lindvalls beskrivning av hur SAP faktiskt bedrev sin politik under 70-talet. Partiet var 

således öppet med att den ekonomiska politik som man bedrev under denna period var 

keynesiansk.  

4.2 1980-TALET 

4.2.1 Problem 

I finansplanerna från 1980-talet tycker jag att man kan se en viss förändring i 

beskrivningen av problem, jämfört med 70-talets finansplaner. Från att tidigare ha 

beskrivit arbetslösheten som det största problemet, börjar regeringen nu att diskutera 

svårigheterna med att endast bekämpa detta problem och om nödvändigheten att även 

bekämpa inflationen. Mot bakgrund av detta lanserar regeringen en ny politisk strategi, 

kallad ”den tredje vägens politik”, som syftar till att hålla nere arbetslösheten och 

inflationen samtidigt.  
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Det är mycket intressant att den socialdemokratiska regeringen även här tar upp och 

diskuterar vad de kallar ”två huvudalternativ” som finns att välja mellan i den 

ekonomiska politiken, nämligen ”expansionsalternativet” samt ”åtstramnings-

alternativet”99. Dessa två alternativ som regeringen beskriver kan i hög grad tolkas som 

beskrivningar av å ena sidan keynesianismen (expansionsalternativet) samt monetarismen 

(åtstramningsalternativet). Den förstnämnda politiken syftar till att skapa full 

sysselsättning genom en expansiv finanspolitik, medan den sistnämnda syftar till att 

bekämpa inflationen genom en stram finanspolitik.  

 

Regeringen uttrycker samtidigt att man vägrar att välja något av de två alternativen, 

eftersom expansionsalternativet visserligen skapar full sysselsättning men samtidigt för 

med sig försämrad bytesbalans och ökad inflation. Åtstramningsalternativet å andra sidan 

sänker visserligen inflationen men framtvingar ökad arbetslöshet och sänkta reallöner. 

Regeringen väljer istället att gå via ”den tredje vägens politik”, där man vill hålla uppe 

sysselsättningen samtidigt som man håller nere inflationen.  

 

Det ovan beskrivna tolkar jag som att socialdemokraterna under denna period beskriver 

arbetslösheten och inflationen som det största problemet i samhällsekonomin. Man 

erkänner att den tidigare politiken som enbart var fokuserad på arbetslöshetsbekämpning 

(expansionsalternativet) inte längre går att bedriva p.g.a. för höga ekonomiska kostnader, 

bl.a. i form av ökad inflation. Den svenska ekonomin är nu istället i behov av lägre 

inflation, men dock inte på bekostnad av ökad arbetslöshet. Istället prioriteras 

sysselsättningen och den låga inflationen lika högt på den ekonomisk-politiska agendan. 

Sammantaget tolkar jag detta som att socialdemokraterna beskriver arbetslösheten 

tillsammans med inflationen som det största problemet i dessa finansplaner. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan jag nu besvara min första preciserade 

forskningsfråga som berör 1980-talet, som lyder: beskrivs arbetslösheten, inflationen 

                                                 
99 Se t.ex. citat 6 sid. 28 samt citat 7, sid. 29  
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eller bådadera som det största problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 

1980-talet? 

 

Svaret på frågan blir: arbetslösheten tillsammans med inflationen beskrivs som det största 

problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 1980-talet. 

 

4.2.2 Lösning på problem 

Vad beskriver man då som den bästa lösningen på inflations- och 

arbetslöshetsproblemet? Som redan nämnts här ovan menar socialdemokraterna under 

80-talet att man varken vill föra en expansions- eller åtstramningspolitik, utan väljer 

istället en tredje väg. I 1983 års finansplan säger man att detta bl.a. innebär ”en väl 

avvägd kombination av expansiva och åtstramande inslag”100. I nästan alla öviga 

finansplaner från 80-talet, ligger betoningen istället endast på åtstramande åtgärder. Man 

talar t.ex. om att finans- och budgetpolitiken måste stramas åt samt att de offentliga 

finanserna bör saneras101. Jag anser alltså att man under denna period i huvudsak 

beskriver den åtstramande finanspolitiken som den bästa lösningen i dessa finansplaner.  

 

Utifrån detta kan jag nu besvara min andra preciserade forskningsfråga som berör 1980-

talet, som lyder: beskrivs den expansiva eller den åtstramande finanspolitiken som den 

bästa lösningen i de socialdemokratiska finansplanerna under 1980-talet?  

 

Svaret på frågan blir: den åtstramande finanspolitiken beskrivs som den bästa lösningen i 

de socialdemokratiska finansplanerna under 1980-talet.  

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att socialdemokraterna under 1980-talet beskrev 

arbetslösheten och inflationen som det största problemet i ekonomin och den 

åtstramande finanspolitiken som den bästa lösningen på detta problem. I enlighet med 

min tidigare presentation av de olika typerna av ekonomisk politik (se kapitel 2.4) 

                                                 
100 Se sid. 29 
101 Se sammanfattningarna av 1984-, 85-, 86- och 87 års finansplaner. 
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betyder detta att SAP beskrev sin politik som semi-monetaristisk under 1980-talet. 

Resultaten går att sammanfatta i följande tabell: 

 

Tabell 4.2 – Problem och lösning på problem  
    under 1980-talet 

 
  1980 

Arbetslöshet  
Inflation   Problem 

Arbetlöshet och inflation X  
   

Expansiv finanspol.  Lösning  
Åtstramande finanspol. X  

 

Att SAP beskriver sin politik som semi-monetaristisk stämmer dessutom väl överens med 

andra observationer jag har gjort av 80-talets finansplaner: till skillnad mot 

finansplanerna under 70-talet beskriver man i dessa att den ekonomiska politiken bör 

”präglas av klara besked och fasta normer” samt vikten av ”att bryta de 

inflationsförväntningar … som vuxit sig fast i svensk ekonomi”102. Detta stämmer väl 

överens med den monetaristiska teoriskolans fokusering på människors adaptiva 

förväntningar, alltså antagandet att människor lär sig att förutse ökad inflation i framtiden 

varför företag antas höja sina priser och löntagare ställa högre lönekrav (jämför med 

beskrivningen av monetarismen, kapitel 1.4.2).   

 

Samtidigt beskriver SAP den rent monetaristiska politiken (i termer av 

”åtstramningsalternativet”) som något negativt och ej förenligt med den 

socialdemokratiska politiken, man skriver bl.a: ”I åtstramningsalternativet … eftersätts 

sysselsättningen uttryckligen på kort sikt. Genom en politik som beskär efterfrågan och 

sysselsättningen framtvingas sänkta reallöner. Erfarenheten visar att detta nästan alltid 

sker via ökad arbetslöshet”103. Jag tolkar detta som att socialdemokraterna beskriver sin 

politik som influerad av monetarismen, dock med en särskild fokusering på 

arbetslöshetsfrågan – d.v.s. en semi-monetaristisk politik.  

                                                 
102 Citat 9, sid. 30 
103 Citat 6, sid. 28 
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Detta överensstämmer således med Johannes Lindvalls beskrivning av att SAP faktiskt 

bedrev sin politik som semi-monetaristisk under 70-talet. Partiet var således öppet och 

transparent med den politiska omställning som gjordes mellan 1970- och 80-talet, 

nämligen att man gick över från en keynesiansk till en semi-monetaristisk politik. 

4.3 1990-TALET 

4.3.1 Problem 

I 1990-års finansplan uttryck en oro för den politik som syftar till att hålla nere 

arbetslöshet och inflation samtidigt, m.a.o. den politik som har först under 80-talet,. Man 

säger: ”Vi har nu kommit till en kritisk punkt … där det kommer att avgöras om det finns 

en möjlighet att kombinera full sysselsättning och stabila priser”104.  Man beskriver sin 

politik som svårgenomförlig men man understryker samtidigt att regeringen verkligen vill 

förena arbetslöshets- och inflationsbekämpningen: ”Regeringens mål är att förena full 

sysselsättning med låg inflation … Arbetslöshet är inte ett medel i den ekonomiska 

politiken.”105

 

De socialdemokratiska finansplanerna under resten av 1990-talet, d.v.s. perioden efter att 

SAP har vunnit tillbaks regeringsmakten från de borgerliga partierna, har delvis ett annat 

innehåll. Dessa finansplaner är starkt präglade av den ekonomiska kris som Sverige gick 

igenom under den borgerliga mandatperioden och de verkningar som krisen hade i svensk 

ekonomi. Den statsfinansiella krisen, som regeringen menar hör ihop med den höga 

arbetslösheten, är helt klart i centrum. Regeringen presenterar ett saneringsprogram i 

syfte att ”komma till rätta med de två stora problemen i den svenska ekonomin: den höga 

arbetslösheten och den statsfinansiella krisen”106.  

 

Vid sidan om beskrivningarna av problemet med den statsfinansiella budgetkrisen, anser 

jag att det talas i lika stor utsträckning om inflationen som om arbetslösheten. Man menar 

                                                 
104 Citat 11, sid. 33 
105 Citat 12, sid. 33 
106 Citat 13, sid. 33 
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att dessa problem har ett starkt samband och säger bl.a: ”Hög inflation är icke förenligt 

med vare sig goda produktionsförutsättningar, bibehållen konkurrenskraft, ökad 

sysselsättning eller fortsatt god välfärd”107. I en annan finansplan säger man även: 

”prisstabilitet är en förutsättning för en framgångsrik ekonomisk utveckling … och 

därmed också för en stabilt hög sysselsättning”108. Beskrivningarna av problem i 

finansplanerna under denna period skiljer sig inte, enligt min mening, mycket jämfört 

med de föregående under 80-talet – arbetslösheten tillsammans med inflationen beskrivs 

som det största problemet i ekonomin. 

 

Utifrån detta kan jag nu besvara min första preciserade forskningsfråga som berör 1990-

talet, som lyder: beskrivs arbetslösheten, inflationen eller bådadera som det största 

problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 1990-talet? 

 

Svaret på frågan blir: arbetslösheten tillsammans med inflationen beskrivs som det största 

problemet i de socialdemokratiska finansplanerna under 1990-talet. 

 

Jag vill här uppmärksamma läsaren om att detta svar skiljer sig från Johannes Lindvalls 

undersökning som säger att SAP under 1990-talet enbart prioriterade 

inflationsbekämpningen framför arbetslöshets-bekämpningen. Jag återkommer till detta 

senare i detta kapitel.  

 

4.3.2 Lösning på problem 

Vad beskrivs då som den bästa lösningen på arbetslöshets- och inflationsproblemet? 

Även om det inte uttryckligen framgår av beskrivningarna i dessa finansplaner anser jag 

det vara den åtstramande finanspolitiken. I 1990 års finansplan säger man bl.a. att den 

ekonomiska politiken bör ”inriktas på att dämpa överhettningen”109 och att 

finanspolitiken därför bör vara fortsatt stram.  

 

                                                 
107 Citat 15, sid. 35 
108 Citat 17, sid. 36 
109 Se sid. 32 
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I finansplanerna från 1995 och framåt, d.v.s. perioden efter att SAP har vunnit tillbaks 

regeringsmakten, beskrivs den bästa lösningen för att lösa Sveriges ekonomiska problem 

nästan enbart vara att sanera de offentliga finanserna och att hålla statsbudgeten i 

balans.110 I 1998 års finansplan säger regeringen bl.a. att ett av de viktigaste verktygen 

för att nå de uppsatta målen i den ekonomiska politiken är ”sunda offentliga finanser”111. 

I 1999 års finansplan säger man även att: ”finanspolitikens främsta syfte är att skapa goda 

betingelser för tillväxt och sysselsättning genom att bevara överskottet i de offentliga 

finanserna och hålla utgifterna under kontroll”.  

 

Som jag beskrev i kapitel 1.4.2 ,är en viktig del av den åtstramande finanspolitiken just 

att de statliga finanserna måste vara balans och att den offentliga sektorns utgifter inte bör 

vara för stora. Anledningen till detta är att för stora offentliga utgifter släpper ut köpkraft 

i ekonomin, vilken i sin tur riskera att höja pris- och kostnadsstegringarna. Även om SAP 

inte uttryckligen avvänder orden ”stram” eller ”åtstramande”, tolkar jag ändå deras 

beskrivningar som att den åtstramande finanspolitiken beskrivs som den bästa lösningen. 

 

Utifrån detta kan jag nu besvara den andra preciserade forskningsfrågan som berör 1990-

talet, som lyder: beskrivs den expansiva eller den åtstramande finanspolitiken som den 

bästa lösningen i de socialdemokratiska finansplanerna under 1980-talet?  

 

Svaret på frågan blir: den åtstramande finanspolitiken beskrivs som den bästa lösningen i 

de socialdemokratiska finansplanerna under 1990-talet. 

4.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att socialdemokraterna under 1990-talet beskrev 

arbetslösheten och inflationen som det största problemet i ekonomin och den 

åtstramande finanspolitiken som den bästa lösningen på detta problem. I enlighet med 

min tidigare presentation av de olika typerna av ekonomisk politik (se kapitel 2.4) 

                                                 
110 Se sammanfattningarna av 1995-, 96-, 97-, 98- och 99 års finansplaner. 
111 Se sid. 36 
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betyder detta att SAP beskrev sin politik som semi-monetaristisk under 1990-talet. 

Resultaten går att sammanfatta i följande tabell: 

 

Tabell 4.2 – Problem och lösning på problem  
    under 1990-talet 

 
  1990 

Arbetslöshet  
Inflation   Problem 

Arbetlöshet och inflation X  
   

Expansiv finanspol.  Lösning  
Åtstramande finanspol. X  

 

 

Anmärkningsvärt är att detta resultat skiljer sig från Lindvalls undersökning som säger att 

den ekonomiska politiken faktiskt fick ett annat innehåll under 90-talet jämfört med 80-

talet. Den omprioritering från att tidigare ha bekämpad arbetslöshet och inflation på 

samma gång, till att endast bekämpa inflationen, går alltså inte att urskilja i SAPs 

beskrivning av sin politik. Istället fortsätter SAP att under 90-talet beskriva 

arbetslösheten och inflationen som det största problemet. Socialdemokraterna var således 

inte helt öppna utåt sett med sin förändring av prioriteringar som skedde i början av 90-

talet. 

 

Den förändring som Lindvall beskriver går trots allt att ”märka av” i finansplanerna från 

90-talet. I 1990 års finansplan säger man t.ex. att man har kommit till ett ”vägskäl” och 

en ”kritisk punkt” och att den närmaste tiden skulle komma att bli ”avgörande för 

möjligheten att få ned inflationen utan att gå den i andra länder vanliga vägen över hög 

arbetslöshet”112. Fyra år senare, 1994 då SAP har tagit tillbaka regeringsmakten från de 

borgerliga partierna, slutar man helt plötsligt att tala om att Sverige på något vis särskiljer 

sig från omvärlden i sin ekonomiska politik. Motsättningen i att bekämpa inflation och 

arbetslöshet på samma gång, nämns överhuvudtaget inte i finansplaner efter 1994 (!)113. 

                                                 
112 Citat 11, sid. 33 
113 Märk väl att denna motsättning många gånger diskuteras i finansplanerna från 1970- och 80-talet (se 
t.ex. citat 4, samt citat 8). 
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Trots att man beskriver det största politisk-ekonomiska problemet som arbetslösheten 

tillsammans med inflationen under 1990-talet, går det alltså ändå att märka av en 

förändrad syn inom partiet på hur ekonomin i Sverige bör skötas.  Jag anser att detta är 

mycket intressant och att det till stora delar stärker Lindvalls argument om att SAP i 

början av 90-talet började överge sin ”tredje vägens politik” som man hade fört under 80-

talet.  

 

Jag vill dock påminna om att mina resultat från detta årtionde först och främst visar att 

SAPs beskrivning av sin ekonomiska politik under 90-talet kan klassas som semi-

monetaristisk och alltså inte skiljer sig från beskrivningarna under 80-talet.  
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5. SLUTSATSER 
 

I detta kapitel kommer jag utifrån analysen besvara min övergripande forskningsfråga. 

Jag kommer även att jämföra svaret med Johannes Lindvalls undersökning om hur svensk 

ekonomisk politik har förändrats i praktiken. 

 

I min analys i föregående kapitel kom jag fram till att socialdemokraternas beskrivning 

av sin ekonomiska politik kan klassas som keynesiansk under 1970-talet och som semi-

monetaristisk under 1980- och 90-talet. Jag kom fram till detta genom att urskilja vilken 

problembild som socialdemokraterna beskrev i sina finansplaner, d.v.s. vad som beskrevs 

som det största problemet samt som den bästa lösningen. Mina resultat går att 

sammanfatta i följande tabell:  

 

Tabell 5.1 – Analysschema 
 

Keynesianism 
Semi-monetarism 

Semi-monetarism 
 

 

 

  1970 1980 1990 
Arbetslöshet X     

Inflation      Problem1

Arbetlöshet och inflation   X X  
     

Expansiv finanspol. X     Lösning2  
Åtstramande finanspol.   X X 

 1 = Preciserad forskningsfråga 1 
 2 = Preciserad forskningsfråga 2 
 

 

Utifrån detta kan jag nu besvara min övergripande forskningsfråga, som lyder: går det i 

socialdemokraternas beskrivningar av sin ekonomiska politik att urskilja en förändring 

från en keynesiansk politik till en monetaristisk politik?  

 

Svaret blir: Ja, det går delvis att urskilja en förändring från en keynesiansk politik till en 

monetaristisk politik i socialdemokraternas beskrivningar av sin ekonomiska politik.  
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Min undersökning visar att det i SAPs beskrivning av sin politik går att urskilja en 

förändring mellan 1970- och 80-talet från en keynesiansk till en semi-monetaristisk 

politik. Det går däremot inte att urskilja en förändring mellan 1980- och 90-talet – under 

båda dessa årtionden kan beskrivningarna klassas som semi-monetaristiska. Således 

menar jag att det delvis går att urskilja en förändring från en keynesiansk till en 

monetaristisk politik – eftersom beskrivningarna under 90-talet klassas som semi-

monetaristiska och inte ”rent” monetaristiska.  

 

Resultaten från denna undersökning skiljer sig således från Johannes Lindvalls 

undersökning av hur svensk ekonomisk politik har förändrats i praktiken. Förändringen 

från den keynesianska till den monetaristiska ekonomiska politiken som Lindvall menar 

ägde rum mellan 1970 och 1999, går endast delvis att spåra i socialdemokraternas retorik. 

Om – som jag i denna uppsats har utgått ifrån – socialdemokraternas ekonomiska politik 

förändrades på det sätt som Lindvall beskriver, betyder detta att partiet inte har varit helt 

öppet och transparent i sin omställning av prioriteringar. Man är visserligen öppen med 

att man i början av 80-talet började prioritera inflationsbekämpningen lika högt som 

arbetslöshetsbekämpningen, men man är däremot inte öppen och transparent med den 

omställning som Lindvall menar skedde i början av 90-talet, då partiet prioriterade 

inflationsbekämpningen framför arbetslöshetsbekämpningen.  

 

I min undersökning ser jag trots allt spår av den förändring som Lindvall menar skedde i 

början av 1990-talet. I finansplanerna från 1970- och 80-talet betonar SAP att man i 

Sverige särskiljer sig från omvärlden genom att prioritera den fulla sysselsättningen 

framför låg inflation.  I 1990 års finansplan säger man dock att partiet har kommit till ett 

”vägskäl” och en ”kritisk punkt” i den ekonomiska politiken och att den närmaste tiden 

skulle komma att avgöra Sveriges förmåga att hålla nere inflationen utan att gå den i 

andra länder vanliga vägen över hög arbetslöshet. I finansplanerna efter 1994 – d.v.s. 

perioden efter att SAP har tagit över regeringsmakten från de borgerliga partierna – slutar 

man helt plötsligt att tala om att Sverige på nåt sätt särskiljer sig från omvärlden i sin 

ekonomiska politik. Motsättningen i att bekämpa arbetslöshet och inflation på samma 

gång nämns överhuvudtaget inte i finansplanerna efter 1994.  
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Dessa observationer stärker på så vis Lindvalls argument om att man i början av 90-talet 

gav upp den tredje vägens politik, till förmån för en ”rent” monetaristisk politik som 

prioriterar bekämpning av inflationen framför arbetslösheten. Min undersökning visar på 

samma gång att SAPs beskrivningar under 1990-talet fortsatte att fokusera på 

arbetslösheten som ekonomisk-politiskt problem. Partiet var således inte helt öppet med 

den omställning av prioriteringar som faktiskt skedde mellan 1970 och 1999.  
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

Min undersökning har för mig väckt många intressanta frågeställningar och idéer till 

fortsatta studier. För att få en annan infallsvinkel på socialdemokraternas förändrade 

politik skulle man t.ex. göra en ren maktstudie för att se hur olika aktörer kan ha orsakat 

den förändrade politiken. Kanske hade socialdemokraternas olika partiledare en stor roll 

att spela i förändringen – var det t.ex. Ingvar Karlsson som bidrog till den förändrade 

ekonomiska politiken under 1980-talet och Göran Persson till förändringen under 1990-

talet? Eller var det möjligtvis en maktförskjutning från fackföreningsrörelsen till 

näringslivet som bidrog till prioriteringen av inflationsbekämpning framför 

arbetslöshetsbekämpning? Dessa frågor kan tyvärr inte besvaras genom denna uppsats, 

men kan förhoppningsvis bli föremål för framtida studier inom detta området.  

 

Det mest intressanta resultatet från min undersökning anser jag är att socialdemokraterna 

under 1990-talet fortsatte att beskriva arbetslösheten och inflationen som lika stora 

problem. Att man i realiteten började prioritera en låg inflation framför full sysselsättning 

speglas alltså inte i partiets beskrivningar av sin politik. Varför var då socialdemokraterna 

inte helt öppna med den omställning av prioriteringar som skedde i början av 1990-talet? 

Om detta kan man endast spekulera, men jag tror att partiets historia och dess starka 

förankring i arbetarrörelsen spelar en stor roll. Partiet har ända sedan det grundades gått 

under parollen ”Arbete åt alla” och detta historiska arv finns säkerligen kvar inom partiet 

– 2006 års socialdemokratiska valmanifest inleds t.ex. med att säga att ”arbete åt alla är 

socialdemokratins viktigaste mål”. Detta arv bidrar säkerligen till att man inte ville vara 

helt öppen med sin förändring av prioriteringar.  

 

Förändringen kanske inte går att klassa som en ideologisk sådan då partiet fortfarande har 

kvar den traditionella socialdemokratiska utopin om ett samhälle där alla har ett arbete. 

Istället handlar förändringen kanske mer om att partiet, eller åtminstone partiledningen, 

inte längre tror på den keynesianska politiken som det bästa sättet att trygga 

sysselsättningen på utan att man måste prioritera en stabil pris- och kostnadsutveckling i 
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ekonomin för att på lång sikt ha en balanserad ekonomi, där också arbetslösheten kan 

hållas nere.  

 

Denna min ”hypotes” ger även en möjlig orsaksförklaring till SAPs förändrade politik. 

Som jag skrev i uppsatsens inledande kapitel är förändringen av den svenska ekonomiska 

politiken unik ur ett europeiskt perspektiv. Alla andra europeiska länder hade redan under 

1970- och 80-talet gått över från den keynesianska till den monetaristiska politiken 

medan Sverige kom att vänta ända in till 90-talet med detta. Johannes Lindvall 

argumenterar att orsaken till att Sverige slutligen gick över till denna politik, var 

förändrade normer inom det politiska systemet i Sverige. När normen om att upprätthålla 

full sysselsättning försvann i 90-talets Sverige, började svenska politiker följaktligen att 

prioritera inflationsbekämpning på bekostnad av stigande arbetslöshet.  

 

Min undersökning visar samtidigt att SAP under 1990-talet fortsatte att fokusera på 

arbetslösheten i sina beskrivningar av sin politik. Om en normförändring verkligen 

skedde inom SAP, borde inte denna förändring då satt så djupa spår att man i sina 

finansplaner slutade att fokusera på arbetslösheten? Jag tror att förändringen istället 

handlade om att partiet gradvis gav upp idén om att sköta ekonomin med hjälp av 

keynesianska verktyg och började prioritera inflationen eftersom man såg sig tvungna till 

att göra detta.114  

 

Förändringen av socialdemokraternas politiska prioriteringar är likväl 

uppseendeväckande. Som uppsatsens inledande citat visar, sade Tage Erlander redan 

1946 att sysselsättningspolitiken var så viktig ”att inga doktriner komma att hindra oss 

utan fördomar försöka finna vägarna fram till ett samhälle, där man har sysselsättningen 

tryggad”. Historien kom dock att bevisa Tage Erlander fel, då den monetaristiska 

doktrinen till slut kom att hindra partiets väg fram till detta samhälle… 

                                                 
114 Denna typ av orsaksförklaring går bl.a. att finna i Christina Thelasous avhandling ”Småstater under 
internationalisering”. Thelasou beskriver i avhandlingen avregleringarna av Sverige och Finlands  
valutamarknader under 1980-talet. Enligt Thelasou genomfördes avregleringarna eftersom de båda länderna 
var under internationellt ekonomiskt tryck  och därför såg sig tvungna till att göra detta – förändringen var 
alltså inte ideologiskt betingad. Se Thelasou  (2000). 
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