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Kampanjen

I början av 1970-talet startade det svenska näringslivets 
intresseorganisation Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF) en opinionsbildningskampanj som blev världsunik 
genom sin omfattning och organisationsstruktur. Med 
obegränsade ekonomiska resurser och nya kontroversi-
ella strategier för en effektivare opinionsbildning, skulle 
ett ideologiskt och politiskt paradigmskifte i Sverige gar-
anteras. Näringslivet och de konservativa i landet ansåg 
att det demokratiska inflytandet över den ekonomiska 
politiken och utbyggnaden av välfärden hade gått för 
långt. Man ville avveckla den svenska välfärdsmodellen 
och återta kontrollen över den ekonomiska politiken.

På endast 6 år lyckades Kampanjen med det som an-
sågs vara en omöjlighet, att bryta Socialdemokraternas 
40-åriga maktinnehav och att påbörja nedmonteringen 
av den svenska välfärdsmodellen. Kampanjen var så ex-
ceptionellt effektiv och framgångsrik att den kan liknas 
vid en ideologisk statskupp. Helt utan våld och tvång ly-
ckades man ändra på landets politik i grunden.
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FILMMANUSKRIPT

 
 

Enligt Albert Camus kan den förtryckte välja mellan två 
alternativ, revolt eller förakt. Han borde ha tillagt att det 
vanligaste förhållningssättet hos den som inte ser mö-
jligheter att påverka ett orättfärdigt system, är att försöka 
tänka som förtryckaren tänker. En begriplig psykologisk 
effekt som innebär att man gör dygd av nödvändigheten, 
att man försöker rättfärdiga en avskydd ordning genom 
att säga sig att den är oundviklig. 

Jag heter Sven Grassman och är nationalekonom. En 
gång i tiden hörde jag till det innersta av etablissemanget 
och jag var den i särklass mest inflytelserike ekonomen i 
min generation. Jag är inte någon outsider, ingen marx-
ist, ingen tokdåre som ägnar sig åt konspirationsteorier. 
Jag kan allting inifrån, jag har suttit på flera av de mest 
centrala och tyngsta posterna i Sverige, jag kan teorier-
na, statistiken och institutionerna bättre än någon an-
nan. Jag var en auktoritet inom mina expertområden, 
den man tillfrågade och lyssnade på. 

 

Vad är din bild av det svenska Folkhemmet? 

Jag är ganska övertygad om att du i likhet med de all-
ra flesta i Sverige, och även de flesta utomlands, har en 
ganska klar bild av vad som hände med det svenska ”folk-
hemmet” och ”den svenska välfärdsmodellen”: 

Att det var en typ av socialistisk utopi som var för bra för 
att vara sann. Allt var egentligen bara en illusion efter-
som allt betalades med lånade pengar. Folket gillade den 
givetvis, för den gav alla en hög levnadsstandard, social 
trygghet och en massa rättigheter. Men den gigantiska 
offentliga sektorn blev allt större och dyrare, och till sist 
klarade industrin inte av att finansiera all denna välfärd. 
Sverige behövde då låna alltmer pengar utomlands för 
att upprätthålla systemet, men till sist blev det inte län-
gre hållbart. Skulderna och räntekostnaderna skenade 
och hotade att försätta landet i konkurs.

THE WHISTLEBLOWER
 En monolog med nationalekonomen Sven Grassman
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Om det här stämmer överens med din uppfattning, kan 
jag informera dig om att du är offer för en komplott. Till-
sammans med många andra, delar du en verklighets-
beskrivning som är förfalskad och ingår i en opinionsbild-
ningskampanj som startade i Sverige redan under 1970 
talet. Detta är helt ordagrant vad dem ville att man skulle 
tänka om den svenska välfärdsmodellen. Det var näring-
slivets intresseorganisation SAF som låg bakom kampan-
jen. En handfull män som fick obegränsat med pengar 
från näringslivet, för att tillgodose deras intressen. Och 
det var precis just, att nedmontera den svenska välfärds-
modellen, och att införa ekonomiskpolitiska förändringar 
som skulle gynna deras exportindustri.

Min mycket framgångsrika karriär tog abrupt slut när 
jag började granska denna komplott, och hur dem kor-
rumperade hela samhället med sina lögner och desin-
formation. Från min position från insidan kunde jag syna 
alla deras falska påståenden och kartlägga korruptionen.
Sättet man organiserade och utförde denna kampanj var 
helt fulländad och unik i världen.  Därför blev den också 
synnerligen framgångsrik, så framgångsrik att den inte 
ens uppfattades som en kampanj, varken då eller nu 50 
år senare. Detta trots att kampanjen lyckades med det 
som borde varit en total omöjlighet.

På endast 6 år lyckades dem förvandla världens rikaste 
land, med världens mest nöjda och välmående befolk-
ning, en befolkning som älskade sin välfärdsstat, ett 
land där befolkningen decennium efter decennium gav 
sitt massiva politiska stöd för denna samhällsmodell, att 
istället nu helt frivilligt, vilja avstå från all denna välfärd, 
all trygghet, sin ekonomi, sina arbeten, sin framtidstro, 
sin egen berättelse av den verklighet man levt i. Man fick 
till och med sina politiska och ideologiska motståndare 
att själva driva och genomföra dessa försämringar, och 
dem gjorde det till och med ännu hårdare. Man lyckades 
ändra på människors tankar, värderingar och deras språk 
med vilket dem beskrev sin verklighet. 

Allt dem gjorde var demokratiskt och helt lagligt. Men 
man kan samtidigt se händelsen som en politisk och ide-
ologisk statskupp, effektivare än våld, tvång och vapen, 
då det som nu styr landet också har makten över våra 
tankar. Ett paradigmskifte som torde vara helt unikt i 
världen, även historiskt. 

Alltsammans är egentligen en helt osannolik historia, en 
historia som innehåller de flesta av alla dem fenomen 
som vi i dag menar hotar våra demokratier. Fake news, 
faktaresistens, trollfabriker, populism, misstro mot eta-
blerad vetenskap, politikerförakt, manipulering av media 
osv.

Jag var alltså med när allt detta hände, jag stod i hän-
delsernas centrum. Sättet allt utfördes på var cyniskt, 
ohederligt och odemokratiskt. Från min position på in-
sidan kunde jag se hur hela systemet och politiken ma-
nipulerades och korrumperades. Min yrkesetik och mor-
al gjorde att jag till sist inte kunde vara tyst om allt som 
skedde, jag tror på vetenskapen och på demokratin, och 
när båda manipuleras och korrumperas har medborgar-
na rätt att få veta vad som sker. 

Jag har givetvis ingenting emot att man ändrar politik-
en och den ideologiska riktningen i ett land, men då ska 
detta ske demokratiskt och inte genom en komplott med 
falska fakta och desinformation. Svenskarna blev helt 
enkelt lurade och manipulerade att tro att den ”svenska 
välfärdsmodellen” var en katastrof för landets ekonomi 
och att den därför behövde avvecklas. Man fick folket att 
överge sin dröm, sina värderingar och sin föreställning 
om ett gott liv, i ett gott samhälle, allt på grund av en 
lögn! Det man övergav var ett världsunikt exempel på en 
”tredje väg” för hur ett land kunde organisera förhållan-
det mellan ekonomi och politik. Så att det effektivare kan 
generera tillväxt och välfärd för hela befolkningen. Och 
på det viset dessutom stärka demokratin. Alltså ett nytt 
och modernt alternativ som inte var den renodlade kapi-
talismen eller kommunismen. 

Varför är det så svårt att föreställa sig, att vi hade utveck-
lat ett ytterligare alternativ? Det är väl ingen naturlag 
som säger att det endast kan finnas kapitalism och kom-
munism? Tror vi inte längre på vetenskap och utveckling? 
Och vilka säger att vi inte ska tro på detta? Och varför gör 
dem det? Och så passande för dem att endast behöva 
hänvisa till alternativet kommunismen, om man framför 
kritik mot kapitalismen.

För mig som nationalekonom är det ett okontroversiellt 
faktum att det var denna modell som gjorde det möjligt 
att förvandla Sverige från att vara ett av Europas fatti-
gaste länder till världens rikaste land, på endast ett se-
kel. Till ett land med en modern högteknologisk industri i 
världsklass, men också sjukvård, forskning och utbildning 
i absoluta världsklass. 

Alltsammans skapat ur föreställningen att man genom en 
demokratisering av den ekonomiska politiken effektivare 
kunde använda landets resurser och skapa en välfärd åt 
hela befolkningen. Där just fördelningen var nyckeln som 
både genererade välfärd och livskvalité åt folket, och till-
växt för industrin.

Och det var precis just denna demokratisering av 
ekonomin som provocerade de konservativa och närings-
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livet. De ville inte ha en stark politisk makt, inkomstut-
jämning, och en stark konsumtionstillväxt för alla. 
Men problemet för Kampanjen var att ”den svenska 
modellen” varit så framgångsrik. Allt fungerade precis 
som det skulle, och folket tycktes vara nöjda och belåtna 
med det mesta. Varför skulle dem då frivilligt vilja ändra 
på något? 

Man löste det genom att helt enkelt ändra på verklighets-
beskrivningen. En mycket omfattande propagandakam-
panj startades med budskapet att den svenska välfärds-
modellen endast varit en illusion, en naiv fantasi som fört 
landet till randen av konkurs och undergång. Och detta 
”krismedvetande” skulle nu hamras in hos folket.

För att bättre kunna illustrera ”en svensk kris”, så passade 
man på att utnyttja de två internationella kriserna som 
fanns. Det var den högre inflationen som orsakades av ol-
jekrisen, och det var den strukturomvandling som sked-
de inom den gamla basindustrin som: stål, varv och tex-
til. Alltså internationella kriser som drabbade alla länder, 
även Sverige, men Sverige drabbades inte hårdare än 
något annat land. Men Kampanjen passade på att fram-
ställa dessa kriser som specifikt svenska. Och som bev-
is på att den svenska välfärdsmodellen var en katastrof 
för landets ekonomi och att den kvävde landets industri. 
Media frossade i reportage och bilder på öde varv och ar-
betslösa, och alla förstod genast att läget nu var allvarligt 
för svensk industri. Och att inflationen i landet stigit, var 
ju ett tydligt bevis på att de svenska lönerna var för höga 
och att konsumtionen var alldeles för hög.

Det varken media eller någon annan berättade, var att 
varv och stålindustrier i alla industriländer stod stilla, och 
att alla världens länder hade en högre inflation på grund 
av oljepriset.

SAF som utgjorde Kampanjens absoluta maktcentra, ska-
pade en synnerligen komplex struktur av en mängd olika 
institut som allihop skulle illustrera och vetenskapligt 
bevisa krisen i svensk ekonomi och krisen för landets in-
dustri. Genom denna helt nya bild av det allvarliga till-
ståndet i landet, kunde man skrämma upp folket och få 
dem mer mottagliga för att det behövdes stora föränd-
ringar.

Den här komplicerade organisationsstrukturen la grund-
en till en helt ny form av opinionsbildning, där avsändar-
en av budskapen kunde döljas. Ett och samma budskap 
kunde nu framföras av 100 tillsynes helt fristående or-
ganisationer. Allihop kunde nu på olika sätt bekräfta 
bilden av att landet befann sig i en allvarlig kris. Forsk-
ningsrapporter bekräftade krisen genom sin nya fakta, 
analyserna förklarade orsakerna, media illustrerade och 

bekräftade bilden genom sina reportage.  

Det tycktes nu finnas en bred samsyn i den nya verklighets-
beskrivningen, att landet befann sig i en allvarlig ekono-
misk kris. Alla vittnesmål och forskningsrapporter kom-
pletterade och bevisade samstämmigt den bilden.

De absolut viktigaste aktörerna i den här kampanjen 
var nationalekonomerna. Deras uppgift var att produc-
era all fakta och statistik som skulle bevisa krisen mera 
vetenskapligt. Och när dem sedan i media kompletterade 
all sin fakta med passande analyser, så gav det en mycket 
hög trovärdighet åt krisbudskapet.   

När man hade lyckats etablera ett ”krismedvetande” hos 
befolkningen, kunde man sedan lägga fram Kampanjens 
förslag på lösningen på alla problem - att den enda rädd-
ningen från katastrofen var att genomföra omfattande 
ekonomiska reformer i landet. 

Men eftersom Sveriges officiella ekonomiska statistik var 
normal, så började man att manipulera statistiken så att 
den bekräftade bilden av en allvarlig ekonomisk ”kris”, 
och det viktigaste av allt, att orsaken var att den svenska 
välfärdsmodellen fört landet till randen av konkurs. 

Och man gick grundligt tillväga, man manipulerade all 
central statistik rörande Sveriges ekonomi och handel, 
vad det gällde:
utlandsskulden, bytesbalansen, industrins lönsam-
het, exportens andelsförluster, höjda relativpriser. Man 
manipulerade även analyser och fakta kring landets 
reallöner, konsumtion, storleken på offentlig sektor, 
budgetunderskottet, och påståenden gällande landets 
kreditvärdighet.

All denna manipulerade fakta och statistik utgör nu 
år efter år basen i Kampanjen, det är med denna man 
startar en massiv bearbetning av media, politiker och 
allmänheten. Dag ut och dag in, i alla medier, år efter 
år hamrades budskapet in att svenskarna levt över sina 
tillgångar, att landet var svårt skuldsatt, att näringslivet 
förtvinade, att landet nu befann sig i en akut och allvarlig 
ekonomisk kris.

Jag blev chockad av all den fakta och statistik som cirkul-
erade i media och inom forskningen.  Likaså de märkliga 
analyserna. Eftersom jag är expert just på statistik kring 
handelsbalanser och annat som rör en nations ekonomi, 
så såg jag det som min uppgift att börja kartlägga och 
granska alla dem här påståendena.
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Eftersom min fakta skilde sig så mycket från deras, antog 
jag till en början att det var jag som räknade fel. Men hur 
jag än räknade så hade Sverige ingen kris, och slutsatsen 
blev att deras statistik innehöll mycket grova fel. Min tan-
ke då var att alltsammans handlade om ett akademiskt 
missförstånd, och att jag bara kunde göra de ansvariga 
uppmärksamma på felen så att dem kunde korrigeras.

Men min hjälp verkade inte uppskattas, och inga korri-
geringar gjordes. Istället blev jag som person och mina 
uträkningar starkt ifrågasatta. Och det blev alltmer up-
penbart att det inte handlade om några räknefel, tvär-
tom, det fanns en medveten vilja, en strategi bakom 
såväl felräkningarna som viljan att lägga locket på. Det 
handlade alltså om medvetna lögner och manipulation 
av fakta, för att lura befolkningen att acceptera extremt 
omfattande förändringar av samhället. 

Men jag stod på mig, och fortsatte envist med mina 
beräkningar och kritik mot de ansvariga. Till sist blev det 
omöjligt för dem att förneka fakta och deras mörkläggn-
ing blev ohållbar. De genomförde sedan motvilligt hela 5 
korrigeringar i landets Nationalräkenskaper, gällande de 
mest fundamentala data för landets ekonomi och han-
del. Statistik som all ekonomisk politik i landet bygger på. 
Man hade manipulerat statistiken med felaktigheter på 
mellan 100–400%. Och ibland var felen större än det som 
skull beräknas!

Manipulationen och förfalskningen av statistiken går inte 
att förklara bort med att det fanns tveksamheter i fakta 
och underlagen. Det fanns inget utrymme för olika tolk-
ningar. Antingen tror man på vetenskapliga fakta, eller 
inte. 

I och med de officiella ändringarna i nationalräkenskaper-
na, så är det också officiellt bevisat att man ägnat sig 
åt lögner och systematisk desinformation gällande det 
ekonomiska läget i landet. Man hade alltså lyckats kor-
rumpera hela systemet så att dessa ”felräkningar” på 
upp till 400%, till sist kunde hamna i Sveriges officiella 
räkenskaper. Med dessa 5 enorma ”felräkningar” har 
man sedan bevisat att den svenska välfärdsmodellen inte 
fungerade. Och med direkt hänvisning till denna statis-
tik, inleddes det omfattande systemskiftet i Sverige. Allt 
baserat på denna falska fakta!

Nu när Kampanjens statistik är bevisat falska, blir ju även 
deras avsikter med manipulationen helt uppenbara och 
bevisade. Det är nu officiellt bevisat att Sverige inte hade 
någon kris, således var alla brutala ekonomiska reformer 
och hela nedmonteringen av den svenska välfärdsmodel-
len helt i onödan, allt var ett misstag. 

Det är också värt att notera det unika i händelsen: I in-
get annat demokratiskt land i världen har det förekom-
mit en sådan omfattande och systematisk manipulation 
av landets Nationalräkenskaper! Man överdrev tillsynes 
skamlöst alla siffror så att de passade deras ideologi och 
syften.

Alla dessa medvetna fel i räkenskaperna och starkt ide-
ologiskt färgade analyser, genomsyrar nu all ekonomisk 
politik i Sverige under decennier. Till och med efter att de 
grova felen officiellt korrigerats, så fortsätter ändå den 
ekonomiska politiken som vanligt. Nya extrema ekon-
omiska reformer genomförs, som om inget hade hänt. 
Likaså hela mediedebatten och alla analyser.

Det är smärtsamt att inse att fakta och sanning inte 
längre tycks betyda något. Man väljer istället den fakta 
och den sanning man vill tro på, baserat utifrån känslor 
och vilken ”berättelse” som tilltalar en bäst. Huruvida 
analyserna stödjer sig på sanna eller falska fakta tycks 
spela mindre roll, alltför många verkade gilla den nya 
verklighetsbeskrivningen med moraliserande inslag om 
att folket minsann fått det för bra, att det behövdes en 
åtstramning av deras levnadsstandard. Och alltför mån-
ga tycks också ha ekonomiska och karriärmässiga skäl att 
inte bry sig. 

Det blev tydligt hur yrkespersoner och hela institutioner 
hade korrumperats. Det handlade inte längre om själ-
va sakfrågan. Det var större och mer komplicerat än så. 
Det handlade istället om psykologi, pengar, karriärer, lo-
jalitetsband. Mina avslöjanden spelade därför ingen roll, 
officiellt fick jag rätt. Men det förändrade absolut ingen-
ting. 

Rent mänskligt psykologiskt är detta fullt begripligt, mån-
ga har byggt hela sina karriärer och sin privatekonomi på 
att förmedla dessa lögner. Det gäller lika mycket ekono-
mer som politiker och journalister. Vad har dem att vinna 
på att erkänna att dem haft fel, blivit lurade, eller varit 
okunniga och naiva, varit nyttiga idioter i ett större spel.

Nu när jag fått rätt i min kritik gällande alla dessa med-
vetna räknefel, allt är ju officiellt bevisat, så rasar ju Kam-
panjens hela argumentation, verklighetsbeskrivning och 
kritik mot den svenska välfärdsmodellen. Men självkritik-
en uteblir, tvärtom tycks självförtroendet hos de inblan-
dade vara större än någonsin, så stort så att svaren man 
ger, gränsar till det absurda och löjeväckande. Kanske 
för att man vet att man inte behöver anstränga sig, man 
har ju aldrig behövt besvara några kritiska frågor, aldrig 
fått några besvärliga följdfrågor, varken från journalister, 
forskare eller politiker.
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Jag vill att vi uppehåller oss här ett ögonblick i detta ex-
empel, för det illustrerar och sammanfattar på många 
sätt det absurda i hela denna komplott.

Alltså, det ”officiella svaret från Kampanjens representan-
ter”, på det faktum att det nu är officiellt bevisat att dem 
manipulerat och förfalskat landets nationalräkenskaper 
hela 5 gånger, med felräkningar på mellan 100–400% är, 
är då deras svar:

”Det var bara statistiska räknefel”, som inte haft någon 
påverkan på den ekonomiska politiken”. ”Dessutom kor-
rigerades dessa räknefel omgående”. 

Svaret är väl först att betrakta som en klassisk strategi 
för att avleda och förringa allvaret i en skandal. Det man 
alltså säger är: ”Det var obetydliga fel, som ändå inte 
spelade någon roll!”

Med deras svar tillför dem nu ytterligare tre lögner, och 
svaret är dessutom så absurt att man förvånas över hur 
ekonomer som Assar Lindbeck och Klas Eklund törs fram-
föra detta.

Vi talar då om felräkningar på mellan 100–400%, där fe-
len var större än det som skulle beräknas. Och om det 
nu var slumpmässiga felräkningar, som dem påstår, hur 
kommer det sig då att alla har det gemensamt att dem 
visar på att den svenska välfärdsmodellen var för dyr. Är 
inte det ett helt osannolikt sammanträffande? 

Och det var ju exakt med just denna felaktiga statistik 
som Kampanjen bevisade nödvändigheten av att ge-
nomföra alla deras ekonomiska reformer. Hela deras ar-
gumentation byggde ju på detta, det var med den man 
bevisade den allvarliga krisen! Så dessa felräkningar har i 
allra högsta grad konkret påverkat all ekonomisk politik i 
Sverige under mer än 10 års tid.

Dessutom är det lögn att man korrigerade felen 
omgående, hade det inte varit för min envisa kamp så 
hade inga korrigeringar gjorts. Det var jag som tvingade 
fram dem. Och dessa fel låg orörda under 10 tal år och 
påverkade under tiden all ekonomisk politik i landet.

Jag frågar mig hur dessa herrar kan komma undan med 
alla dessa lögner och sin arroganta attityd. Var är me-
dia i allt detta? Varför blir det inget mediadrev där man 
ställer dem ansvariga mot väggen? All kritik och gransk-
ning uteblir, trots att händelsen är att betrakta som en 
svensk Watergate skandal och borde orsaka en storm i 
alla landets medier. Men inget händer. Kan det bero på 
att media själva är en del av skandalen?

Allt eftersom min granskning avslöjade omfattningen och 
planmässigheten i alla felräkningar, så blev det nödvän-
digt för alla inblandade att ”sluta leden”, att till varje pris 
fördröja och minimera avslöjandena. Oegentligheter-
na var helt enkelt för stora. Nyckelpersoner inom rege-
ringarna och inom förvaltningen som varit delaktiga i 
felräkningarna, börjar nu med en mörkläggning, och en 
förhalning med att åtgärda felen. Allt för att dessa ”fel” 
ska hinna få tillräckligt med genomslag i den ekonomiska 
politiken. 

Tillsammans med nationalekonomerna så utgjorde även 
media en mycket viktig aktör i kampanjen. Utan medias 
medverkande hade det varit omöjligt för Kampanjen att 
få ett sånt massivt folkligt stöd och så pass snabbt. Därför 
var alla krisbudskap och ekonomiska analyser medvetet 
populistiskt förenklade och skräddarsydda för att effek-
tivt kunna passa in i en mediadramaturgi. Man spelade 
på folks känslor, sunda förnuft och moral. Man likställde 
nationalekonomi med den egna privatekonomin, en i alla 
avseenden oseriös och totalt felaktig jämförelse, men nu 
kunde alla vara ekonomer och ha starka uppfattningar 
om landets ekonomiska läge och beskriva hur de logiska 
lösningarna måste se ut. Saklig argumentation som base-
rades på vetenskapliga fakta viftades bort och ansågs 
inte ha någon betydelse. All argumentation och debatt 
byggde nu istället på analyser som var känslostyrda och 
starkt ideologiskt färgade.

Härigenom gjordes media till Kampanjens viktigaste 
propagandaverktyg, och man medverkade kraftfullt 
till att vilseleda allmänheten, och till en försvagning av 
demokratin. Trots att media utgör den ”tredje statsmak-
ten” med uppgift att kritiskt granska makten, så uteblev 
all granskning och all kritik. Istället började media driva 
en egen opinionsbildning helt i linje med Kampanjens.

Det är väldigt allvarligt när media okritiskt låter sig an-
vändas som en plattform för ensidig propaganda från 
en enskild maktorganisation. När media dagligen låter 
ekonomer framträda med en ensidig och ideologisk pro-
paganda, blir genomslaget enormt. Man utnyttjar då 
folkets auktoritetstro, då både media och akademiska 
forskare anses stå för en neutral saklighet och sanning. 
Media presenterar dessa ekonomer som om dem vore 
opartiska och neutrala vetenskapsmän. Man nämner 
inte att de allra flesta av dem har tjänsterum sedan 20 år 
hos någon av landets stora näringslivsbanker, och även är 
helt beroende av bankernas och näringslivets pengar för 
sin privatekonomi och forskning.

För att inte tala om genomslaget när en Socialdemokratisk 
nationalekonom framträder i media, och framför 
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Kampanjens krisbudskap, och förslag på lösningar. Det 
visar för övrigt hur otroligt framgångsrik Kampanjens 
propaganda hade varit, när till och med de politiska 
motståndarna Socialdemokraterna överger sin egen 
ekonomiska politik, och istället framförde Kampanjens 
krisbudskap och analyser. Detta övertygade de allra fles-
ta socialdemokratiska väljarna om allvaret i krisen. När 
till och med socialdemokrater delar samma verklighets-
beskrivning och analys, ja då måste det ju vara sant. Då 
handlar det ju inte längre om politik, utan faktiskt om en 
ekonomisk reell kris.

På det viset lyckades man på kort tid göra påståendet 
att Sverige stod vid ruinens brant, till en allmän sanning. 
Likaså hur de nödvändiga lösningarna måste se ut, rädd-
ningen var nu att acceptera alla de omfattande ekono-
miska reformer som Kampanjen föreslog. Nyliberala 
ekonomiska reformer, som alla syftade till att nedmon-
tera hela den svenska välfärdsmodellen i grunden.

En skicklig manöver där Kampanjen lyckades göra en 
fråga om ett ideologiskt val, till en ekonomisk nödvän-
dighet. Man bryter på det viset ut ekonomin från ett 
politiskt inflytande.

Krismedvetandet öppnade upp för människors mot-
taglighet att acceptera förändringar och försämringar. 
Man spelade effektivt på människors psykologi. Strategin 
var att få folket att acceptera nedskärningar, genom att 
få dem att tro att dem annars riskerade att få det ännu 
sämre. 

En märklig retorik etableras: Om ni accepterar sänkta 
löner nu, så möjliggör det att ni i framtiden kan få en 
högre lön.

Man hittar på samband, som är logiska och enkla för alla 
att förstå: Sveriges välfärd betalas av landets exportin-
dustri!

Kan tilläggas att detta påstående helt saknar stöd i fak-
ta, men betraktas ändå sedan decennier som en självklar 
sanning. 

Man hittar på en passande nationalekonomisk distink-
tion mellan varor och tjänster, och mellan privat och of-
fentlig. Enligt denna distinktion bidrar endast varor till ett 
lands tillväxt, och inte tjänster och service. Endast privat 
regi genererar tillväxt, inte verksamheter i offentlig regi. 
Men fakta är att även offentliga utgifter i form av tand-
vård, brobyggen och lärartimmar, skapar sysselsättning 
och inkomster som sedan genererar efterfrågan och kon-
sumtion. Det ekonomiska kretsloppet gör alltså ingen 
skillnad på detta.

Man odlade även myten om industrins roll i den världsuni-
ka utveckling Sverige haft, och som gjort landet till ett 
av världens rikaste länder, med en unik välfärd och med 
forskning och industri i världsklass. Orsaken till framgån-
garna var enligt dem inte av politisk karaktär, och hade 
inget med den svenska välfärdsmodellen att göra. Istället 
låg förklaringen i att landet inte hade drabbats av andra 
världskriget. Och det berodde även på att landet haft sto-
ra råvarutillgångar, och haft en tung exportindustri som 
varit mycket lönsam.

Som nationalekonom kan jag säga att dessa faktorer en-
dast haft en marginell betydelse. Den stora förklaringen 
ligger istället i att Sverige tidigare än något annat land 
gjorde en stor och bred satsning på folkskola, utbildning, 
forskning, kommunikationer, offentlig service, samt på 
en jämnt fördelad privat konsumtion och en offentlig 
sektor som gav djup och bredd åt landets ekonomiska 
aktivitet.

I mediedebatten använder man sig av förenklade bilder 
som effektivt illustrerar vad det är man vill att folket ska 
förstå. Med enkel logik och ett direkt tilltal som involver-
ar åhöraren. Nationalekonomi och ideologi var inte län-
gre abstrakta teorier, det var nu bilder och berättelser.

- Bilden av en offentlig sektor som tränger ut industrin!

- Bilden av aggressiva löntagarorganisationer som lyckats 
tvinga fram högre löner som gjort företagen fattiga!

- Bilden av ett folk som frossar i hög levnadsstandard och 
överkonsumtion, betalat med lånade pengar!

- Bilden av ett folk som är bortskämt och lata, och inte 
längre ville eller behövde arbeta!

En helt ny begreppsvärld etableras, som främjar en viss 
samhällssyn. Politiska förändringar framstår som ekon-
omiskt nödvändiga. Andra förändringar som omöjliga, 
orealistiska. ”Krismedvetande” är nu något positivt som 
vittnar om realism, även hos dem som blir drabbade.

Tack vare det påhittade gigantiska underskotten i landets 
finanser, har en besatthet uppstått att tala om ”varifrån 
pengarna ska tas”, hur finansieringen ska ordnas. Nu ta-
lar man inte längre om ”saken”, utan om ”finansieringen 
av saken”. Det anses numera som normalt och ansvars-
fullt när politiker bollar tillbaka självklara krav från de 
handikappade, till exempel genom att be dem själva säga 
varifrån pengarna skall tas.
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Det är nu inte längre politiker som styr den ekonomiska 
politiken och den ekonomiska debatten, nu är det istället 
bankekonomer och näringslivet som fritt får formulera 
sina analyser, önskemål och lösningar. Parten har upphö-
jts till domare. 

Det mest allvarliga är nog hur enkelt näringslivets in-
tressen kunde korrumpera en hel yrkeskår, och all natio-
nalekonomisk utbildning och forskning i landet. Med en 
omfattande utdelning av generösa skattefria stipendier 
och forskningsstöd, kunde dem enkelt styra inriktningen 
på forskningen, och utformningen av analyser och slut-
satser. 

Och genom näringslivets egna forskningsinstitut erbjuds 
stora karriärmöjligheter med anställningar, publiceringar, 
forskningsfinansieringar och en tryggad privatekonomi.

En handfull ideologiskt lojala professorer fördelade på de 
större nationalekonomiska institutionerna, kunde styra 
och påverka all undervisning och forskning under flera 
decennier. De flesta av dessa professorer hade samtidigt 
tjänsterum på någon av näringslivets banker, och var 
dessutom flitigt anlitade av näringslivet för olika typer 
av utredningar. Både deras privatekonomi och forskning 
var helt beroende av bankernas och näringslivets om-
fattande ekonomiska bidrag.

Ekonomerna själva menar att deras forskning inte alls blir 
påverkad av alla dessa pengar och karriärmöjligheter.
Det låter ju väldigt konstigt av flera orsaker. Dels, varför 
skulle näringslivet betala enorma summor pengar till 
forskning, om detta inte skulle gynna deras intressen? 
Det finns väl gränser för hur naiv man kan vara. Och des-
sutom, egentligen är det ju så att ekonomiska och kar-
riärmässiga incitament, annars är helt okontroversiella 
verktyg för att styra människors val i en fri marknadse-
konomi. Varför skulle nu endast nationalekonomer inte 
påverkas och ingå i denna logik? I alla andra branscher 
skulle man principiellt betrakta detta som korruption.

Det finns en mycket viktig person som genom sin nyck-
elposition personifierar hur enormt stort inflytande en 
enda person kan få i en opinionsbildningskampanj av det 
här slaget. Det vill säga, om man ger honom rätt verktyg.  
Jag pratar om den socialdemokratiska nationalekonomen 
Assar Lindbeck, för övrigt min chef under ett antal år. 

Som chef för landets största institution för nationalekon-
omisk forskning, (en institution som för övrigt drivs och 
finansieras av de banker och näringslivsintressen som 
ligger bakom Kampanjen), styr han all ekonomiforskning 
under flera decennier. 

Samtidigt är han ordförande i näringslivets stiftelser som 
delar ut enorma belopp till stipendier och forskning. 
På dessa två positioner kan han effektivt styra all forsk-
ning i hela landet. Och han har också mycket stort in-
flytande på nationalekonomers möjligheter att göra kar-
riär, eller inte.

Han är också en mycket ansedd rådgivare till både höger- 
och vänsterregeringar. 

Han är dessutom arkitekten bakom alla de ekonomiska 
reformer som Kampanjen förespråkar. Reformer som 
både borgerliga och socialdemokratiska regeringar ge-
nomfört. 

Han är också mycket aktiv i debatten i all media, och det 
faktum att han är socialdemokratisk nationalekonom gör 
honom till Kampanjens viktigaste aktör.

Trots den korrupta miljön, valde jag att stå fast vid mina 
principer och övertygelse att någon från insidan måste 
kartlägga bedrägeriet och berätta. Jag valde att stå på 
mig, att benämna saker vid sitt rätta namn, peka på felen 
och vilka som var ansvariga. Men sånt gör man förstås 
inte ostraffat. Alltsammans har inneburit en katastrof för 
min yrkeskarriär. Den är förstörd. Jag visste att jag offrade 
den. Hela min person är offentligt ifrågasatt i media, jag 
blir framställd som en tokdåre, någon man beklagar och 
tycker synd om. Att bli metodiskt motarbetad och trakas-
serad på sin arbetsplats är i längden väldigt jobbigt, det 
är nog det som varit mest ansträngande. 

Jag hade helst sluppit rollen som Whistleblower. Varför 
var det bara jag som valde att stå upp för vetenskapen 
och demokratin. Mot all denna korruption och manipu-
lation.

Man använde sig av alla klassiska metoder för att oskad-
liggöra en besvärlig kritiker. Man gjorde allt för att be-
gränsa mina möjligheter att fortsätta med min forskning. 
Man tvingade mig att regelbundet byta arbetsrum, med 
konsekvensen att hela mitt bibliotek permanent var ner-
packad i flyttlådor. Dessutom ger man mig ett rum i ett 
gammalt veterinärlaboratorium, ett rum med massor av 
diskhoar, inget lås på dörren, ingen telefon, ingen plats 
för mina assistenter. Man drog in mina finansiella anslag 
för assistenter, man halverade min lön, man försenade 
löneutbetalningarna, man fryser ut mig och ser till att jag 
är ensam i min forskning och i min kritik- inga kollegor 
vågar ta mitt parti. Man uttalade regelbundna hot om 
avsked eller indragning av finansiering, om jag inte slu-
tade med min kritiska forskning, eller upphörde med att 
skriva kritiska artiklar.
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Det finns också en genomgående strategi där man styr 
genom att sätta dig som forskare, i en ekonomisk bero-
endeställning, ekonomin fungerar därefter både som 
morot och piska. 

Genom ett omfattande nätverk på alla nyckelpositioner 
inom forskning och statsförvaltningen, kan dem effektivt 
på formella vägar, blockera så att deras medvetna fel-
räkningar inte blir föremål för granskning. 

Dessutom styr man ekonomers karriärmöjligheter och 
forskning. Om man som jag, skriver kritiska artiklar i me-
dia, så blir man omedelbart bestraffad genom sänkt lön 
eller indragna forskningsmedel. 

Spindeln i nätet för denna primitiva form av mak-
tutövning var återigen nationalekonomen Assar Lind-
beck, vars trakasserier jag blev offer för under åtskilliga 
år. Med största sannolikhet därför att jag just granskade 
alla dem ekonomiska reformer och analyser som han var 
upphovsman till, och som han byggt hela sin karriär på.
Kampanjen mot mig som person och mot all min forsk-
ning har varit oerhört jobbig. Det värsta av allt var att 
inse att det inte spelade någon roll att jag fick officiellt 
rätt i all min granskning. Detta bekräftade till sist att allt 
handlade om makt, korruption och mobbing. 

Jag inser att jag fått betala ett väldigt högt pris för att jag 
granskade och kritiserade dessa maktintressen, men det 
högsta priset har ändå Sverige som land och alla medbor-
garna fått betala. Hela den svenska modellen som varit 
så enormt framgångsrik, den är nu saboterad och av-
vecklad. Människor har fått det betydligt sämre i sina liv, 
med otrygghet, massarbetslöshet, brist på framtidstro, 
brist på förtroende till politiker och till det demokratiska 
systemet.

Det är ett konstaterat faktum att Sverige under 1970 – 80 
talet fick 20% lägre tillväxt än alla andra industriländer 
och fick därmed den sämsta tillväxten i världen. Detta 
trots att landet hade världens bästa utgångsläge med 
världens mest högteknologiska och lönsamma industri, 
en kraftigt växande tjänstesektor och världens bäst utbil-
dade arbetskraft och mest utbyggda infrastruktur.

Kan förklaringen till detta anmärkningsvärda misslycka-
nde ligga i att inget annat demokratiskt land har genom-
fört så omfattande politiska ingrepp i det ekonomiska 
systemet som Sverige gjorde under 1970–80 talet, med 
fem devalveringar, momshöjningar och kraftfulla spar 
-och åtstramningsreformer. På politisk väg försatte man 
landet i en ideologiskt färgad djup lågkonjunktur under 
flera decennier.

Kampanjens nationalekonomer och Sveriges regeringar 
torde vara ensamma om föreställningen att man kan få 
ett lands tillväxt att öka genom omfattande spar -och åt-
stramningsreformer. Man var också ensamma i världen 
om analysen att den högre inflationsnivån under 1970 
talet, som alla industriländer hade, berodde på en 
överkonsumtion i landet och inte på en kostnadsinflation 
orsakad av det höga oljepriset.

Kan det vara så att de inte visste skillnaden mellan en 
kostnadsinflation och efterfrågeinflation? Deras re-
former drev en kraftfull bekämpning av fel typ av infla-
tion. Sverige hade ju ingen efterfrågeinflation! Därför 
fungerade inte heller deras reformer. Istället skapade 
reformerna en kedjereaktion av reella kriser, där orsaks-
sambanden tycks ha varit helt okända för Kampanjens 
aktörer och landets finansministrar.

Alla de problem Kampanjen sade sig vilja lösa som ex. 
valutautflöde, stigande inflation, sjunkande tillväxt, var i 
själva verket direkta konsekvenser av deras ekonomiska 
reformer.

De tongivande nationalekonomerna och politikerna i 
landet har uppenbarligen haft stora brister i sina analyser 
och förslag på lösningar. Hade man inte gjort någonting 
hade alltså Sverige varit 20% rikare. Har de ansvariga 
nationalekonomerna och politikerna i landet visat prov 
på omfattande kunskapsbrister och inkompetens, eller 
ligger förklaringen i att man varit förblindade av sin ide-
ologi, eller har man varit offer för en framgångsrik opin-
ionsbildningskampanj? Eller var 20% lägre tillväxt ett pris 
man ansåg sig vara villig att betala för att kunna återta 
kontrollen över den ekonomiska politiken i landet?

Den här händelsen handlar inte om ett akademiskt bråk 
om siffror, som Kampanjens aktörer vill få oss att tro. Det 
handlar istället om demokratins spelregler, om respek-
ten för fakta och vetenskap, det handlar om det är ok 
med Fake news och desinformation inom en demokrati, 
det handlar om det är ok med trollfabriker som ett sätt 
att skapa en fejkad folklig opinion, det handlar om fak-
taresistens, det handlar om vem som formulerar berät-
telsen om den verklighet vi lever i. Var går gränsen, hur 
extrem får en opinionsbildning bli innan den inte längre 
kan anses rimlig inom en demokrati?

Dessa intressen använder faktiskt just demokratin som 
ett sätt att legitimera sin makt, därför har dem heller 
inga avsikter att avskaffa demokratin. Var går då gränsen 
mellan opinionsbildning och manipulation av det 
demokratiska systemet? I en demokrati har vi den tredje 
statsmakten media, som ska granska makten åt folket, 
men vad händer när en opinionsbildning manipulerar 
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media och istället använder den som ett verktyg för sina 
egna syften. Effekten blir ju då totalt den motsatta, me-
dia som utgör den viktigaste delen i demokratins infras-
truktur, blir då till ett monster som ”oavsiktligt” riktar all 
sin kapacitet mot folket och inte mot den makt den är 
tillsatt för att granska.

Fler borde ställa sig frågan hur allt detta var möjligt? Att 
medias agerande spelat en direkt avgörande roll är all-
deles uppenbart. Men det finns ytterligare en avgörande 
komponent, ju mer jag vrider och vänder på saken, desto 
tydligare är personfrågornas stora betydelse.

Sverige är ett litet land, och med ett litet forskarsamhälle 
där en dryg handfull ekonomer kunde göra nya defini-
tioner och tolkningar av centrala ekonomiska begrepp, 
och därmed kunna styra hela landet i en annan politisk 
riktning. Och detta lilla forskarsamhälle lever dessutom 
i en nära symbios med just det bank -och näringslivsin-
tressen som själva driver en kraftfull opinionsbildning 
mot offentlig sektor och den svenska välfärdsmodellen.

Och det är också anmärkningsvärt hur en enstaka per-
son som nationalekonomen Assar Lindbeck, ges mö-
jlighet att kunna styra all nationalekonomisk forskning i 
landet under flera decennier genom alla sina positioner 
inom forskning och finansiering. Och med sina mycket 
nära band till både socialdemokratiska och borgerliga 
regeringar, har han haft ett mycket stort inflytande på 
utformningen av Sveriges ekonomiska politik under flera 
decennier. Oavsett om det är en höger eller vänster re-
gering, oavsett utfallet av riksdagsvalen. Olika regeringar- 
men samma ekonomiska politik.

Jag menar att det svenska exemplet är unikt i världen, 
att en så liten grupp av ekonomer getts fria händer att 
utforma ett lands hela ekonomiska politik. Ekonomer 
brukar annars få se sina råd urvattnas och förvrängas i 
den politiska processen. Men nu följde man deras ekon-
omiska strategi till punkt och pricka.

Sammantaget tror jag detta delvis förklarar hur det som 
hände i Sverige kunde ske, och hur det kunde bli så ex-
tremt.

Vi lever i en tid då demokratin befinner sig i en allvarlig 
kris, folk tycks rikta sin frustration, kritik och misstro i rik-
tning mot de institutioner som utgör demokratins fun-
dament: politiken, media, vetenskapen. Men inte mot 
den egentliga makten, de maktintressen som använder 
sig av dessa demokratiska ”verktyg” för att manipulera 
det demokratiska systemet och medborgarna. Och i sin 
förlängning därmed också kunna legitimera sin maktpo-
sition.

Den faktiska makten har blivit anonym och ogripbar, och 
det är alltmer uppenbart att makten inte längre finns 
inom politiken. Den anonyma makten utgör numera ett 
nytt system som verkar inom våra demokratier.

Närmare makten kommer vi sannolikt om vi studer-
ar opinionsbildning, och företagens och universitetens 
marknadsanalyser och modeller för attitydpåverkan. En 
formell och informell maktutövning där mänskligt be-
teende statistiskt och psykologiskt kan analyseras och 
manipuleras.

Kampanjen som bidrog till det svenska ideologiska och 
politiska paradigmskiftet, är lika extremt som det var 
framgångsrikt.

Allt saknar motstycke internationellt, i inget an-
nat demokratiskt land har man förfalskat national-
räkenskaperna i den omfattning man gjorde här. I inget 
annat demokratiskt land har man genomfört så många 
extrema ingrepp i den fria marknaden genom politiska 
ideologiska reformer. I inget annat demokratiskt land har 
en opinionsbildningskampanj kunnat manipulera den 
politiska och ekonomiska debatten i all media i denna om-
fattning. I inget annat demokratiskt land har man låtit så 
få personer kunnat styra och kontrollera all nationalekon-
omisk forskning som i Sverige. Inget annat demokratiskt 
land har man kunnat förfalska en historieskrivning i den-
na omfattning. Inget annat demokratiskt land har ett när-
ingsliv som är så starkt centraliserat och välorganiserat, 
och som helt domineras av en enda finansfamilj. En kon-
cern som äger och kontrollerar halva värdet av landets 
börs. En släkt och maktorganisation med mottot: ”Verka 
utan att synas”.

Om vi ska lösa alla dem problem vi har idag, måste vi 
börja med att studera vad det var som egentligen hände 
i Sverige, våga ifrågasätta den officiella historieskrivnin-
gen. Den svenska välfärdsmodellen blev ett internatio-
nellt exempel på ett nationalekonomiskt alternativ, den 
unika Kampanjen som mot alla odds lyckades ändra på 
detta, blev även den ett internationellt exempel och en 
förebild. 

Är det ens möjligt att idag ställa oss frågan: Tänk om det 
faktiskt var så att vi helt i onödan och på falska grunder, 
förkastade inte bara en bättre fungerande samhällsmod-
ell, utan även hela vår föreställning om vad vi ska ha poli-
tiken till!
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SVENSKT 
NÄRINGSLIV OCH 
MAKTEN ÖVER 
INFORMATIONEN

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv bildades 
2001 genom en sammanslagning av Svenska Arbets-
givareföreningen (SAF) och Industriförbundet (IF). Allt 
arkivmaterial från SAF och IF ägs nu av Svenskt Näring-
sliv och deponeras hos Centrum för Näringslivshistoria, 
en förening ägd av dess medlemmar inom näringslivet, 
vilka själva ger tillstånd om man får ta del av materialet 
eller inte.

I arbetet med projektet The Campaign har vi flertalet 
gånger ansökt om att få ta del av Svenskt Näringslivs 
arkivmaterial rörande SAF och IF, men alltid fått avslag.
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Svenskt Näringsliv har krävt att få insyn i projektet och 
arbetsprocessen, och fastän att vi har accepterat dessa 
krav har vi ändå fått avslag.

Svenskt Näringsliv kan genom detta förfarande ha total 
kontroll över tillgången till fakta och information rörande 
50 år av svensk historia. De bestämmer både vem som 
får ta del av arkivmaterialet och hur det får användas. På 
det viset styr Svenskt Näringsliv fortfarande över forsk-
ningen och historieskrivningen om deras delaktighet och 
roll i de politiska förändringarna i Sverige, men nu genom 
ägandet av informationen.

En underliggande frågeställning i projektet The Cam-
paign är vilken roll Sverige har haft i formandet av ge-
nerella idéer och föreställningar kring välfärdssamhället 
internationellt. När Sverige valde att överge den svenska 
välfärdsmodellen ”Folkhemmet”, påverkade det då även 
den internationella bilden av hur ett välfärdssamhälle 
bör utformas?

Internationella och välkända nyliberaler kom att använ-
da Sverige som en viktig motbild till ”det goda samhäl-
let”. Nationalekonomen Milton Friedman använde ofta 
Sverige som ett exempel på ett slags socialisering, som

kvävde incitament och individuell frihet, trots att det var 
ett demokratiskt land. På så vis försköt nyliberalismen 
det kalla krigets polarisering. Under 1970 och 80-talet 
var det inte längre Sovjet som var liberalernas motbild 
utan de nordiska välfärdsstaterna. Sådana internationel-
la motbilder fick fäste även i den svenska debatten.

Referens
Andersson, Jenny. 2020. Drivkrafterna bakom nyliberaliseringen kom 
från många olika håll. Glans, Kay (red). Respons nr 1. Stockholm: Tid-
skriften Respons

MILTON FRIEDMAN 
OCH DEN SVENSKA 
VÄLFÄRDSSTATEN
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På Riksbankens hemsida beskriver man det historiska 
förlopp där landet inledde en period med ett stort an-
tal devalveringar av den svenska valutan. Fortfarande 
idag år 2020, tycks den verklighetsbeskrivning som 
lanserades av SAF kampanjen med start på 1970-talet 
gälla som officiell sanning. Med de fem korrigeringar 
som gjordes i Sveriges Nationalräkenskaper, (ändringar 
framtvingade av nationalekonomen Sven Grassman), är 
det officiellt bevisat att den statistik som låg till grund 
för SAF:s verklighetsbeskrivning var falska. Den historie-
beskrivning som Riksbanken ägnar sig åt saknar därmed 
stöd i vetenskapliga fakta, och är istället att betrakta som 
ideologiskt färgad historieförfalskning.  

På Riksbankens hemsida går att läsa:

”Kombinationen av en expansiv penningpolitik, snabbt 
växande budgetunderskott och statskuld, försämrad 
bytesbalans, hög inflation och snabbt stigande löne-
kostnader gjorde att Sverige vid upprepade tillfällen de-
valverade kronan. Detta för att stärka industrins konkur-
renskraft och på så sätt förbättra bytesbalansen så att 
utlandsskulden inte skulle växa sig alltför stor.”

Referens

1976 - Devalveringsvågen inleds. Riksbankens hemsida: https://
www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/historisk-tidslin-
je/1900-1999/devalveringsvagen-inleds/

SVERIGES RIKSBANK 
DISTRIBUERAR FORTFARANDE 

SAF-KAMPANJENS FALSKA
VERKLIGHETSBESKRIVNING



I Historiska Museets permanenta utställning i Stockholm 
beskrivs den svenska välfärdsmodellen och Folkhemmets 
historia under 1900-talet, utställningen utgör därmed 
Sveriges officiella historieskrivning av Folkhemmet.

I en debattartikel i Aftonbladet (7 aug 2018) skriv-
er Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns 
Högskola och som har specialiserat sig på den svens-
ka socialdemokratins historia, att Historiska Museets 
beskrivning av Folkhemmet innehåller flertalet faktafel 
och snarare ägnar sig åt att förtala Folkhemmet än att 
beskriva dess historia. Istället, menar Östberg, uppre-
pas borgerlighetens mantra från 1970-talet i försök att 
förvränga bilden av välfärdsstaten. Här beskrivs Folk-
hemmet som en återvändsgränd där ”radikaliseringen 
gick för långt – arbetarna strejkade ju! – den offentliga 
sektorn blev för stor och skatterna blev för höga. Därför 
förlorade Socialdemokraterna makten får vi veta, idén 
om folkhemmet hade nått vägs ände.”

Östberg kritiserar museet för att presentera felaktiga 
fakta och att inte använda sig av relevant och tillförlitlig 
forskning. Han menar att det är uppenbart att museet 
okritiskt reproducerar “Timbrohögerns” försök att de-
monisera välfärdsstaten. (Timbro är en svensk nyliberal 
tankesmedja). 

Östbergs kritik belyser hur ett nationellt museum, där 
den officiella berättelsen om Sverige presenteras, repro-
ducerar ideologiskt färgade budskap och berättelser. Det-
ta är ett exempel på hur specifika aktörers verklighets-
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beskrivning blir till objektiv sanning och en del av den 
officiella berättelsen i ett land.

Historiska museets chef Katherine Hauptman ställer sig 
helt oförstående till Östbergs kritik i en radiodebatt i 
public service (Sveriges Radio P1, 8 aug 2018), och väl-
jer att konsekvent undvika att besvara frågan varför ut-
ställningen presenterar felaktiga fakta som helt saknar 
stöd i forskningen.

De utställningar som visas på en nations historiska mu-
seum har en stor symbolisk betydelse, men ett nationellt 
museum har också ett omfattande pedagogiskt uppdrag 
där generationer av skolbarn och besökare skall ges en 
officiell och faktabaserad bild av landets historia. His-
toriska museet och dess chef tycks vara helt omedvetna 
om att museet ägnar sig åt falsk historieskrivning.  

Artikel
Östberg, Kjell. 2018, 7 augusti. Historiska museet går på Timbros lin-
je. En okritisk demonisering av välfärdsstaten. Aftonbladet. https://
www.aftonbladet.se/kultur/a/rLj9ae/historiska-museet-gar-pa-tim-
bros-linje

Radio
Debatt med Katherine Hauptman och Kjell Östberg 8 aug 2018. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&ar-
tikel=7015870 

HISTORISKA 
MUSEET OCH 
DEN FALSKA 
HISTORIE-
SKRIVNINGEN



STURE ESKILSSON 
EN SPINDOCTORS 
STRATEGI FÖR 
OPINIONS-
BILDNING

Sture Eskilsson, spin doctor och hjärnan bakom SAF:s 
nya strategi för opinionsbildning, beskriver strategin i sin 
bok ”Från folkhem till nytt klassamhälle: ett högerspöke 
berättar” genom en visualiserad modell. Modellen illus-
trerar ett förlopp över hur förändringsarbetet gick från 
idé till verklighet. Här visas tydligt att varje institut hade 
sin specifika funktion och ingick i ett större medvetet sys-
tem. Dock visar bilden inte hur stor och komplex verk-
samheten egentligen var.

Projektet The Campaigns påstående, att det var en cen-
tralt organiserad kampanj bekräftas också av den svens-
ka statsvetaren Victor Pestoff som menar att det svenska 
näringslivet var världsunik i sin centraliserade organisa-
tionsstruktur genom arbetsgivareföreningen SAF, och 
ingen annan arbetsgivareförening i världen hade de 
ekonomiska resurser som SAF disponerade över för sitt 
kampanjarbete. SAF hade större ekonomiska resurser 
än de tyska, franska och italienska arbetsgivarförening-
arna tillsammans. Pestoff visar att svenskt näringsliv var 
utpräglat välorganiserat och där ett komplext system av 
metaorganisationer utgjorde en medveten del av deras 
strategi. Han styrker även påståendet att SAFs särställn-
ing och kampanjorganisation var unik i en internationell 
jämförelse. Pestoff skriver:

”Svensk företagsamhet uppvisar en unik kapacitet för 
kollektivt agerande jämfört med affärsintressen i andra 
industrisamhällen (…) Det finns nästan 1000 samman-
slutningar för affärsintressena i Sverige (BIAs), jämfört 
med mindre än 100 fackföreningar. Svenska samman-
slutningar för affärsintressen har flera unika drag jämfört 
med dem i andra länder. Dessa drag inkluderar en hög 
grad av vertikal integration och extrem centralisering, 
egenskaper som båda underlättar en unik grad av hier-
arkisk samordning, manifesterat i ”metaorganisationer”, 
ett fenomen som är okänt i andra stater…”
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Den starkt centraliserade och samordnade kampanjar-
betet, tillsammans med den unika organisationsstruk-
turen och de ekonomiska tillgångarna, gjorde det möjligt 
för SAF och näringslivet att förskjuta den politiska makt-
balansen och bli den viktigaste politiska aktören i Sverige, 
och därmed vara styrande i att förändra den ekonomiska 
politiken. 

Pestoff påpekar att detta också var SAFs egen uppfat-
tning av utfallet på sitt arbete, där de själva säger att dem 
är den drivande kraften bakom arbetet med att förändra 
systemet.

För att förstå nedmonteringen av den svenska modellen 
anser Pestoff att vi måste studera näringslivets arbetsgiv-
arorganisationers inflytande och arbete, och att hittills så 
har den akademiska forskningen riktat in sig på att stud-
era fackföreningarna och det Socialdemokratiska partiet 
för att förstå förändringen.

Referenser och bildreferens

Eskilsson, Sture. 2005. Från folkhem till nytt klassamhälle: ett höger-
spöke berättar. Rimbo: Fischer & Co.

Pestoff, Victor A. 1988. Näringslivsorganisationerna och politiken i 
Sverige. TCO-info: Data, Dokument, Debatt TCO.

Pestoff, Victor. 1991 The Demise of the Swedish Model and the Re-
surgence of Organized Business as a Major Political Actor. Paper 
presented at the Society for the Advancement of Socio-Economics, 
Stockholm 1991 and at the European Group for Organizational Stud-
ies, Vienna 1991.



Projektet The Campaign vill analysera och kartlägga de 
intressen som låg bakom kampanjen och de nya strategi-
erna som användes, men projektet vill också undersöka 
hur kampanjens analyser och verklighetsbeskrivning le-
ver vidare än i dag 50 år senare. SAF kampanjens version 
tycks idag gälla som en officiell sanning och försök att if-
rågasätta denna sanning bemöts ofta med ett reflexmäs-
sigt avfärdande. I projektet vill vi därför också studera 
detta fenomen, hur vanlig är den och på vilken fakta och 
kunskap baserar de sin ståndpunkt på, och går det att se 
ett mönster i hur deras kritiska hållning yttrar sig? 
Attitydundersökningen som utgör en del av projektet, vill 
skapa underlag för att försöka besvara dessa frågor.

Ett exempel på hur utbredd denna uppfattning är kan ty-
dligt illustreras av det svar vi erhöll i samband med att vi 
med projektet ansökte om finansiering från Kulturbryg-
gan - en svensk statlig kulturinstitution med uppgift att 
stödja projekt inom konst och kultur.

I omdömet och utvärderingen av ansökan föregår Kul-
turbryggans sakkunnige expert Pelle Snickars, professor i 
medie-och kommunikationsvetenskap vid Umeå Univer-
sitet, projektets hela research och ämneskunskaper samt 
avfärdar projektets legitimitet, 
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genom att fastslå att det inte var tal om någon centralt 
sammanhållen kampanj. Den sakkunnige hänvisar dä-
refter till kunskapen baserad på en Google-sökning som 
säger att SAF endast bedriver vanlig opinionsbildning. 
Den sakkunnige väljer sedan att misstänkliggöra oss 
bakom projektet och vår undersökning av temat, och 
menar att det nog snarare är vi som utgör problemet och 
som ägnar sig åt konspirationsteorier och faktaresistens. 

Det är tydligt att det tema som The Campaign un-
dersöker upplevs av många svenskar som kontroversi-
ellt och utmanande. Ämnet tycks provocera och beröra 
människor personligen då det handlar om deras egen 
verklighetsbeskrivning. Det handlar om vår föreställning 
om makten, om sant och falskt, att vara lurad eller inte, 
insikten att man kanske saknar tillräckliga kunskaper och 
därför istället baserar sina ståndpunkter och uttalanden 
på känslor.

Projektet vill undersöka de olika stadier som en imple-
mentering av en ny verklighetsbeskrivning genomgår; 
hur den lanseras, etableras och så småningom blir till en 
allmän sanning, och när den väl nått detta slutliga sta-
dium så tycks sanningen inte längre behöva styrkas av 
fakta. 

SAF-BUDSKAP REPRODUCERAS 
INOM KULTUREN

Sakkunnigutlåttande från Kulturbryggan:

“Om denna konceptuella grundidé är utomordentligt påhittig, så är emellertid det case som ansökan tänk-
er sig att använda mer problematiskt. I korthet vill ansökan genom en “institutionell plattform” kritisera, 
ifrågasätta och underminera den förändrade bild av Sverige och välfärdssamhället som arbetsgivarorgani-
sationen SAF enligt ansökan iscensatte under 1970-och 1980-talen:”en spektakulär opinionsbildningskam-
panj som saknar motstycke, även i internationell jämförelse.” Exakt vad denna kampanj bestod i förblir 
ytterst vagt – om det nu ens kan sägas ha varit någon sammanhållen kampanj. 

Att SAF (sedan 2001 Svenskt Näringsliv) strävar efter “att skapa en bred förståelse i samhället för be-
tydelsen av företag och företagsamhet” (enligt NE) är knappast okänt. Ansökan hävdar att SAF på “endast 
10 år lyckas [med att] i grunden förändra ett helt land och införa helt nya värderingar, en ny ideologi och 
politisk agenda.” Att konst kan vara politisk är en sak, och ansökan framhåller uttryckligen att den styrs av 
en politisk “agenda”. Så även om jag anser att ansökans grundidé är originell, så är projektidén tveksam – 
åtminstone med föreliggande fallstudie kring SAF. Inte minst eftersom skuggan av ett tvivel infinner sig att 
ansökan själv är inskriven i samma diskurs av faktaresistens som den äskar medel för.”



HUR NÄRINGSLIVET 
GES MER INFLYTANDE 
PÅ FORSKNINGEN

KK Stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensut-
veckling) är ett statligt forskningsstödjande organ grun-
dat av den borgerliga regeringen (statsminister Carl Bildt, 
1994) efter att de avvecklade löntagarfonderna. Ca. 9 
miljarder av dessa pengar användes som startkapital för 
KK-stiftelsen. KK-stiftelsens uppdrag är att stimulera och 
finansiera strategisk näringslivsrelevant forskning i syfte 
att utveckla Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Den svenska välfärdsmodellen var starkt grundad i 
Keynesianismen vars ekonomiska teorier lanserades 
under 1930-talet av nationalekonomen John Maynard 
Keynes. Även den svenska gruppen av nationalekonomer 
under namnet Stockholmsskolan, spelade en central 
roll för hur den svenska modellen kom att utvecklas till 
ett unikt exempel i världen där dessa teorier omsattes i 
större omfattning än i andra länder. Under 1950–60 talet 
var Keynesianismens ekonomiska teorier helt domin-
erande och tillämpades av de flesta länder i västvärlden. 

Enligt Keynes teorier är det efterfrågan som skapar till-
växt och hög sysselsättning i ett land- om folket har råd 
att konsumera skapas fler jobb och tillväxten stiger. Med 
en expansiv finanspolitik kan staten stimulera efterfrågan 
på varor och tjänster för att hålla nere arbetslösheten 
och öka tillväxten. På det viset kan staten också föra 
en stabiliseringspolitik som jämnar ut de negativa kon-
sekvenserna inom en konjunkturcykel. För att motverka 
arbetslöshet och sjunkande tillväxt i lågkonjunktur kan 
staten föra en expansiv finanspolitik med statliga inves-
teringar, och en mer återhållsam politik i högkonjunktur.
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Finansiering ges till universitet och högskolor un-
der förutsättning att forskningens innehåll utformas i 
samverkan med näringslivet.

Referens
Holmberg, Daniel. Sörlin, Sverker. 2019. Förnyare i forskningslandska-
pet: KK-stiftelsen 1994-2019. Stockholm: KK-stiftelsen.

Nyliberal ekonomisk teori utgår från att tillväxt istället 
uppstår genom ett ökat sparande och att sparandet leder 
till investeringar hos företagen som då kan öka sin pro-
duktion, vilket leder till en ökad försäljning. Enligt Keynes 
teorier kan en nation eller ett företag inte spara sig till en 
tillväxt, om varken folket eller den offentliga sektorn inte 
har råd att köpa de varor och tjänster som produceras 
finns det heller ingen efterfrågan på det som företagen 
producerar. Sparande leder endast till minskad konsum-
tion, sänkt produktion, ökad arbetslöshet och sjunkande 
tillväxt.

I nyliberal ekonomisk teori utgår man också från att sänk-
ta löner leder till att företag anställer mer personal. Enligt 
Keynes anställer företag endast mer personal om efter-
frågan stiger, och att produktionen därmed behöver öka.
Inom den nyliberala politiken vill man inte ha en ökad till-
växt genom konsumtion för alla som Keynes förespråkar, 
istället ligger fokus på att mer direkt öka vinsten i före-
tagen genom sänkta lönekostnader och skattelättnader.

KEYNESIANISMEN
DEN SVENSKA 

VÄLFÄRDSMODELLEN OCH 
NYLIBERALISMEN



Keynesianismens framgångsrika era bröts under 
1970-talet. Orsaken var ett nytt nationalekonomiskt 
fenomen kallat stagflation och som påstods bevisa att 
Keynes teorier inte längre fungerade, att de inte längre 
var relevanta för den nya tidens ekonomiska villkor och 
problem.

Det nya fenomenet stagflation som nu drabbade stora 
delar av västvärlden, innebar att ett land har en stag-
nerande ekonomi med sjunkande tillväxt och hög arbet-
slöshet, samtidigt som landet har hög inflation. Enligt 
Keynes teorier kunde inte dessa två motsatser uppstå 
samtidigt, då inflation är resultat av hög tillväxt och låg 
arbetslöshet. 

Eftersom många av västvärldens ekonomer och rege-
ringar stod handfallna inför det nya fenomenet och inte 
längre ansågs sig hitta svaren i Keynes teorier, skapades 
ett tomrum där en ny ekonomisk förklaringsmodell och 
ideologi kunde ta plats.

Den nyliberala nationalekonomen Milton Friedman och 
hans forskargrupp Chicagoskolan, erbjöd då en ny na-
tionalekonomisk teori kallad Monetarismen, och som 
påstods sig ha analysen och lösningarna på detta nya 
problem. Enligt deras teori var orsaken till problemet den 
stora offentliga sektorn, de höga lönerna och den höga 
konsumtionen, som tillsammans drev upp inflationen 
och samtidigt kvävde den privata sektorn och tillväxten 
i landet. Lösningen var att stater skulle minimera den of-
fentliga sektorn, hålla nere lönerna och konsumtionen. 
Deras teorier fick snabbt ett stort genomslag och kom 
nu att ersätta den tidigare dominansen av Keynes teor-
ier. När Milton Friedman 1976 tilldelades Svenska Riks-
bankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne fick deras 
nyliberala teorier ytterligare legitimitet och genomslag, 
och deras recept på lösningar kom nu att bli helt domin-
erande i västvärlden. 

Det finns skäl att fråga sig om fenomenet med stagflation 
och den nya verklighetsbeskrivning som låg till grund för 
det totala förkastandet av Keynesianismen, var natio-
nalekonomiskt eller ideologiskt motiverat? 
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1970-talets höga inflation orsakades inledningsvis av det 
höga oljepriset under ”oljekrisen” som drabbade alla 
västvärldens ekonomier och som drev upp produktion-
skostnader och priser, samtidigt som länderna gick in i 
en lågkonjunktur med sjunkande tillväxt och stigande 
arbetslöshet. Den inflation som västvärldens länder up-
plevde var således en ”kostnadsinflation” orsakat av det 
stigande oljepriset, det rörde sig alltså inte om en ”eft-
erfråge -eller löneinflation” som är resultatet av en hög 
tillväxt i en högkonjunktur, (som analysen för stagflation 
baseras på). När Milton Friedmans nya ekonomiska teor-
ier alltmer kom att praktiseras av stater under 1970-talet 
och början av 80-talet, med kraftfulla åtstramningar av 
både löner och offentlig sektor, så minskar tillväxten i 
landet samtidigt som det sker en enorm omfördelning 
av landets ekonomiska resurser från löntagare och den 
offentliga sektorn, till företag, banker och finansiella in-
stitutioner. Detta sammanfaller med en tydlig utveckling 
där företagens vinster alltmer kom att utgöras av finan-
siella vinster genom räntor, aktieutdelningar, fastighet-
saffärer, värdestegringar, spekulationsvinster, och inte ur 
en ökning av produktion och försäljning av varor och tjän-
ster. Värde -och prisstegringarna driver upp inflationen 
utan att skapa en real tillväxt genom hög produktion och 
högt utnyttjande av arbetskraften i landet.

Stater finansierade denna omfördelning av ekonomis-
ka resurser från staten till näringslivet genom att höja 
egenavgifter inom samhällsservice och skatter som ex. 
moms. Konsekvensen blev att man därmed på samma 
gång minskade efterfrågan och tillväxten i landet, och 
bidrog till prisstegringen och inflationen. Genom dessa 
politiska reformer skapade man en så kallad ”åtstramn-
ingsinflation”, inte heller detta har någonting att göra 
med en efterfrågeinflation och löneinflation. Det går 
alltså att hitta andra förklaringar till varför fenomenet 
med stagflation uppstod, än att den offentliga sektorn 
och de höga lönerna drev upp inflationen samtidigt som 
den privata sektorn och tillväxten kvävdes.

Utvecklingen under 1970–80 talet och det nya läget med 
stagflation behöver inte ses som en teknisk eller ekon-
omisk nödvändighet, utan som en politisk process där 
olika maktkonstellationer drar nytta av både en hög in-
flation och en långsammare tillväxt. Inflationen gynnar 
de som äger aktier, fastigheter och de företag som pro-
ducerar och säljer varor och tjänster, och missgynnar de 
som lever på sin reallön. Den lägre tillväxten och en hög 
arbetslöshet gynnar näringslivet och bidrar till att öka 
vinsten ytterligare genom lägre lönekostnader, devalve-
ringar av valutan, och en mängd olika politiska åtgärder 
för att främja företagens villkor och intressen. Detta för 
att staten sägs ska undgå ännu högre arbetslöshet och 
utslagning av landets företag. 

STAGFLATIONEN 
OCH 
AVSKAFFANDET AV 
KEYNESIANISMEN



I samband med nationalekonomen Assar Lindbecks 
65-årsdag lämnar han sin post som chef för Institutet för 
internationell ekonomi (IIES). Enligt svensk akademisk 
tradition uppvaktades han därför med en vänbok där ett 
urval av landets mest framstående ekonomer bidrar med 
sina texter, alla med nära kopplingar till Institutet. Sam-
mantaget ger denna skrift och Lars Jonungs recension av 
boken en tydlig bild av Assar Lindbecks starka inflytande 
över Sveriges nationalekonomiska forskning, och IIES 
särställning både vad det gäller ekonomiska resurser och 
akademiska dominans.  

Nationalekonomen Lars Calmfors inleder vänboken 
med en beskrivning av Institutets utveckling och enas-
tående framgång som han liknar vid en ”akademisk 
askungesaga”. Jonung vill komplettera denna beskrivning 
med ett antal faktorer som han menar utgör Lindbecks 
”framgångsrecept” för Institutet.

Forskare vid IIES hade i jämförelse med andra nationale-
konomiska institutioner i landet, unika förutsättningar 
att kunna bedriva forskning, villkor som med stor sanno-
lik också bidrog till Institutets popularitet och höga an-
seende. Jonung skriver: ”Forskare på Institutet var under 
uppbyggnadsperioden på 1970- och 1980 talet i stort 
sett frikopplade från undervisning, handledning och ad-
ministration - till skillnad från forskare på de traditionella 
institutionerna i nationalekonomi.  De kunde därför in-
rikta sig på en sak, nämligen forskning.  På relativt kort tid 
kunde en kritisk massa av dugliga forskare sållas fram.” 

Även vad det gällde ekonomiska resurser och tilldelning 
av finansiering hade IIES en särställning, något som stärk-
te Institutets möjligheter att expandera och samtidigt 
påverka forskningsinriktningen generellt i landet. Med 
omfattande ekonomiska resurser kunde man också 
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erbjuda forskare attraktiva villkor för att bedriva sin forsk-
ning vid Institutet. Det är intressant att notera att omfat-
tningen på de privata bidragen från fonder och stiftelser 
inte gick att verifiera, men indirekt anses vara betydande 
i sin storlek. Jonung skriver: 
    ”Forskare på Institutet gavs en betydligt riktigare till-
delning av resurser.  Detta framgår på ett slående sätt 
av den utvärdering av svensk nationalekonomi som ge-
nomfördes på HSFRs uppdrag för några år sedan. Se En-
gwall [1992].  Under hela 1980-talet mottog Institutet en 
fjärdedel av det totala fakultetsanslaget i landet, vilket 
är avsett för forskning och forskarutbildning.  De störs-
ta universitetsinstitutionerna på den tiden, Göteborg 
och Lund, erhöll en sjundedel och övriga institutioner 
en tiondel under samma period.  HSFR-rapporten noter-
ar att institutet “occupied a favourable position”. (En-
gwall [1992, s 58]). Av de externa anslagen från HSFR, 
Riksbankens Jubileumsfond m.fl. var institutet en av de 
största mottagarna.  Beträffande de anslag som HSFRs 
granskare inte kunde kvantifiera, dvs från privata fonder 
och stiftelser, finns goda skäl att anta att Institutet var 
framgångsrikt.  Av de 433 miljoner kronor i 1989-90 års 
priser - som utdelades via fakultetsanslag och externa 
anslag under 1980-talet var Institutet den största mot-
tagaren med sina 92 miljoner kronor, en imponerande 
siffra, särskilt med tanke på Institutets ringa ålder.” 

Vidare fortsätter Jonung att beskriva Lindbecks 
framgångsrecept, och här bekräftas ogenerat och öp-
pet bilden av hur Lindbeck ges möjlighet att utöva makt 
och inflytande på landets största och viktigaste säte för 
ekonomiforskning. Jonung skriver:
    ”Forskare på Institutet som inte motsvarade Lindbecks 
krav kunde övergå till universiteten eller annan 

ASSAR 
LINDBECKS 
FRAMGÅNGS-
RECEPT



verksamhet på ett sätt som var svårt eller omöjligt på 
de sedvanliga institutionerna.  Dessa styrdes och styrs 
av senioritets- och trygghetsprinciper, ofta med starkt 
fackligt inflytande, vilka kunde åsidosättas av Institutets 
framgångsrika meritokratipolitik.”

Som läsare får vi sedan en bekräftelse på hur man gen-
om Institutet kunde fortsätta att utöva inflytande över 
ekonomiforskningen i landet genom att också erbjuda ett 
stort antal professurer. Här förstärks också bilden av en 
kultur av kamaraderi där Lindbecks utövade dominans 
tycks varit vida känd och accepterad. Jonung skriver: 
    ”Forskare vid Institutet som var lovande kunde behål-
las genom att professurer skapades vid Institutet i en ut-
sträckning som var omöjlig vid universitetsinstitutioner-
na. 1971 fanns en professur vid Institutet, nämligen 
Lindbecks.  När han nu lämnar finns sju professurer - en 
unik expansion jämfört med övriga universitet i landet. 
Samtliga professurer är tillsatta med insiders, dvs med 
“Assars pojkar” som termen lyder inom ekonomkåren. 
Idag har Stockholms universitet den största koncentra-
tionen av ekonomiprofessorer i landet.  Här finns nu en 
kritisk massa av duktiga forskare.”

Jonung redogör vidare öppet för pengarnas betydelse för 
forskarna vid institutet. Genom omfattande extrainkom-
ster ”belönas” forskarna generöst. Jonung skriver: 
    ”Forskare vid Institutet har belönats väl. Förutom sina 
ordinarie universitetslöner har de erhållit en icke förak-
tlig löneförstärkning genom att Institutet har kunnat ut-
nyttja kompletterande finansieringskällor. Sådan finan-
siering har sedvanliga institutioner inte haft tillgång till.”

Nästa punkt i Jonungs lista över framgångsfaktorer 
förstärker ytterligare bilden av Lindbeck som en chef 
som går sin egen väg och som inte behöver följa några 
regelsystem. Lindbecks akademiska gärning omnämns 
nu också i termer av företagande och produktivitet, och 
här lanseras också, för akademiska och forskningssam-
manhang, det anmärkningsvärda begreppet ”incita-
mentsstruktur”. Jonung skriver:
    ”Så här vill jag sammanfatta Lindbecks succéformel. 
Hans entreprenörsgärning har varit att skapa en akade-
misk plantskola med en forskarvänlig incitamentsstruk-
tur, skild från det bistra klimat som härskat på reguljära 
ekonomiinstitutioner.  Hans framgång vilar, förutom 
på de egenskaper som Calmfors framhäver, på att han 
har kunnat undvika och kringgå det sedvanliga budget- 
och regelsystem som gällt vid de samhällsvetenskapliga 
fakulteterna vid universiteten”. 

Jonung avslutar sin recension med att referera till ett 
möte med Lindbeck där Jonung lägger fram ett förslag 
på att man i Sverige skulle starta ett nytt konkurrerande 
forskningsinstitut i syfte att erbjuda alternativa slutsatser  
inom ekonomiforskningen i landet. Lindbeck och hans 
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närmaste krets avfärder detta förslag. En hållning man 
kan förstå då ett maktcentra inte gärna vill få konkurrens 
och därmed få minskat inflytande och makt. Institutets 
inflytande och makt över Sveriges ekonomiforskning 
och politik är mycket omfattande och man har haft en 
monopolställning på ekonomiforskningen i landet under 
flera decennier. Jonung skriver: 
    ”Min uppfattning har varit och är fortfarande att Insti-
tutet bör tas som förebild för åtminstone ett nytt konkur-
rerande forskningsinstitut, helst på annan ort än Stock-
holm. För några år sedan sökte jag få den trio av utländska 
ekonomer som utvärderade svensk nationalekonomi på 
HSFRs Uppdrag att rekommendera inrättandet av ett 
IDES, ett “Institute of Domestie Economic Studies”, för 
att konkurrensutsätta IIES och genom pluralism totalt sett 
förbättra den svenska ekonommiljön. HSFRS trio föreföll 
nämligen lika imponerad av Institutet som bekymrad för 
tillståndet i övriga delar av det nationalekonomiska etab-
lissemanget. Tanken på en konkurrent stötte emellertid 
på motstånd hos Lindbeck och hans omgivning.  Några av 
hans närmaste medarbetare upplyste mig på fullt allvar 
att ett så litet land som Sverige bara har plats för ett insti-
tut i nationalekonomi, nämligen Institutet. Det fanns inte 
resurser för en ny konkurrent. Jag tolkar deras reaktion 
som ett bevis på hur svårt även framstående professorer 
i nationalekonomi har att lyfta sig över det snäva monop-
ol- och egenintresset och anlägga en helhetssyn. Förslag-
et om IDES väckte inte heller någon entusiasm hos HS-
FRs utländska utvärderare.  Visserligen ansåg de ökad 
konkurrens i forskningen värdefull men avslutade ändå 
med ett “Beware of the IDES”. Skulle en konkurrent up-
pvisa sämre produktivitet än Institutet?  Låt oss ignorera 
Lindbecks ord till en medarbetare som han fann på Insti-
tutet en juldagsmorgon: “Det är inte input utan output 
som räknas” - allt enligt Calmfors inledning och i en anda 
av svenskt universitetsbyråkratiskt effektivitetstänkande 
spekulera kring Institutets produktivitet, dvs dess output, 
i form av bl.a. antalet disputerade forskare, producerade 
högre undervisningstimmar och citeringar, till dess input, 
dvs anslag i miljoner kronor.  Att döma av statistiken från 
HSFRs utvärdering som diskuterades ovan har Institutet 
slukat betydande summor under 1980-talet.  Institutets 
medarbetare har backats upp med en forskningsbudget 
som räknat per capita varit avsevärt större än budgeten 
för forskare i nationalekonomi inom den sedvanliga uni-
versitetsvärlden”.
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Marginalskattesänkning
1976
Regeringen Fälldin I (centerpartiet, folkpartiet och mod-
eraterna)

Indexreglering av skatteskalorna
1976
Regeringen Fälldin I (centerpartiet, folkpartiet och mod-
eraterna)

Devalvering av svenska kronan 3%
1976
Regeringen Fälldin I (centerpartiet, folkpartiet och mod-
eraterna)

Devalveringen skulle syfta till att dämpa landets konsum-
tion och öka den svenska exportindustrins konkurrensk-
raft mot omvärlden.

Devalvering av svenska kronan 6%
1977
Regeringar Fälldin I (centerpartiet, folkpartiet och mod-
eraterna)

Devalveringen skulle syfta till att dämpa landets konsum-
tion och öka den svenska exportindustrins konkurrensk-
raft mot omvärlden.

Devalvering av svenska kronan 10%
1977
Regeringar Fälldin I (centerpartiet, folkpartiet och mod-
eraterna)

Devalveringen skulle syfta till att dämpa landets konsum-
tion och öka den svenska exportindustrins konkurrensk-
raft mot omvärlden.
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Sparpaket I
1980
Regeringen Fälldin II (centerpartiet, folkpartiet och mod-
eraterna)

Mitt under en låg konjunktur genomförde regeringen 
en åtstramning av den ekonomiska politiken, ett myck-
et omfattande nedskärningsprogram för den offentliga 
sektorn. I propositionen föreslogs minskade statsbidrag 
till grund- och gymnasieskolan, sänkt ersättning för nya 
deltidspensionärer samt minskade statsbidrag till folk-
bildningsorganisa tionerna.

Sparpaket II
1981
Regeringen Fälldin II

Ytterligare nedskärningar inom offentlig sektor: minskade 
matsubventioner, minskade statsbidrag till kommunerna 
och försämrade reseavdrag infördes.

Marginalskattesänkning
1981
Regeringen Fälldin II

Indexreglering av skatteskalorna
1981
Regeringen Fälldin II

Devalveringen skulle syfta till att dämpa landets konsum-
tion och öka den svenska exportindustrins konkurrensk-
raft mot omvärlden.

Devalvering av svenska kronan 10%
1981
Regeringen Fälldin II

Devalveringen skulle syfta till att dämpa landets konsum-
tion och öka den svenska exportindustrins konkurrensk-
raft mot omvärlden.

Genomförda politiska reformer i linje med 
Kampanjens agenda (1970-1990)



Devalvering av svenska kronan 16%
1982
Olof Palmes andra regering

Finansminister Kjell-Olof Feldt beordrade denna “super-
devalvering”, det var en offensiv devalvering (till skillnad 
från de tidigare devalveringarna). Syftet var att kronan 
medvetet skulle undervärderas kraftigt för att gynna 
den svenska exportindustrin på andra länders och på de 
svenska löntagarnas bekostnad, genom en stark ökning 
av pris på importerade varor, inflation och arbetslöshet.

Hälso- och sjukvårdslagen
1982-1983
Olof Palmes andra regering

Reformen ökade systemets decentralisering och de 
sjukvårdspolitiskt ansvariga landstingen blev mer  
självständiga, med ansvaret inte bara för hälso- och 
sjukvårdens finansiering och utbud (vilket redan var fall-
et), utan också för de sjukvårdspolitiska riktlinjerna. Med 
Dagmarreformen  ändrade finansieringen med betalning 
per vårdinsats till betalning per patient (landstingens 
budgetanslag beräknas med utgångspunkt från deras be-
folkningsunderlag istället för antalet vårdinsatser). Med 
denna förstärkta decentralisering blir det svårt att tala 
om en unik och homogen reform i Sverige. Med en sämre 
ekonomisk tillväxt började många landsting att begrän-
sa anslagen till sjukvårdsbudgeten, vilket gav upphov till 
vårdransoneringar. Dessa ransoneringar gav väntelistor 
för tillträde till primärvård och lokal sjukhusvård.

Kjell Olof Feldts ”tredje vägen”
1983
Olof Palmes andra regering

Den nya ekonomiska politiken syftade till att lägga alla 
resurser på det ”produktionsexpansiva alternativet” som 
innehöll en blandning av expansiva och åtstramande åt-
gärder. I vårbudgeten genomfördes kraftiga ned-skärn-
ingar av de offentliga utgifterna: pensioner minskades 
och för andra sociala förmåner (änkepensioner, lakeme-
delskostnader, företagshälsovård, studiemedel, ränte-
subventioner till bostäder och vissa kommunala bidrag) 
infördes försämrade villkor. Regeringens akutmottagning 
för krisdrabbade företag (statliga och privata) stängdes; 
LKAB fick inget extra stöd; SSAB rationaliserades och EIS-
ER (den statliga textilindustrin) såldes.
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Valutalånenormen
1984
Olof Palmes andra regering (med Kjell-Olof Feldt, Erik Ås-
brink, Bengt Dennis)

Staten började låna utomlands 1977; denna utlandsup-
plåning bidrog till att göra det möjligt att föra en alltför 
expansiv finanspolitik och öka underskottet i statsbud-
geten. Utlandslånenormen innebar att staten inte skulle 
nettolåna i utländsk valuta för att finansiera statens 
budgetunderskott eller för att förvalta statsskulden. Tan-
ken bakom valutalånenormen var att staten skulle vara 
beroende av finansieringskostnaderna på den inhemska 
marknaden dvs. att större offentliga underskott skulle 
driva upp ränteläget. Detta tänktes bidra till en stramare 
finanspolitik. Följden blev att Sveriges utlandsskuld, som 
växte till följd av underskotten i bytesbalansen, till allt 
större del finansierades av den privata sektorn. 

Förhandlingar på branschnivå
1984
Olof Palmes andra regering

SAF började på 1980-talet arbeta för att anställnings-
villkoren skulle utformas i varje företag för sig eller i varje 
bransch för sig i stället för genom centrala förhandlingar. 
1984 års avtalsrörelse på SAF/LO-området var den förs-
ta sedan 1950-talet som helt fördes på branschnivå, inte 
mellan SAF och LO centralt.

SNS Konjunkturråds allt större roll
1985
Olof Palmes andra regering

SNS var formellt ett oberoende studiecentrum, dock i 
praktiken var det starkt knuten till SAF och började nu få 
ett växande inflytande på inte bara mediedebatten, utan 
även på de socialdemokratiska regeringarnas beslut. SNS 
gav spridning åt ett nytt paradigm inom politisk ekonomi, 
som byggde på tillämpningen av fasta regler genom an-
vändning av s.k. automatiska stabilisatorer. 



”Novemberrevolutionen”: kreditavreglering
1985
Olof Palmes andra regering

Ränteregleringen och utlåningstaket avskaffades med 
fortsatt fast växelkurs. Bankerna förde en ytterst generös 
utlåning till svenska folket, som köpte hus, bilar och dyra 
kapitalvaror, vilket senare resulterade i den stora finan-
skrisen i början på 1990-talet.

New Public Management
1988-
Regeringen Carlsson

NPM infördes stegtvis i den svenska offentliga sektorn 
och på annorlunda sätt på olika förvaltningsnivåer. De-
centralisering, management och marknadisering utgör 
hörnstenarna i en sån systemskifte.

Nytt Trafikpolitiskt Beslut (Avregleringar Av Kommunika-
tioner)
1988
Regeringen Carlsson

Reformen innebar att de olika trafikslagen skulle bära 
sina egna kostnader. Ansvaret för de statliga järnvägar-
nas infrastruktur fördes över från Statens järnvägar (SJ) 
till det nybildade Banverket.

Valutareglering
1989
Regeringen Carlsson

Pengar fick flyta fritt över Sveriges gränser. Syftet var 
att bekämpa inflationen istället för som tidigare arbet-
slösheten.
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Landstingsförbundets rekommendation om valmö-
jligheter i hälso- och sjukvården
1989
Regeringen Carlsson

Rekommendationen  innebar  att  medborgarna  fritt   
kunde  välja  vårdcentral  och  sjukhus  i  det  egna  land-
stinget och utanför landstingsgränsen. Valfriheten  skulle  
gälla privata såväl som offentliga alternativ. Genom den-
na reform inleds en utveckling där den offentliga vården 
alltmer utförs av privata aktörer.

Lönestopp, kommunalt skattestopp och strejkförbud
1990
Regeringen Carlsson

Strejkförbud blev nedröstat i Riksdagen. LO ställde sig ba-
kom förslaget att förbjuda strejkrätten.

Kursändring mot Europa
1990
Regeringen Carlsson

Den nya väg hade stöd från landets politiska och ekon-
omiska elit och överensstämde väl med den marknads-
vänliga linje som SAP under 1980-talets första år anslöt 
sig genom Kjell Olof Feldts ”tredje väg”. Den formella 
ansökan lämnades in sommaren 1991, men med förbe-
hållet att beslutet måste bekräftas av de svenska med-
borgarna genom en folkomröstning 1994.

SAFs uppbrott från förvaltningskorporatismen
1991
Regeringen Carlsson

SAF drar tillbaka sina representanter från de offentliga 
organ där den, tillsammans med fackföreningen, var rep-
resenterad. Detta historiska skifte syftade till att ändra 
styrkeförhållandena mellan parterna och sätta punkt för 
den långa eran av beslutsprocesser på korporativ grund, 
hörstenen i den svenska modellen. För att ge en bild av 
hur det här beslut förändrade det svenska samhället kan 
det nämnas att 10.000 representanter för arbetsmark-
nadens parter lämnade sina poster i de statliga och kom-
munala förvaltningen.



Inflationsmålet överordnad sysselsättningsmålet
1991
Regeringen Carlsson

Med finansministerns Allan Larssons ord: ”Vi har nu ett 
par svåra politiska problem som vi måste lösa. Det ena 
är att klargöra for dem som i slutet av 80-talet vände 
sig bort från partiet att vi har lärt oss läxan. [...] Det an-
dra problemet är att [...] för att värna sysselsättning och 
välfärd krävs att inflationsbekämpningen överordnas an-
dra ambitioner och krav”.

Generella skattereformen
1991
Regeringen Carlsson; reformen byggde på en överens-
kommelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet

Med utgångspunkt i den globala konkurrensen  om  
marknader - reformens ledande principer var neutralitet, 
likformighet och horisontell rättvisa. Skattereformen in-
nebar att inkomsskatten sänktes och finansierades ge-
nom högre hyror för boende och höjning av momsen. 
Reformens skatteideologiska inramning följde en ge-
nerell trend inom OECD som förordade avreglering och 
liberalisering av marknadsekonomin. Det övergripande 
motivet för skattepolitiken var att den skulle gynna ekon-
omisk tillväxt. Den nyliberala idén om större ekonomisk 
frihet användes som kritik mot skattesystemets styrning 
av ekonomiskt beteende. Systemskiftet var så genomgri-
pande att det kommit att benämnas århundradets skat-
tereform.

Bostadspolitiken
1991

Skattereformen flyttade ansvaret för bostadsfinansierin-
gen från staten till hushållen (dock höginkomsttagare 
som inte hade stora bostadslån gynnades starkt av re-
formen). Subventionssystemet avvecklades. En av de 
mest centrala effekterna var att det krävdes eget kapital 
vid nyinvesteringar i bostäder och att detta kapital hade 
en kostnad och hushållen numera fick svara för denna 
kostnad. De ökade boendekostnaderna ledde till att 
hushållen drog ned på sin konsumtion, vilket förstärkte 
konjunkturnedgången och ledde till en nedåtgående spi-
ral för såväl bostadssektorn som samhällsekonomin i sin 
helhet.
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Avreglering av bostadsmarknaden
1991
Regering Bildt

Bostadsdepartementet avvecklades efter regeringss-
kiftet 1991 och uppgifterna fördelades i huvudsak på 
Finans- och Socialdepartementet, senare också på Mil-
jödepartementet. Den statligt reglerade bostadslåneg-
ivningen skulle upphöra från den 1 januari 1992. Istället 
infördes ett system med statliga kreditgarantier för lån på 
kreditmarknaden. Det statliga stödet för räntelån till lä-
genhetsunderhåll i hyreshus avskaffades. Reformeringen 
av stödsystemet motiverades med att bostadspolitiken 
måste underordnas den allmänna ekonomiska politiken.

Systematisk försäljning av statliga företag
1991
Regering Bildt

Riksdagen beslutade att helt eller delvis privatisera 35 
företag och att avveckla Förvaltningsaktiebolaget For-
tia. Affärsverket FFV ombildades till aktiebolag. Följande 
företag såldes helt eller delvis eller fördes över till annan 
ägare: AssiDomän (tidigare ASSI, Domän och NCB), Cel-
sius Industrier, Cementa, Företagskapital AB, Pharmacia 
(tidigare Procordia), OK Petroleum, SEMKO, SKD-före-
tagen, Sorbinvest, SSAB, SSPA Maritime Consulting AB, 
Svalöf AB, Svensk Avfallskon-vertering (SAKAB) och 
Sveriges Geologiska AB (SGAB).

Husläkarlagen
1991
Regeringen Bildt

Den lät alla svenskar välja en egen läkare; därmed kunde 
en roll som gate keeper för distriktsläkarna skapas, som i 
Storbritannien. Reformen misslyckades och kom att hävas 
1994 men den gjorde det möjligt för privatläkare att ingå 
avtal med landstingen. Efter denna reform blev 25 % av 
primärvårdens läkare privata; de ingår avtal med landst-
ingen och ersätts av landstingen per vårdinsats, i motsats 
till läkarna i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, 
som främst är avlönade.



Skolöverstyrelsen ersatts av Skolverket
1991
Regeringen Carlsson

Den nya organisationen var mer anpassad till den nya 
styrningsfilosofin inom den offentliga sektorn: den hade 
decentralisering och utvärdering som ledord.

Kommunaliseringen av skolan
1991 (beslut: 1989)
Regeringen Carlsson

Ett av de allra största beslut som fattats under efterkrig-
stiden skolhistoriskt; det har medfört att läraryrket ned-
klassats och förlorat sin fria ställning när det skulle inord-
nas bland andra kommunala tjänstemän. Svensk skola 
har blivit mindre likvärdig, alltför olik och alltför bero-
ende av olika kommunerna. Det var ett led i att förlägga 
budget diciplinen närmare medborgarna på en kommu-
nal nivå.

Sänkning av sjukersättning
1991-1994
Regeringen Bildt (Moderaterna, Centerpartiet, Folkparti-
et och Kristdemokraterna)

Ersättningen sänks från 9,7% till 4,7%.

Äldrereformen
1992
Regeringen Bildt

Kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, 
vård och omsorg för äldre och handikappade, medan 
landsting  fick  fokusera mer på akut sjukvård. Tanken 
var att införa drastiska besparingar inom sjukvården, inte 
bara genom att dra in budgetanslag, utan genom att om-
fördela resurser och verksamheter. Sjukvården  har  un-
der  1990-talet  också  genomgått  stora  förändringar  
med  avseende  på  styr-  och  ägarformer.  Ett  flertal  
landsting  har  infört  beställar-utförarmodeller  med  in-
tern  prestationsersättning, samtidigt som privata utföra-
re blivit vanliga framförallt inom primärvården
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Avreglering  av  inrikesflyg
1992
Regeringen Bildt

Skolpeng, Friskolereform
1992
Regeringen Bildt

Det fria skolvalet infördes (skattefinansierade privatskol-
or). Sverige är enda landet i världen som bedriver skat-
tefinansierade privatskolor genom ett system med skol-
peng; nya former av huvudmän tillåts nu ansvara för 
driften av grund- och gymnasieskolor. Det blev därmed 
möjligt för andra än kommuner att driva skolor.

SAFs promemoria om arbetsrätt
1992
Regeringen Bildt

SAF sammanfattade sina idéer om en förändrad arbets-
rätten i promemorian “SAFs uppfattning om den framti-
da arbetsrätten” (1991). SAFs syfte var att avlägsna de 
hinder för arbetsgivarens frihet som 70-talets arbets-
rättslagar medför och att försvaga den fackliga organisa-
tionen. Idéerna blev i stort sett kopierade i de direktiv för 
översyn av arbetsrätten som den nya borgerliga regerin-
gen presenterade i december 1991.

Högskolereform
1993
Regeringen Bildt

Statsmakterna övergivit den direkta styrning av landets 
lärosäten för högre utbildning och forskning som tilläm-
pats under lång tid. Lärosätenas tilldelning av resurser 
blev baserade på antalet studenter och deras prestatio-
ner. Reformen (också kallad ”frihetsreformen”) kan sägas 
bekräfta NPM (New Public Management) som doktrin.



Privat Arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 
1993 
Regeringen Bildt 

Arbetsförmedlingsmonopolet avregleras. Det finns inget 
stöd i forskningen för att privata utförare av arbetsmark-
nadstjänster uppnår bättre resultat än offentliga.

Arbetslöshetsförsäkringen 
1993-1994 
Regeringen Bildt 

Efter den s.k. krisuppgörelsen i september 1992 mellan 
den borgerliga regeringen och Socialdemokratiska ar-
betarepartiet, den officiella ersättningsgraden sänktes 
från 90 till 80% och sen 75%; en  allmän  och  obligatorisk  
arbetslöshetsförsäkring infördes. Den nya försäkringen 
skall finansieras med en oförändrad arbetsmarknadsav-
gift och en ny obligatorisk egenavgift. Riksdagen  besluta-
de  också  att  höja  KAS  från 198 kronor per dag till 245 
kronor. Som ett andra steg mot en allmän och obligatorisk 
arbetslöshetsför-säkring skulle det införas en inkomstre-
laterad dagpenning i KAS-systemet. Denna skulle vara 
densamma som för arbetslöshetsförsäkringen. Nu skulle 
det inte längre gälla  något  medlemsvillkor.   Administra-
tionen av den nya arbetslöshetsförsäkringen skulle ligga 
hos de fackliga kassorna men också hos fyra regionala 
statliga kassor. Dessa statliga kassor fick en konkurrens-
fördel gentemot de fackliga genom att skattemedel (i 
stället för en medlemsavgift) skulle finansiera adminis-
trationen.

Arbetsskadebegreppet 
1993 
Regeringen Bildt 

Arbetsskadebegreppet i arbetsskadeförsäkringen skärps. 
Antalet godkända arbetsrelaterade sjukdomar halveras.
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Riksbankens roll
1993 
Regeringen Bildt 

Riksbanken har som sin enda uppgift att begränsa infla-
tionen till högst 2%. 

Privatisering av Telia 
1993-2000 
Regeringen Bildt

”Löntagarfondernas” omvandling till forskningsstiftelser 
1994 
Regeringen Bildt 

Ett antal stiftelser som finansierar forskning bildades vid 
mitten av 1990-talet med kapital från de tidigare lön-
tagarfonderna. Stiftelserna är Stiftelsen för strategisk 
forskning (SSF), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(Mistra), Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveck-
ling (KK-stiftelsen), Stiftelsen för forskning inom områden 
med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa 
(Östersjöstiftelsen) och Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning (STINT).

Nytt (målrelaterade) betygssystem
1994-1998
Regeringen Carlsson – Regeringen Persson

Det innebar ett helt nytt sätt att tänka för lärarna: de 
skulle börja jämföra varje elevs kunskaper med natio-
nellt fastställda kunskapskriterier i stället för med andra 
elevers prestationer. Det fanns inte längre någon gräns 
för hur många som kunde få de höga betygen. Många 
hävdar att dagens system har lett till en mekanisk inlärn-
ing och en tråkig undervisning med fokus på godkänt-
gränsen.



Pensionsreformen 
1994-1998 
Regeringen Bildt-Regeringen, Carlsson-Regeringen, Pers-
son 

I området framstår ofta Sverige som ett pionjärland, med 
tanke på att andra länder har haft stora bekymmer att 
reformera de utgiftstunga pensionssystemen; det blev 
en framgångsrik ”nedskärningspolitik”. Efter riksdagens 
principbeslut om pensionsreformen 1994 har samtliga 
förslag och beslut om förändringar skötts genom förhan-
dlingar mellan socialdemokraterna och de borgerliga 
partierna. Enligt  det  nya  systemet  beräknas  pensionen  
på  hela  förvärvsinkomsten  under    hela    livet. Syftet var 
att skärpa den s.k. ”arbetslinjen”. Vidare fanns inte längre 
någon formell åldersgräns vid 65 år. Den mest märkvärda 
förändringen var att en del av pensionen sattes i en s.k. 
premiepension som den enskilda kunde placera i valfri 
form på börsen (2000: lag om AP-fonderna, som förval-
tar kapital för den allmänna pensionen, som består av 
inkomstpension och premiepension). Tanken bakom allt 
detta var att pensionerna kunde bli sämre, beorende på 
kommande kriser och fler äldre i samhället.

Eu-anslutning 
1994 
Regeringen Carlsson 

Sverige trädde in EU med 52% rösterna, dvs med ett re-
sultat som tydliggjorde inte bara svenskarnas bristande 
entusiasm inför det nya scenariot utan även den stora 
geografiskt sociala och könsmässiga splittringen (befolk-
ningen i Norrland, arbetarklassen och kvinnor hade en 
mer negativ inställning).

Föräldrapenningen 
1995 
Regeringen Carlsson 

Ersättningsnivån sänktes till 80 procent av sjukpenning-
grundande inkomst.

Statliga Nordbanken Privatiseras 
1995 
Regeringen Carlsson
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Avreglering av Elmarknaden 
1996 
Regeringen Carlsson

Sjukförsäkringen 
1996 
Regeringen Carlsson 

Ersättningsnivån sänks till 75 procent (från 1998/01/01: 
upp till 80%)

Avreglering av godstrafiken 
1996 
Regeringen Persson 

Den operativa styrningen av tågtrafiken lades som en del 
av Banverket och godstrafiken avreglerades vilket gav up-
phov till fler nya järnvägsföretag.

Lag om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel 
1996 
Regeringen Persson 

Systemet för egenavgifter vid köp av receptbelagda läke-
medel har ändrats  i  grunden  med  ökade  kostnader  för  
den  enskilde.

Privatisering 
1996-1999 
Regeringen Persson 

Riksdagen beslutade att, med vissa angivna restriktioner, 
minska statens ägande i åtta angivna företag: AssiDomän, 
Celsius, Enator, Pharmacia & Upjohn, SAQ Kontroll AB, 
Svensk Exportkredit, SBL Vaccin och Lant-brukskredit AB. 
1998 sålde staten SBL Vaccin till Active Biotech; statens 
resterande inne-hav i Pharmacia & Upjohn såldes i janu-
ari 1999.



Självständig Riksbank 
1997 
Regeringen Persson

Härmed kan inte längre en regering föra en aktiv ekono-
misk politik. 

Försämringarna i anställningsskyddslagen 
1997 
Regeringen Persson 

De genomfördes trots stora protester från LO. Bland an-
nat försämrades företrädesrätten till återanställning och 
regeln om centralt avtal för att det ska vara möjligt att 
förändra vissa delar av lagen togs bort. Vissa förbättring-
ar för arbetstagarna kom dock till stånd.
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Sjuklöneperioden 
1998 
Regeringen Persson 

Förkortas från 28 till 14 dagar (2003: upp till 21 dagar)

Reformerat tandvårdsstöd 
1999 
Regeringen Persson 

I  samband  med  det nya  ersättningssystem  infördes  
också  fri  prissättning,  vilket  lett  till  kraftigt  ökade  
priser  hos  såväl  folktandvård  som  privattandläkare.  De  
ökande  avgifterna  tycks  också  ha  minskat  benägen-
heten  att  söka  tandläkarvård,  även  bland  dem  som  
har  besvär.

Vill du bidra med dina 
kunskaper?

Kybernein Institute söker kompetenser inom ekonomi, 
stats-och samhällskunskap, historia, journalistik, politik och opinionsbildning,

juridik, och andra områden som kan bidra till 
arbetet med KI’s projekt.
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info@kybernein.org

www.kybernein.org



Andersson, Jenny. 2020. Drivkrafterna bakom nyliber-
aliseringen kom från många olika håll. Glans, Kay (red).  
Respons nr 1. Stockholm: Tidskriften Respons.

Avhopp från SNS. 2011, 21 september. Svenska Dagbla-
det. Stockholm: TT. https://www.svd.se/avhopp-fran-sns

Bergström, Hans. Karlson, Nils. Wallenberg, Jan. 1989. 
Vad väljarna ville – och de valda beslutade. Volym in-
går i Timbros projekt: Makten och Friheten, Timbro Idé. 
Stockholm: Timbro.

Bohman, Gösta. Berggren, Rune G. Engellau, Patrikl. 
Pecznik, Alexander. Anchar, Dag. 1987. Vad kan medbor-
garen göra? Om maktbegränsning och civilmotstånd i 
demokratins Sverige. Volym ingår i projektet Makten och 
Friheten, Timbro Idé. Stockholm: Timbro.

Boréus, Kristina. 1994. Högervåg, nyliberalismen och 
kampen om språket i svensk debatt 1969–1989. Stock-
holm: Tidens förlag.

Calmfors, Lars. 1995. Ekonomisk politik en vänbok till As-
sar Lindbeck. SNS Förlag.

Dahmén, Erik (red). 1992. Rätt och moral i ett modernt 
borgerligt Sverige. Stockholm: Ratio.

Edwardsson, Anders. 2009. Folkhemmet i nytt ljus. En an-
norlunda historia. Stockholm: Timbro.

Eklund, Klas. 1981. Sven Grassman och verkligheten. 
Ekonomisk Debatt 8/81. 

Engellau, Patrik Westholm, Carl-Johan. 1984. Vägval: 
Fyra Sverige-Bilder. Stockholm: Timbro.

Engellau, Patrik. 1987. På spaning efter moder sveas själ. 
Stockholm: Timbro förlag.

Eriksson, Göran. 2012, 24 mars. Den liberala revolu-
tionen. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/den-lib-
erala-revolutionen

Eskilsson, Sture. 2005. Från folkhem till nytt klassam-
hälle: ett högerspöke berättar. Rimbo: Fischer & Co.

Färnbo, Mikael. 2011. Därför lämnar Laura Hartman 
SNS. Dagens Arena. https://www.dagensarena.se/inne-
hall/darfor-lamnar-laura-hartman-sns/ (2011-09-21) 

Fölster, Stefan. 2000. Företagarens återkomst. Den nya 
ekonomin och det entreprenanta samhället. Stockholm: 
SNS förlag.

Gerholm, Tor Ragnar (red). 1991. Sverige – medelvägen 
mellan vad? Stockholm: Ratio.

Grassman, Sven. 1981. Det tysta riket, skildringar från 
falsifikatens och jubileumsfondernas tidevarv. Stock-
holm: Ordfronts förlag.

Grassman, Sven. 1983. Makten över våra tankar, tjugo 
brev till en svensk arbetare. Stockholm: Ordfronts förlag.

Grassman, Sven. 1985. Det plundrade folkhemmet, från 
samförstånd till klasskamp. Stockholm: Årstiderna förlag. 

Grassman, Sven. 1991. Från det lydiga landet, essäer och 
dagprosa. Stockholm: Ordfronts förlag.

Greider, Göran. 1997. Rudolf Meidner. Skärvor ur ett nit-
tonhundratalsliv. Stockholm: Atlas. 

KYBERNEIN APPENDIX BIBLIOGRAFI 27

BIBLIOGRAFI FÖR PROJEKTET THE CAMPAIGN

The Campaign is presented in a public exhibition at Index – 
The Swedish Art Foundation, Stockholm, in April 2020.



Göransson, Bo. 1982. Klas Eklund om Sven Grassman och 
verkligheten. Ekonomisk Debatt, nr. 2.

Hansson, Sven Ove. 1984. SAF i politiken. Stockholm: 
Tidens förlag.

Hansson, Sven Ove. Lodenius, Anna-Lena. 1988. Opera-
tion högervridning. Stockholm: Tiden

Hartmann, Laura (red.). Konkurrensens konsekvenser. 
Vad händer med svensk välfärd? SNS rapport.

Historiska Museet basutställning om Folkhemmet. Stock-
holm. Studiebesök. November 2019.

Holmberg, Daniel. Sörlin, Sverker. 2019. Förnyare i forsk-
ningslandskapet: KK-stiftelsen 1994-2019. Stockholm: 
KK-stiftelsen.

Ingelstam, Lars. 1988. Framtidstron och den svenska 
modellen. Universitet i Linköping. Tema T rapport 15.

Isling, Peter. 2018. Varken hemligt eller konstigt att när-
ingslivet opinionsbildar. Svenskt Näringsliv.
https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/
varken-hemligt-eller-konstigt-att-naringslivet-opinions-
bildar_718392.html (2018-09-04)

Johansson, Lars Anders. 2018. PJ Anders Linder: Timbro 
startades som en motståndsrörelse. Timbro hemsida. 
https://timbro.se/smedjan/pj-anders-linder-timbro-
startades-som-en-motstandsrorelse/ (2018-11-07)

Johansson, Sten. 1979. Om välfärdssamhällets kris. Sär-
tryckserie nr 53. Särtryck ur Tiden nr 8/1979. Institutet 
för social forskning. 

Jonung, Lars. 1996. Ekonomisk politik. En vänbok till As-
sar Lindbeck. Stockholm: Ekonomisk Debatt årg 24. Nr 3. 

Keynes, J.M. 1936. Allmän teori om sysselsättning, ränta 
och pengar. Utgiven på svenska 1993 Lysekil: Pontes.

Koch, Stefan. 1999. Höger om! En svensk historia 1968–
98. Stockholm: Ordfront förlag.

Larsson, Janerik. 1979. Samtal om Sveriges Framtid. 
Stockholm: Timbro.

Larsson, Jan. 1994. Hemmet vi ärvde. Om Folkhemmet, 
identiteten och den gemensamma framtiden. Bokförlag-
et Arena.

Larsson, Janerik. 2013. Så förändrades Sverige. Före-
tagarrörelsen och opinionen. Stockholm: Timbro.

Linder, Anders PJ. 1988. Demokratins små plattformar – 
om nätverk och gruppsamverkan. Stockholm: Timbro.

Lindström, Sverker. 2010. Makten över samhällsidéerna, 
en granskning av svenska tankesmedjor. Arena Idé. 
file:///E:/Arena%20Opinion%20Rapport%202018/
En-granskning-av-svenska-tankesmedjor(1).pdf

Lindström, Sverker. 2018. Pengarna bakom samhällspoli-
tiken, en granskning av finanserna bakom svenska tank-
esmedjor. Arena Opinion, LO.

Ljungberg, Carl Johan. Ståhl, Ingemar. Westholm, Carl-Jo-
han. 1986. Vad skall staten göra? Volym ingår i projektet 
Makten och Friheten, Timbro Idé. Stockholm: Timbro.

Munkhammar, Johnny. 2005. European Dawn. After the 
social model. Stockholm: Timbro.

Munkhammar, Johnny. 2007. The Guide to Reform. How 
policymakers can pursue real change, achieve great re-
sults and win re-election. Stockholm: Timbro.

Paues, Theodor. Wallen, Fabian. 2009. Flyt! Förbättringar 
I Sverige sedan sjuttiotalet. Stockholm: Timbro. 

Persson, Kent (red). 1982. Offentlig sektor. Stockholm: 
Timbro samhällsdebatt.

Pestoff, Victor A. 1988. Näringslivsorganisationerna och 
politiken i Sverige. TCO-info: Data, Dokument, Debatt 
TCO.

Pestoff, Victor A. Hur SAF finansierar sitt politiska arbete. 
(Opublicerat PM. Företagsekonomiska institutionen vid 
Stockholms universitet).

Pestoff, Victor. 1991 The Demise of the Swedish Model 
and the Resurgence of Organized Business as a Major 
Political Actor. Paper presented at the Society for the Ad-
vancement of Socio-Economics, Stockholm 1991 and at 
the European Group for Organizational Studies, Vienna 
1991.

SAF Radio. 1981–1994. 

Segerstedt, Torgny T (red). 1980. Tankar som styr Sverige 
1980. Stockholm: Ratio.

KYBERNEIN APPENDIX BIBLIOGRAFI 28



Segerstedt, Torgny T (red). 1990. Vittrar nationalstaten 
sönder? Stockholm: Ratio.

Segerstedt, Torgny T. 1989. Den offentliga lögnen. Studier 
i svensk moralism. Stockholm: Ratio.

SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar. 2011. 
Dagens Nyheter: https://www.dn.se/debatt/sns-har-fal-
lit-undan-for-naringslivets-patryckningar (2011-09-24)

Sundberg, Jan. Sjöblom, Stefan. Wörlund, Ingemar. 2011. 
Kommunala folkhemmet. Uppbyggnad, de gyllene åren, 
nedmontering. Stockholm: Santérus Academic Press 
Sweden.

Sundberg, Sam. 2018. Högerpopulisterna är de bästa his-
torieberättarna. Svenska Dagbladet. https://www.svd.
se/hogerpopulisterna-ar-de-basta-historieberattarna 
(2018-04-14) 

Svanborg-Sjövall, Karin. 2012. Private Choice in the Pub-
lic Sector. The New Swedish Welfare Model. Stockholm: 
Timbro förlag.

Sverenius, Torsten. 2000. Vad hände med Sveriges 
ekonomi efter 1970? Demokratiutredningen. Stock-
holm: Fakta info direkt. (Statens offentliga utredningar, 
0375-250X; 1999:150. Demokratiutredningens skrift, 99-
2617513-9; 31).

Sveriges Radio. 2018. Historiska museet får kritik av sin 
beskrivning av folkhemmet. Medverkande: Kjell Öst-
berg och Katherine Hauptman. Sveriges Radio: https://
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&ar-
tikel=7015870 (2018-08-08)

Tribell, Håkan. Krassén, Patrick. 2013. Stureakademin 10 
år, 2003-3013, en jubileumsskrift. Stockholm: Timbro.

Trost, Erik (red). 1979. Välfärd i kris. Socialpolitisk debatt 
18. Stockholm: Verdandi.

Westerberg, Rickard. 2018. Det fria näringslivets förs-
varare: Timbros tidiga historia. Reportage publicerad 8 
oktober 2018: https://timbro.se/smedjan/det-fria-nar-
ingslivets-forsvarare-timbros-tidiga-historia/

Westerberg, Rikard. 2018. The Alternative, How Nordic 
business interest associations attempted to formulate an 
ideological programme, 1945–1975. Scandinavian Jour-
nal of History. https://doi.org/10.1080/03468755.2018.
1532316

Westholm, Carl-Johan (red). 1976. Vi kan ännu välja. 
Fakta om Meidnerplanen. Stockholm: Askild & Kärnekull 
Förlag AB.

Östberg, Kjell. 2017. Den solidariska välfärdsstaten och 
förändringarna i den politiska dagordningen. I När skiftet 
äger rum. Kjellgren, Torsten (red). Stockholm: Tidens för-
lag. 

Östberg, Kjell. 2018, 7 augusti. Historiska museet går på 
Timbros linje. En okritisk demonisering av välfärdsstat-
en. Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/
rLj9ae/historiska-museet-gar-pa-timbros-linje

Källor diagram:

Budget Deficit: 51 Annual Reports, 1981, Bank of Inter-
national Settlements.

Deficit in Balance of Payments: Sweden’s National Ac-
counts, SM 1979 7:4 and 1980 4:4.

Inflation: OECD and Statistics Sweden.

Loss of Export Shares: National Accounts (1981), Sven 
Grassman (1981).

Operating Surplus: Sweden’s National Accounts, SM 
1979 7:4 and 1980 4:4.

Overconsumption: [Diagram 1] OECD’s public national 
accounts, National Accounts 1980 4:4 OECD, Economic 
outlook; [Diagram 2] OECD; [Diagram 3] OECD.

The Export Industry’s Share of GDP: Statistics Sweden, 
National Accounts.

The Foregin Dept: The Central Bank of Sweden (Riks-
banken), Credit and Currency Survey 1980:2.

The High Real Wages: OECD National Accounts and Eco-
nomic Outlook.

The Public Sector’s Share of GDP: [Diagram 1] OECD; [Di-
agram 2] SCB, National Accounts.

The Relative Prices of Export: Source: Statistics Sweden.

The World’s Largest Borrower: IMF, OECD and Statistics 
Sweden, report, 1980, 4:4.

KYBERNEIN APPENDIX BIBLIOGRAFI 29



Citat ur följande tidningar:

Arbetet
Barometern
Dagbladet
Dagen
Dagens Industri
Dagens Nyheter
Dala-Demokraten
Expressen
Falukuriren
Folket Analys
Göteborgs-Posten
Helsingborgs Dagblad
Kvällsposten
Norrskens-Flamman
Nya Wermlands Tidning
Skånska Dagbladet
Stockholms-Tidningen
Västmanlands Läns Tidning 
Östgötakorrespondenten

Stort tack till alla som på olika sätt 
bidragit till projektet:

Peter Sköld
Johan Hjerpe
Per-Johan Persson
Monica Quirqo
Marti Manen
Emmeli Persson
Sten Ljunggren
Gabriel Kanulf
Sarah Heuberger
Index Foundation Team

Hemsidor:

Den Nya Välfärden: www.dnv.se

Ekonomisk Debatt / Nationalekonomiska föreningen: 
www.nationalekonomi.se

Industrins Utredningsinstitut. Idag: Institutet för näring-
slivsforskning: www.ifn.se

KK-Stiftelsen: www.kks.se

Näringslivets Ekonomifakta: www.ekonomifakta.se

Näringslivets-Medieinstitut: www.naringslivets-mediein-
stitut.se

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS): www.
sns.se

Timbro: www.timbro.se

Riksbanken: www.riksbank.se
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