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Abstract 
This theisis examines the role and perceived legitimacy of the economic expert and how the positons of 
economic experts has evolved during the 20th century, as seen through the lens of two debates.  
 
Both of the debates take place around a great economic crisis in Sweden. The first, in the early 1930’s is 
held while the big economic upheaval of that time still rages. The second, in 1995, is held just after the 
so called 90’s-crisis has subdued. The aim of the theis is to see how the economic experts at the time 
defends and expands their authority.  
 
The results of the theisis finds that in both cases the economic expert links the economic policies of the 
time before the most recent crisis will be presented as inherently linked to the problem. The new policy, 
which is easy to establish in the light of the old one, works as a way for the economic expert to defend 
the authority of the profession. 
 
The study also finds that while the legatimacy of the economic expert during the 1930s is based on an 
intergration with politics, while the legatimicy for the economic expert during the 1990s stems instead 
from a distancing from politicans and the political sphere in general.   
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Inledning 
I skrivande stund är nyårsförberedelserna i full gång. 2016 lider mot sitt slut och tidningar, bloggar, 

poddar och etern fylls av årssammanfattningar. Berättelsen om 2016 verkar vara en historia om valen i 

USA och Storbritannien, om Donald Trump och om Brexit och om en dikotomi mellan “folket” och 

“etablissemanget”. Om den stora massans brist på tillit för makthavarna och för experter, medier och 

opinionsinstitut.1 Den politiska dramatiken 2016 har kopplats ihop med en underminering av legitimitet 

för den konventionella politiken, och det ekonomiska systemet i många nyliberala och 

socialdemokratiska länder. Enligt statsvetaren Sverker Gustavssons är det 40 år av nyliberalism och en 

okontrollerad kapitalism som ha lett fram till det som han kallar för “en tsunami av populism”. Till 

vilken han räknar Trump och brexit.2   

 

I tider av berättelser om legitimitetskris, där etablerade idéer utmanas av nya (eller ny-gamla), är det 

intressant att studera hur en viss idé och en viss politik etableras och hur den vinner just legitimitet. I 

den här undersökningen är det vilken ekonomisk politik som blir rimlig i ett visst sammanhang som 

studeras. Det görs genom att rikta fokus mot de som ofta för fram de idéer som ligger till grund för 

politiken: De nationalekonomiska experterna.  

 

Den nationalekonomiska experten kan i hög grad räknas till det “etablissemang” som en stor del av 

folket i de nyliberala och socialdemokratiska länderna inte längre sägs lyssna på.  Ekonomisociologen 

Jens Maesse har studerat hur den ekonomiska experten har konstruerats, etablerats och förändrats under 

1900-talet. Han beskriver hur den ekonomiska experten har varit viktig för policybygget och formandet 

av den moderna nationalstaten, bland annat i samband med upprättandet av statistikkontor under 1800-

talet och statliga forskningsinstitut i ekonomi under början av 1900-talet. Under efterkrigstiden och kalla 

kriget skulle politiker i både öst- och västblocken upprätta speciella råd för ekonomisk expertis, i USA 

var det “ US council of economic advice“ och i Sovjet speciella planeringskommittéer, så kallade 

Gosplan.3  

 

Under 1970- och 1980-talen ökade den ekonomiska expertisens roll ytterligare. Maesse ser ett trendbrott 

i samband med de två stora oljekriserna på 1970 och 1980-talen där en ökad globalisering sammanflätad 

med en nyliberal ideologi, som betonar en liten stat och en oreglerad kapitalistisk marknadsekonomi, har 

                                                
1 Se till exempel: SVT nyheter, Årskrönika 2016, 30 december 2016 (Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-
2 Gustavsson, Sverker, ”Populismens utbrott beror på nyliberalismens djupverkan”, Tidskriften Respons, 2016:5 (Tillgänglig: 
http://tidskriftenrespons.se/article/populismens-utbrott-beror-pa-nyliberalismens-djupverkan , hämtad: 2017-01-06) 
3 Maesse, J. 2015. ”Economic experts: A discursive political economy of economics”. Journal of 
Multicultural Discourses 10, no.3: 279–305., s. 297 
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lett till en legitmitetsbrist för ekonomiska beslut inom nationalstaten. Makten om den ekonomiska 

politiken har allt mer flyttats från demokratiskt valda beslutsfattare till globala ekonomiska institutioner 

och till ekonomiska experter.4  

 

Den här undersökningen utforskar svenska nationalekonomers expertroll i Sverige under 1900-talet. Det 

är en jämförande studie som fokuserar på nationalekonomers etablering av sina idéer om hur politiken 

bör bedrivas under två av de djupaste valutakriserna i svensk historia; 1930-talskrisen och 1990-

talskrisen. I samband med kriserna förändrades det ekonomiska ramverk som styr den praktiska 

ekonomipolitiken i Sverige.  Under 1930-talet mot en så kallad “keynesiansk” ekonomisk politik och på 

1990-talet formades politiken av ett nyliberalt idékluster.5 Politikomläggningarna är intressanta att 

studera ur ett idéhistoriskt perspektiv för att undersöka de specifika historiska förutsättningarna för 

idéernas genomslag och vilka ramar som krävs för att nationalekonomerna ska kunna motivera varför 

deras idéer är den bästa ekonomiska politiken. Genom att göra en jämförelse mellan hur 

nationalekonomerna under två olika tider, som präglades av politiska förändringar etablerade sina 

argument och kontrastera diskussionerna mot varandra är det just det historiskt specifika som den här 

undersökningen utforskar.  

 

Undersökningen fokuserar på den penningpolitiska debatten, som tillsammans med finanspolitiken 

brukar beskrivas som den ekonomiska politiken eller stabilitetspolitiken. Avgränsningen till det 

penningpolitiska diskussionen motiveras närmare i avsnittet där materialet för undersökningen 

presenteras.   

 

En utförligare beskrivning av 1900-talets idéskiften kring stabilitetespolitiken följer nedan. Därefter 

presenteras de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna samt forskningsläget. Sedan följer en 

syftesformulering och en presentation av forskningsfrågorna som leder undersökningen samt 

källmaterialet. Därefter följer undersökningen och avslutningsvis en sammanfattande diskussion med 

förslag på fortsatt forskning.  

Penningpolitikens uppgång och fall och uppgång igen 

Ekonom-historikern Lars Magnusson beskriver hur det som vi idag sammanfattar som ekonomisk 

politik kan ramas in av åtgärder för att dels utjämna konjunkturförloppen och dels bedriva en penning- 

och växelkurspolitik som reglerar pengarnas värde på ett gynnsamt sätt.  

                                                
4 Maesse, s. 298 
5 Lönnroth, Johan. (1988). “Ekonomernas rationella åsiktsbyten 1968-88”. Ekonomisk debatt, Årg.16. nr 3, s. 193 
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Under mitten av 1800-talet hade ett internationellt monetärt system byggts upp, den så kallade 

guldmyntfoten. Växelkurserna mellan ländernas valutor reglerades via hur mycket guld som fördes in 

och ut ur landet. Om ett land exporterade mycket varor och på så vis hade mycket kapital som 

strömmade in, skulle växelkursen höjas, eftersom det blev mer guld i landet. Gick däremot 

utrikeshandeln dåligt och mängden kapital minskade skulle också växelkursen minska. Det kunde leda 

till deflation, alltså en nedåtgående spiral av sjunkande inhemska priser. Deflationen antogs i sig leda till 

att efterfrågan på inhemska varor ökade, eftersom de blev billigare, vilket så småningom skulle leda till 

att importen minskade och exporten ökade och på så sätt skulle handelsbalansen återfå sin jämvikt.6 

 

Riksbanken skulle under guldmyntfotstiden få ett ökat oberoende för att bedriva en aktiv ränte- och 

valutapolitik. En av de ledande ekonomerna vid den här tiden, Knut Wicksell, skulle under den här tiden 

formulera en doktrin vars mål var en stabiliserad ekonomi. Detta skulle framför allt uppnås med låga 

räntor och prisstabilitet, det vill säga att inflation och deflation till varje pris skulle undvikas. 

Riksbanken fick i uppdrag att se till att räntan höll samma nivå som avkastningarna på investeringar i 

realkapital. Förutom kontrollen av prisstabiliteten skulle marknadskrafterna få fritt spelrum. I enlighet 

med klassisk liberal ideologi ville man minska statens inflytande över kapitalet.7  

 

 Lars Magnusson skriver att det är en allmän uppfattning att guldmyntfotssystemet fungerade väl fram 

till början av 1900-talet, fram till första världskriget, då det internationella samarbetet bröt samman. Den 

kraftiga inflationen i samband med krigsutgifterna vid slutet av kriget skulle dock utlösa krav på en 

återgång till guldmyntfoten igen. I kontrast till erfarenheterna av efterkrigsdepressionen och 

hyperinflationen i Tyskland ansågs det vara ett välfungerande system som man ville tillbaka till. Land 

efter land ville knyta sin valuta till guldet. Sverige återgick till guldmyntfoten år 1924, efter flera år av 

nedpressande av priser och löner för att få upp kronans värde till guldets. Flera andra länder skulle följa 

efter, men eventuella förhoppningar om att guldmyntfoten som den liberala idéns flaggskepp äntligen 

hade återupprättats efter kriget underminerades snart. Tilltagande misstänksamhet länder emellan ledde 

till en ökad protektionism som gjorde att länder istället ackumulerade kapital. Guldet koncentrerades till 

vissa länder som redan hade stort betalningsöverskott, till exempel i Frankrike men framförallt i USA. 

Magnusson beskriver hela mellankrigstiden som en krisperiod. Under början av 1920-talet hade 

världens skakats av djup ekonomisk nedgång och i Sverige slog den särskilt hårt. Efter en tilltagande 

spekulationsbubbla under 1918 skulle 1920 bli året då priserna föll, arbetslösheten steg i rasande takt 

                                                
6 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, (Falun 2002) s. 396-397 
7 Magnusson, Lars, s. 397-398 
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och trots en återhämtning under 1921 följde en tid fylld av nedläggningar och omstrukturering i 

näringslivet.8  

 

Börskraschen på Wall Street 1929 och depressionen som följde skulle bli en utlösande faktor för 

trettiotalskrisen, men som alltså också måste förstås som i relation till det skakiga 1920-talet. 

Depressionen som spreds från USA till Europa och Sverige skulle begrava guldmyntfoten i sin 

dåvarande form. Sommaren 1931 hade arbetslösheten i Sverige stigit markant och Riksbanken hade 

inget guld kvar. Efter försök att ta utlandslån för att få in mer kapital misslyckades regeringen att 

försvara den svenska kronkursen i relation till guldet och den 27:e september var man tvungen att släppa 

den fasta växelkursen till guldet. Sverige fick flytande växelkurs.  

 

Under den här tiden diskuterades penningpolitiken för öppna ridåer, på ledarplats i dagstidningarna och 

läsarna förväntades förstå komplexa begrepp och argumentationer, skriver ekonom-historikern Benny 

Carlsson i en sammanställning av den svenska pressdebatten om penningpolitiken under 1930-talet. 

Nationalekonomerna utövade stort inflytande på politiker, allmänhet och media, genom debatterna i 

olika mediekanaler vilket, enligt Carlsson, nationalekonomerna själva ansåg vara en förutsättning för att 

prisstablitetsprojektet skulle fungera.9  

 

Samtidigt skulle nya idéer växa fram och få utrymme efter krisen. Magnusson ser 1930-talet som en 

brytpunkt för att det som vi idag kallar för finanspolitiken skulle bli ett medel för att stabilisera 

konjunkturen. I Sverige var det Stockholmsskolan, som i likhet med den brittiske nationalekonomen 

John Maynard Keynes, skulle driva på en politik baserad på ökade statliga investeringar under 

lågkonjunktur samt en åtstramning av de statliga utgifterna under högkonjunktur. Före 1930-talet hade 

den ekonomiska politiken bestått av enbart penningpolitik, alltså ränte- och valutapolitiken, och att 

staten skulle kunna gå med budgetunderskott för att dämpa konjunkturfall fanns enligt Magnusson inte 

på kartan. “Den gällande tumregeln var snarast att budgeten skulle gå ihop”10  

 

År 1933 lade dåvarande finansminister Ernst Wigforss fram budgetpropositionen till vilken även en PM 

av nationalekonomen Gunnar Myrdal bifogades. I PM:n förklarade Myrdal utförligt hur en 

konjunkturnedgång kunde stävjas med hjälp av kortsiktigt ökade statliga utgifter. Genom satsningar på 

offentliga arbeten och infrastruktur skulle man stävja arbetslösheten och på så sätt hålla 
                                                
8 Magnusson, s. 365 
9 Carlsson, Benny, Från guldmyntfot till prisnivåmål: 1930-talets pressdebatt om svensk penning- och valutapolitik, Knut 
Wicksell Policy Paper 2013:1, s. 2 
10 Magnusson, s. 403 
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konsumtionsnivån uppe. Det skulle generera så kallade multiplikatoreffekter. Det kunde alltså vara 

motiverat att inte balansera den statliga budgeten varje år. Debatterna under början av 1930-talet skulle 

präglas av en klyfta mellan de äldre nationalekonomerna, som såg en underbalanserad budget som ett 

uppskjutande av krisen och som inte ansåg att arbetslöshet kunde botas med ökade investeringar, det 

måste istället ske med sänkta löner. Och mellan den yngre generationen, som i likhet med Myrdal 

förespråkade den då mer experimentella efterfrågepolitiken som Stockholmsskolan och keynesianismen 

skulle karaktäriseras av.  

 

Det råder delade meningar om när det idépolitiska skiftet, från en äldre idé som framför allt fokuserade 

på penningpolitiken till de nya idéerna om en aktiv finanspolitik, faktiskt skedde. Magnusson beskriver 

det som en gradvis stegring: När Wigforss lade fram statsverkspropositionen med Myrdals PM 

inkluderat, ledde det inte direkt till en förändrad budgetpolitik. Den arbetslöshetssatsning som 

regeringen ledd av Per Albin Hansson skulle driva igenom 1933, var ett brott mot tidigare linjen. Men 

det har debatterats om det verkligen var en del av ett idéskifte och inte bara en reaktion på den kritik 

som riktades från facket mot dåtidens låglönejobb de så kallade “AK-arbetena”.11  

 

På 1940-talet var de keynesianska idéerna etablerade. Den svenska valutan skulle knytas till ett annat 

monetärt samarbete som liknade guldmyntfoten, det så kallade Bretton Woods-systemet. Tillsammans 

med andra västländer knöt Sverige en fast växelkurs gentemot dollarn, som i sin tur var knuten till 

guldet. Bretton Woods-systemet ökade handelsintegrationen mellan länderna igen och i kombination 

med de keynesianska idéerna om konjunkturutjämning blev tron på att staten kunde styra ekonomin mot 

tillväxt stor.12 Tillväxten för den svenska ekonomin hade samtidigt stigit i hög takt under hela 

efterkrigstiden, exportindustrin blomstrade fram till 1970-talet och den här perioden brukar beskrivas 

som “guldåren”. Detta skapade dock en allmän verklighetsbild om att ekonomisk tillväxt var något 

beständigt, skriver Magnusson, och menar att politikerna gärna “hjälpte till att invagga allmänheten i 

föreställningen att en sådan ekonomisk tillväxt var ett naturligt tillstånd”.13  

 

Under 1990-talet skulle den ekonomiska politiken återigen inriktas på penningpolitiken i Sverige. Under 

några skakiga årtionden med två stora oljekriser på 1970-1980-talen hade ett myller av nyliberala 

ekonomiska skolor vuxit fram. De betonade en så liten stat som möjligt i kombination med ökat 

utrymme för marknadsekonomi. Nu var det bland annat monetaristerna, med nationalekonomen Milton 

                                                
11 Magnusson, s. 404-406 
12 Schön, Lennart: En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, (Lund, 2014) 
13 Magnusson, s. 455 
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Friedman som frontfigur och public choice-skolan, med till exempel Gary Becker i spetsen, som skulle 

sätta agendan i makroekonomisk debatt. Monetaristerna, skulle betona prisstabilitet och grundade 

mycket av sin kritik mot keynesianismens förespråkande av offentlig konsumtion, som man menade 

bara drev upp inflationen. Under oljekriserna hade Bretton Woods-samarbetet brutit samman. Tron på 

den internationellt sammanhållna och kontrollerade penningpolitiken som gav stater makt att styra 

finanspolitiken var över. Istället skulle den ekonomiska politiken inriktas på åtstramning och genom att 

skära ner den offentliga konsumtionen för att minska inflationen och nå prisstabilitetsmålet.14 

 

Till skillnad från många andra väststater skulle dock de nyliberala idéernas genomslag i den svenska 

ekonomiska politiken dröja. Men år 1992 drabbade en ny, förödande valutakris Sverige. 

Spekulationsattacker mot den svenska fasta växelkursen drev Riksbanken och finansministern Kjell-

Olof Feldt till att försvara den till nästan varje pris. Den 16 september 1992 höjde Riksbanken räntan till 

rekordhöga 500 %, men spekulationerna fortsatte och tre dagar senare, den 19:e september skulle 

växelkursen lämnas att flyta. Precis som 1931 stod Sverige utan fast växelkurs och precis som på 30-

talet skulle diskussionerna om politikens möjligheter och begränsningar väckas till liv igen.  

 

Den dåvarande statsministern Carl Bildt tillsatte en expertgrupp, ledd av nationalekonomen Assar 

Lindbeck, för att identifiera problemen med den svenska ekonomiska politiken. Lindbeckkomissionen 

formulerade krisen som flerdimensionell: som “politiken och institutionernas kris”, som “den svenska 

modellens kris”, som “makthavares legitimitetskris och styrningskris” (i SOU 1993:16: “Nya villkor för 

ekonomi och politik” som kommissionen lade fram i mars 1993.)15  

 

Grunden för omformandet av den svenska ekonomiska politiken beskrev kommissionen som “de tre 

principerna om aktivt medborgarskap, pluralism och tydlig ansvarsfördelning på marknadssystemet 

såväl som på den offentliga verksamheten.”16 Kommissionen skulle rekommendera två lösningar: 

“Marknadsekonomi och politisk demokrati är de två kända metoderna att kombinera dessa tre principer i 

samhällslivet”.17 Lindbeckkommissionens utredning skulle bli grundläggande för den nya ekonomiska 

politikens ramar vilka kan sammanfattas med prisstabilitet som det övergripande målet, kring vilket 

finanspolitiska ramar också var tvungna att anpassas. Med prisstabilitet som norm och andra 

ekonomiska mål som sekundära, det vill säga full sysselsättning och hög tillväxt, skulle strikta 

begränsningar för finanspolitiken och reformer för privatisering av den offentliga sektorn motiveras. 
                                                
14 Pålsson Syll, Lars, “De ekonomiska teoriernas historia”, s. 333-337.  
15 SOU 1993.16, s. 14-19 
16 SOU 1993:16, s. 179 
17 SOU 1993:16, s. 179 
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Vilket var i linje med den monetaristiska skolans idéprogram.18  Det var en återgång till den politik som 

Wicksell hade förespråkat i början av seklet. Penningpolitiken var alltså åter i centrum och bilden av 

vilken ekonomisk politik som var möjlig förändrades med det.  

Teoretiskt ramverk och forskningsläge 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska teori som formulerats av Ian 

Hacking. I boken “Social konstruktion av vad” beskriver Hacking hur idéer uppstår och formas utifrån 

de sociala ramar som omger dem i form av regler, praxis och materiell infrastruktur.19 Det är framför allt 

Hackings avgränsning mellan idé och objekt som är intressant för den här undersökningen. I ett 

resonemang om vad som särskiljer dessa två tar han, för den här uppsatsens syfte, lämpligt nog ekonomi 

som exempel:  
“Vi läser varje dag att ekonomin går upp eller ned, och det förutsätts då att vi känner oss ängsliga eller upplyfta. (...) Varför 
ifrågasätter vi inte själva idén om “ekonomin” mera? Man skulle kunna hävda att denna idé, som ett analytiskt verktyg, som 
ett sätt att tänka på industriell verksamhet, i hög grad är en konstruktion. Det är inte Sveriges ekonomi år 2000 som man 
hävdar vara en social konstruktion (det är den naturligtvis, men villkor (0) är inte uppfyllt20). Istället är det den till synes 
oundvikliga idén, ekonomin, som man kan påstå är en social konstruktion.21  
 

Undersökningen utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv där representanter för olika idéer om 

kunskap, sanning och samhälleliga problem hela tiden bedriver en kamp för att vara med och sätta 

ramarna och utgångspunkterna för problembeskrivningen. Ekonomisociologen Jens Maesse, som 

nämndes i inledningen, beskriver i sin artikel “Economic experts: A discursive political economy of 

economics” hur den ekonomiska experten blir lika mycket en akademisk praktik som för fram forskning 

som ett politiskt projekt att etablera sitt perspektiv som det allmängiltiga och vedertagna. Gruppens 

intresse av att vinna tolkningsföreträdet bygger på att dess makt expanderar på bekostnad av 

rivaliserande grupper med andra perspektiv.22 

 

Maesses beskrivning av konkurrerande perspektiv och etablerandet av expertrollen är intressant för den 

här undersökningen. Speciellt eftersom Maesse betonar hur ekonomens inflytande som expert i en 

diskurs har förändrats i samband med att den praktiska politikens villkor har förändrats och hur 

ekonomen har varit med och förändrat villkoren. 

 

                                                
18 Pålsson Syll, s. 335-337.  
19 Hacking, Ian: Social konstruktion av vad? (1999), sv. övers. (Stockholm, 2000) s. 26 
20 Enligt Hacking börjar man hävda att någonting (X) är socialt konstruerat när villkor (0) är uppfyllt, det vill säga: “(0) I 
nuvarande läge tas X för givet; X förefaller vara oundvikligt.” ur: Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (1999), sv. övers. 
(Stockholm, 2000), s.26 
21Hacking, s. 28 
22 Maesse, s. 279-280 
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Metodologiskt har jag inspirerats av av Joeseph K. Fitzgerald och Brendan K. O’Rourkes sätt att 

använda Jens Maesses teoretiska ramverk i sin nyligen publicerade artikel ”Legitimising expertise: 

analysing the legitimation strategies used by economics experts in broadcast interviews”.  Här 

undersöker Fitzgerald och O’Rourke ekonomernas legitimitet som experter i den Irländska offentliga 

debatten innan, under och efter finanskrisen 2008-2010. Genom analyser av tre irländska radiointervjuer 

med tre ekonomer under tre skeenden av krisen undersöker de både hur och om den ekonomiska 

expertisen har förändrats i relation till krisperioden då massiv kritik riktades mot den hegemoniska 

nyliberala ekonomiska traditionen och mot ekonomer som grupp. Men undersökningen syftar 

framförallt till att förstå hur ekonomer använder speciella strategier för att vinna legitimitet i 

radiodebatterna, det vill säga att förstå vilka som är ekonomernas främsta verktyg för att etablera sitt 

perspektiv. 

 

Fitzgerald och O’Rourke knyter an Maesses diskursteori om den ekonomiska expertens förändrade och 

expanderande legitimitet med två andra forskare: Theo Van Leeuwen och Eero Vaara, vilka båda har 

studerat legitimitetsstrategier som verktyg för att etablera ett perspektiv i en diskurs. Fitzgerald och 

O’Rourke såg i sitt material hur ekonomer kopplade den ekonomiska krisen till en amerikansk oreglerad 

nyliberalism. Genom att föreslå åtgärder som statlig reglering i vissa mycket specificerade fall, kunde 

den ekonomiska professionen i Irland undvika att bli associerad med den ekonomiska krisen. Genom att 

definiera vilken politik som hade drivit ner ekonomin i krisen och sedan föreslå en annan, behöll man 

sin position. Detta hindrade dock inte att ekonomerna från att föreslå en marknadsorienterad, nyliberal 

politik, utöver de mycket specificerade fall som man hade sagt skulle kräva reglering. Att identifiera vad 

krisen beror på genom att hänvisa till en viss politik, som man sedan tar avstånd ifrån identifierar 

Fitzgerald och O’Rourke som en legitimeringsstrategi.23  

 

Ett annat legitimeringsverktyg som Fitzgerald och O’Rourke formulerar och som jag finner viktig för 

den här undersökningen är användningen av begreppet “marknaden”. I radiodebatterna finner Fitzgerald 

och O’Rourke att begreppet används som ett diskursivt verktyg för att legitimera policyförslag och 

ekonomiska prognoser. Vad marknaden egentligen är ifrågasätts aldrig men begreppet används av 

ekonomerna som den slutgiltiga domaren för att avgöra om policyförslag och politik kommer att fungera 

bra eller dåligt. Den ekonomiska experten är här mer nedtonad men ekonomen kan ändå positionera sig 

med hjälp av marknadens omdöme, eftersom hen kan tolka och analysera marknaden på rätt sätt.24  

                                                
23 Joeseph K. Fitzgerald & Brendan K. O’Rourke (2016) ”Legitimising expertise: analysing the legitimation strategies used 
by economics experts in broadcast interviews”, Journal of Multicultural Discourses, 11:3, 269-282, s. 279-280 
24 Fitzgerald & O’Rourke, s. 276 
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Fitzgerald och O’Rourke studerar hur begreppet marknaden används för att få syn på hur ekonomer gör 

för att etablera sin expertis, de analyserar utfallet av vad som händer när en ekonom exempelvis 

refererar till begreppet. De visar vad som händer med diskussionen och hur intervjuerna de analyserar 

begränsas till ekonomens perspektiv. Att inneha makten för att etablera problembilden är grundläggande 

del för att också etablera sin expertis och att kunna formulera lösningsförslag. 

 

Det teoretiska ramverk som Maesse etablerar och som O’Rourke och Fitzgerald använder i sin forskning 

är värdefull för att undersöka hur den akademiska nationalekonomen avgränsar sig gentemot 

meningsmotståndare och representanter från andra håll, som har en annan ingång på samhällsekonomin. 

Medan Maesse och Fitzgerald och O’Rourke framför allt undersöker sammanhang där 

nationalekonomen står som representant för akademin gentemot allmänheten via media avgränsas den 

här studien till en plattform för nationalekonomin. Det är mindre ett problem och mer en fördel att 

undersöka hur nationalekonomer positionerar sig inomvetenskapligt. Fungerar begreppet marknaden, 

exempelvis på samma sätt, där premissen inte bygger på att övertala en bred allmänhet, och hur har den 

här typen av verktyg i sådana fall förändrats? 

 

Idéhistorikern Eva Fridman i historiecerar begreppet “ekonomisk tillväxt” sin avhandling No limits: The 

20th Centrury Discourse of Economic Growth. Friman beskriver hur begreppet ekonomisk tillväxt växer 

fram som ett etablerat begrepp inom ekonomkåren under mitten av 1900-talet. Begreppet kom sedan att 

bli en del av ekonomers verktyg för att legitimera det mesta, reformer så väl som upprätthållande av 

kapitalistiska strukturer i en allmän debatt.  

 

Friman sätter fingret på hur ett begrepp etableras inom ekonomkåren och fungerar som ett diskursivt 

verktyg, vilket är intressant för den här undersökningen eftersom det är just den inomvetenskapliga 

diskussionen som studeras. Hon beskriver hur tillväxtbegreppet från början var en kulturell metafor med 

fyra inneboende associationer: riktning, kontinuitet, ackumulering och oåterkallelighet. “In this 

perspective, growth is one-way street leading upwards and forward”25 

 

Friman visar sedan hur begreppet tillväxt har gått från att vara kopplat till naturen: tillväxt av grödor, till 

samhället: en ökande population och till kulturen, för att tillslut blivit entydigt med ekonomisk tillväxt 

inom ekonomkåren och kvantifierat till begreppet “Bruttonationalprodukt” (BNP). Associationerna som 

                                                
25 Friman, Eva, No Limits: The 20th Century Discourse of Economic Growth (Umeå, 2002), s. 214 
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begreppet tillväxt kopplas till formar en bas där tillväxt kan kopplas till välfärd och hög 

levnadsstandard. Det är en dygd mer än något annat. En förutsättning för att realisera politiska mål eller 

en viss typ av politik beskrivs i termer av en hög BNP.26 Retoriken kring begreppet tillväxt, det vill säga 

att det enbart laddas med positiva associationer, skapar också idén om begreppet. Friman menar att det 

är omöjligt att fullt ut skilja mellan retorik och essensen av olika argument och koncept. Konnotationer 

blir normativa och med Frimans ord: “if economic growth has exclusively positive connotations, then it 

becomes all that is good - even if it does not fulfill the good.”27  

 

Friman menar liksom Maesse att en grupps makt över problemformuleringsstriden måste ses i relation 

till strategier för att exkluderas andra ur debatten. Rätten att tala legitimeras av en professions antagna 

innehav av objektiv, värdeneutral, och vetenskaplig kunskap. Den vetenskapliga legitimiteten tillåter i 

sin tur professionen att ta en neutral position – som en faktabank. Rekommendationer, förslag och 

lösningar på ett etablerat problem från en sådan innehavare av vetenskaplig legitimitet tolkas ofta som 

neutrala. Ekonomi förstås ofta som en sådan faktabank, som en slags verktygslåda, trots att inte alla 

ekonomers anspråk om neutralitet och universalitet kan hävdas. Ekonomernas 

problemformuleringsprivilegium har till stora delar vilat på, och vilar fortfarande på, antagandet om 

vetenskaplig legitimitet.28  

 

Ett verktyg för att förstå hur nationalekonomer debatterar inom vetenskapen är att förstå retoriken i 

debatten. Den här undersökningen fokuserar inte på den semantiska uppbyggnaden av argument men en 

viktig del för diskursanalysen bygger ändå på förståelsen av ett argument. Ekonomen och historikern 

Deirdre N. McCloskey har studerat hur ekonomer argumenterar och hon menar att konflikter inom 

ekonomivetenskapen ofta handlar om att kritisera varandras narrativ, om hur berättelsen av exempelvis 

en kris är eller går till. Hon menar att det är just grundberättelsen om den ekonomiska krisens orsaker, 

där etableringen av dess rimliga lösningar också framstår som logiska, som ekonomer oftast hyser 

delade åsikter om. Det går inte att argumentera för att en åtgärd är “nödvändig” eller “rimlig” om inte en 

problembild i linje med lösningarna presenteras först. Som exempel tar hon en keynesiansk ekonom och 

en monetaristisk ekonom. De kommer aldrig att komma till samma slutsats eftersom deras olika 

berättelser om hur ekonomin fungerar från början baseras på olika premisser.29   

 

                                                
26 Friman, s. 214 
27 Friman, s. 215 
28 Friman, s. 218 
29 McCloskey, Deirdre N., The Rethorics of Economics (Wisconsin, 1998), s. 15 
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Syftesformulering och forskningsfrågor 
Undersökningen utgår från ett antal teoretiska perspektiv som handlar om hur nationalekonomer i 

egenskap av experter legitimerar sina åsikter i ekonomisk-politisk debatt. 

Syftet är att undersöka likheter och skillnader av legitimeringsprocesser i den penningpolitiska debatten 

på 1930-talet och 1990-talet, med särskild hänsyn tagen till att keynesianismen under tiden emellan 

hunnit både dominera en längre period och sedan ersättas av nyliberala idéer. 

 

Legitimeringsprocessen kontextualiseras i relation till en bredare diskussion om vad som utgör den 

ekonomiska politikens och därmed också expertisens villkor, genom att göra nedslag i två krisperioder: 

1930-talskrisen och 1990-talskrisen. Kriserna har föranlett ekonomisk-politiska institutionella 

förändringar då gamla politiska ramverk byts ut.  Med kriserna som utgångspunkt studeras ett utdrag 

från respektive krisperiod ur Nationalekonomiska föreningens förhandlingar. En närmare presentation 

av materialet följer nedan men först presenteras forskningsfrågorna som leder undersökningen: 

 

Hur karaktäriserar nationalekonomerna den ekonomiska krisen?  

- Vilken problembild, orsaker och förslag på lösningar ges? 

Vilken typ av argument använder nationalekonomerna för att etablera sitt perspektiv mot 

meningsmotståndare under 1930-talet och 1990-talet? 

- Vilka var likheterna och skillnaderna?  

- Hur skapar argumenten legitimitet för ekonomerna att etablera sig som experter i 

diskussionen? 

- Vilka verktyg används för att skapa legitimitet i diskussionen? 

Val av material  

Förhandlingarna fungerar som seminarier där föreningen bjuder in såväl riksbankschef som 

finansminister och andra centrala figurer att delta och diskutera kring aktuella teman. 

Seminarietranskripten av diskussionerna kring de ekonomiska kriserna är det primära källmaterialet och 

utdragen har valts ut tematiskt och jag valt att studera penningpolitiska diskussioner kopplade till 

valutakriserna 1931 och 1992. 

 

→ Nationalekonomiska föreningens sammanträde: 26 november 1931: Riktlinjer för svensk 

penningpolitik 

→ Nationalekonomiska föreningens förhandlingar: 21 februari 1995: Riksbankens inflationsmål 
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Att göra en jämförande studie mellan två debatter som i det här fallet utgår  ifrån två olika kontexter kan 

bli vanskligt om man försöker dra direkta paralleller de olika debatterna. Hänsyn till i vilken tid, på 

vilken plats och hur sammanhanget ser ut måste alltid tas och dessa är ständigt föränderliga. I den här 

uppsatsen undersöker jag förändring. Mitt mål är inte att försöka fixera debatterna till jämförbara, 

ahistoriska variabler, vad som sägs i debatterna är högst historiskt betingat och det ingår i mitt syfte att 

understryka det, jag betonar förändringen utan att mena att diskussionerna i sig är jämförbara med 

varandra utan sin kontext. Det är just sammanhanget här som är intressant. En stor begränsning är alltså 

att det inte går att dra några direkta slutsatser av att jämföra en argumentation från en tid med en annan. 

Istället är det summan av vad som sägs i materialet som tillslut måste jämföras med varandra, relaterat 

till sin kontext. 

 

Valet av material har begränsats till två diskussioner som handlar om penningpolitik och om vilka 

institutionella ramverk som bör styra den ekonomiska politiken efter de ekonomiska kriserna. Det är 

också ett medvetet val att studera de penningpolitiska diskussionerna innan 1932 och den 

socialdemokratiska valsegern. Socialdemokratin, med finansministern Ernst Wigforss i spetsen, 

förespråkade nämligen en ekonomisk politik med finanspolitik som främsta medel och penningpolitiken 

hamnade därmed i bakgrunden.  

 

Syftet med att studera den inomvetenskapliga diskussionen på en plattform som bjuder in utomstående 

intressenter– som representanter från näringsliv, fackföreningsrörelsen och banksektorn är att förstå den 

nationalekonomiska expertrollen utifrån hur nationalekonomer argumenterar med varandra i ett rum där 

just den nationalekonomiska utgångspunkten är det centrala och viktiga för diskussionen, i kontrast till 

den forskning som presenterades i föregående avsnitt där legitimeringsprocessen har studerats i relation 

till allmänhet eller media.  
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Nationalekonomiska föreningen bjuder in till debatt 

 

Undersökningen som följer är strukturerad kring de forskningsfrågor som ställdes upp i föregående 

avsnitt. I den första delen etableras diskussionsdeltagarnas olika bilder av krisen och deras slutsatser av 

vad som bör vara den rimliga politiken. Dessa struktureras utifrån källmaterialets kronologi: först 

presenteras debatten på 1930-talet och därefter 1990-talet. Den kronologiska struktureringen i de båda 

avsnitten är ett medvetet val för att på ett tydligare sätt kunna bidra med en bild av hur diskussionerna 

gick till, vad som händer i argumentationen och hur ramarna kring den ekonomiska expertisen skapas.  

 

I den andra delen av undersökningen binds de två olika delarna ihop för att besvara den andra 

forskningsfrågan med tillhörande underfrågor, alltså vilken typ av argument nationalekonomerna 

använder för att hävda sig mot meningsmotståndare. Här fördjupas analysen om hur argumenten skapar 

legitimitet och vilken funktion de har i diskussionen utifrån de kontextuella förutsättningarna.  

 

Gemensamt för de båda svenska valutakriserna 1931 och 1992 var att penningpolitiken, det vill säga 

politiken som styr hur pengars värde, penningförsörjning och räntenivå ska hanteras, hade urholkats 

under krisen. På 1930-talet hade det gamla fasta växelkurssystemet med guldmyntfot övergivits och på 

1990-talet var Sverige tvungen att övergå till rörlig växelkurs efter att ha försökt försvara den fasta 

växelkursen med en ränta upp till 500%. Kriserna skulle följas av att den ekonomiska politikens ramar 

förändrades på två olika sätt. Politiken innan 30-talskrisen hade fokuserat nästan enbart på 

penningpolitiken och skulle under senare delen av 1930-talet omformas till en politik i keynesiansk 

anda: med en aktiv finanspolitik som inriktning. På 1990-talet hade den keynesianska politiken styrt 

under dryga 60 år och valutakrisen skulle leda till ett institutionellt omformande som återigen 

fokuserade på penningpolitiken, med prisstabilitet det yttersta målet för politiken.  

1931: Guldmyntfotens vara eller icke-vara 

På kvällen den 26:e november 1931 när Nationalekonomiska föreningen hade sammanträdet med 

rubriken: Riktlinjer för svenska penningpolitik hade Sverige haft rörlig växelkurs i ungefär två månader. 

Deltagarna presenteras nedan i ordningen de uppträdde i diskussionen:  

 

➢ Inledningstalare 1: Assar Gabrielsson, VD:n för AB Volvo 

➢ Inledningstalare 2: Gunnar Myrdal, professor i nationalekonomi 
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➢ Gustaf Dalén, Presenteras i källmaterialet som Fil. dr. i Fysik men var vid den här tiden 

även VD:n för industribolaget AGA (Aktiebolaget Gas Accumulator) 

➢ Anders Örne, Presenteras i källmaterialet som Generaldirektör för Generalpoststyrelsen, 

men ar även riksdagsledamot för Socialdemokraterna 1919-1934 

➢ Jacob Wallenberg, VD:n för Wallenberg-ägda Stockholms Enskilda Bank 

➢ Eli Heckscher, professor i nationalekonomi, statistik och ekonomisk historia  

➢ Einar Sjögren, ordförande i styrelsen för Lantmännens riksförbund 

➢ Sven Brisman, professor i nationalekonomi 

 

Debatten präglades framförallt av två stora frågor. Det handlade den om vad som skulle göras åt den 

aktuella krisen. Det vill säga, kapitalkoncentrationen och sedan depressionen som hade spridit sig från 

USA och som hade tvingat Sverige och många andra länder att lämna guldmyntfoten och även skapat ett 

bytesbalansunderskott. Det var också en diskussion om vilka penningpolitiska ramar Sverige bör anta 

efter krisen. Det var framför allt den senare frågan som präglades av åsiktsskiljaktigheter och där två 

huvudlinjer går att se: de som ville återgå till guldmyntfoten vid den gamla kursen, vilket precis som i 

början av 1920-talet, skulle kräva en nedpressning av priser och löner. Och de som samlades kring 

antingen en återgång till guldmyntfoten vid en annan kurs, det vill säga att depreciera kronan eller att 

knyta den svenska valutan till det brittiska pundet och släppa guldmyntfoten. Det bör också nämnas att 

inledningstalarna Assar Gabrielssons och Gunnar Myrdals argumentation tar relativt stor plats, både rent 

längdmässigt samt i källmaterialet och i undersökningen. Deras respektive inledningstal ramade in 

diskussionen med sina problembeskrivningar och de övriga deltagarna förhöll sig också till dessa, även 

om deras lösningsförslag skilde sig åt.  

Ekonomi som moraliskt system 

Företrädarna för den första linjen, som förespråkade en återgång till guldet till den gamla pariteten var 

Assar Gabrielsson, Anders Örne och Jacob Wallenberg. De motiverar den hårda linjen med att hänvisa 

till förtroendet för den svenska ekonomin och en moralisk aspekt om att låta ekonomin ha sin “naturliga 

gång”. 

 

Assar Gabrielsson inledde debatten. Han sa själv att han “tillhör dem som anse att depressionen som 

sådan är en naturlig företeelse efter den högkonjunktur, som vi genomgått”30 Beskrivningen utgår från 

den traditionella liberala laissez-faire-idén som präglade det ekonomiska tänkandet vid den här tiden. 

                                                
30 Nationalekonomiska föreningen, “Riktlinjer för svensk penningpolitik”, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, 
129-172, (Stockholm 1932), Gabrielsson, Assar, s. 137 
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Det vill säga att de ekonomiska krafterna är självreglerande och den bästa lösningen är att inte försöka 

styra de ekonomiska krafterna. Gabrielsson utvecklade sin idé om ekonomin: 
Det är den naturliga reaktionen mot denna och innebär bortrensande av de utväxter i fel riktning, som alltid 
uppkomma under högkonjunktur. Denna bortrensning är i och för sig sund och nödvändig. Om den inte får ske nu, 
få vi en förpuppning av krisen, ett uppskjutande av dess utveckling.31 (min kursivering) 

 

I det här citatet framgår det inte bara att Gabrielsson ansåg att ekonomin var ett system som styrs av 

inneboende lagar utan även att dessa fyllde en “nödvändig” funktion i samhällslivet. Ekonomins krafter 

rensade bort “utväxter” och det finns egentligen ingenting som någon kan göra något åt depressionen, 

det skulle bara förvärra saken. Relationen mellan människa och det ekonomiska systemet beskrivs i 

Gabrielssons utläggning som “hela den ekonomiska verksamheten är i första hand beroende på 

förtroendet till framtiden”32. Hur människors förtroende till framtiden fungerar förklarar Gabrielsson 

såhär: “Förtroende för framtiden skapas inte om man skjuter på en kris, som man måste taga förr eller 

senare.”33 Förtroendet för den svenska ekonomin var enligt Gabrielsson det som har brustit och som 

måste återupprättas genom att återgå till guldmyntfoten till den gamla pariteten.  

 

Konsekvenserna av en sådan politik skulle kräva en nedpressning av priser och löner för att kunna gå 

tillbaka till kronans gamla värde, vilka Gabrielsson beskriver som: “uppoffringar och obehag”. Men det 

skulle vara värt det: “Vi skulle få betalt, säger jag, genom större förtroende till oss själva och genom 

större förtroende från andra.”34  

 

Gabrielssons problembeskrivning präglas av en sensmoral där förtroende och trygghet också innebär 

uppoffringar. Det är historien om att man inte kan ha kakan och äta den, att överhuvudtaget tro att 

samhället på något sätt kan ställa sig utanför ekonomins lagbundenhet skulle te sig oansvarigt. 

Någonting måste offras för att bevisa hur långt man var villig att gå för att försvara guldet vilket 

Gabrielsson likställde med förtroendet för den svenska ekonomin. 

 

Anders Örne stryker under Gabrielssons argument om den förtroendeskapande moralen och menar att 

den moralen präglas av att staten inte kan gå in och tillgripa medel som förändrar spelreglerna för 

situationen:  
Man ska nu för tiden icke anlägga moraliska synpunkter på ekonomiska ting, efter vad som påstås av moderna 
ekonomer, men det är, som en föregående talare [Gabrielsson] yttrade, i alla fall så, att tillämpningen av moraliska 
grundsatser i det ekonomiska livet utgöra en nödvändig förutsättning för förtroende. Man bör icke desillusionera 

                                                
31 Ibid, Gabrielsson, s. 137 
32 Ibid, Gabrielsson, s. 138 
33 Ibid, Gabrielsson, s. 138 
34 Ibid, Gabrielsson, s. 138 
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folk genom att beröva dem avtalsenliga förmåner och rättslig egendom på grund av tillfälliga svårigheter av det ena 
eller andra slaget.35 (min kursivering) 

 

Jacob Wallenbergs argumentation för en återgång till guldmyntfoten bygger framför allt på att han anser 

att guldmyntfoten har varit det enda system som historiskt lyckats bibehålla värdestabilitet.  Han anser 

att det finns både juridiska och moraliska skäl att gå tillbaka till den gamla guldpariteten och utvecklar 

det i opposition mot nationalekonomen meningsmotståndaren Gunnar Myrdal (vars hållning vi snart ska 

gå in på):  
Jag vet inte om jag uppfattade professor Myrdal riktigt, men jag fick det intrycket av hans framställning, att han 
ansåg, att vi icke bör bevara den nuvarande prisnivån i Sverige, utan att vi av ekonomiska och sociala skäl borde 
höja prisnivån ett stycke, exempelvis till 1929 års nivå, för att därigenom undvika kris och depression och 
arbetslöshet. Jag tror nu för min del icke, att man kan undvika en viss arbetslöshet efter ett konjunkturomslag, och 
ett visst mått av kris får man också alltid. Man kan skjuta upp den, men det kommer säkert alltid i och med en 
stabilisering.36 

 

Wallenberg motsätter sig alltså en politik som skulle syfta till ett undvikande av depression och 

arbetslöshet. Liksom Gabrielsson och Örne anser Wallenberg att depressioner är en del av ekonomins 

naturliga gång. Särskilt intressant med den här är att den så uttryckligen beskrivs som moralisk. Att 

företrädarna för den här linjen så direkt antyder att de som vill “ingripa” i ekonomin också ingriper i ett 

moraliskt värdesystem skulle kunna tyda på att de upplever den ekonomiska idévärlden som hotad och 

som något som måste försvaras. I blockcitatet där Örne citeras lite längre upp antyder han också att 

moderna ekonomer inte längre lägger vikt vid den moral som präglar idén om det ekonomiska livets 

naturlighet.  

Mot en ny ekonomisk politik 

Representanterna för den andra huvudlinjen i diskussionen enas inte för att de vill ha en och samma 

politik, utan för att de är emot en återgång till guldmyntfoten. Det var dels de tre nationalekonomerna 

Gunnar Myrdal, Eli Heckscher och Sven Brisman samt fysikern Gustaf Dalén och Einar Sjögren, 

ordföranden för Lantmännens riksorganisation. Trots lite olika förslag på alternativa penningpolitiska 

program (Heckscher och Myrdal ville knyta kronan till guldet till ett annat värde, som inte krävde en 

nedpressning av priser och löner, medan Brisman, Dalén och Sjögren förespråkade en bindning till det 

engelska pundet), är det idébrottet mot den gamla politiken som alla som diskussionsdeltagare måste 

förhålla sig till. För att argumentera för en ny politik måste man också förklara varför den gamla var 

dålig. 

 

                                                
35Ibid, Örne, Anders, s. 159 
36Ibid, Wallenberg, Jacob, s. 160 
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Myrdal inleder med att kritisera premisserna som Gabrielsson (och de kommande anhängarna av hans 

politikförslag), bygger sitt narrativ om ekonomins naturliga gång på: 
Om direktör Gabrielsson vill tillåta mig en liten, mycket oskyldig elakhet, som en icke-praktiker som jag måste ha 
svårt att undertrycka, så skulle jag vilja säga, att jag finner direktör Gabrielssons bevisning för önskvärdheten av vår 
snara återgång till den gamla guldpariteten alltför “teoretisk”. Jag saknar däri den realistiska känningen med den 
verkliga situationen, såväl den svenska som än den mer internationella. (...) och den guldmyntfot han talar om tycks 
vara direkt tagen ur Ricardos Principles och icke ur verkligheten. (Jag är f.ö rädd att inte ens Ricardo skulle ha 
godkänt hans resonemang om guldvärdets stabilitet.)37 (min kursivering) 

 

Myrdal drar här gränsen mellan sig själv som icke-praktiker och Gabrielsson som praktiker och gör en 

poäng av att Gabrielssons resonemang är orealistiskt och teoretiskt. Den lite raljanta hänvisningen till 

David Ricardo, en ekonom från det tidiga 1800-talet, skulle kunna tolkas som att Myrdal tycker att 

Gabrielsson driver en tes baserad på en “omodern” teori.   

Genom att avskriva Gabrielssons utsaga om ekonomins funktionssätt som oriktigt, till och med på ett 

teoretiskt plan, öppnar Myrdals egna argument för en ny “verklig” beskrivning av ekonomin, krisen och 

därav den rimliga penningpolitiken.  Den “verkliga” situationen, enligt Myrdal är att guldmyntfoten har 

slutat att fungera: 
Guldmyntfoten har efter kriget icke fungerat som en värdestabil standard. Den har icke styrt kapitalrörelserna och 
konjunkturutvecklingen i olika länder, som den enligt läroboken borde. Den gamla automatismen har försvunnit. 
(...) Bakom denna kris ligger till en början det förhållandet, att vissa stater lärt sig inse, att det är fullkomligt möjligt, 
om man är rik och mäktig nog, att även inom ramen av en guldmyntfot föra en självständig penningpolitik. Det är 
emellertid ett brott mot spelets regler och spränger motspelarnas kassor.38(min kursivering) 

 

Myrdal syftar här på kapitalkoncentrationen till framför allt USA och Frankrike under slutet av 20-talet 

som ledde till kapitalbrist i bland annat Sverige. Själva idén om ekonomin hamnar här i relation till de 

politiska och mänskliga begränsningarna, ekonomin ramas in av spelets regler, alltså mänskliga 

konstruktioner som kan överträdas. Krisen beskrivs som en överträdelse och inte som en naturlig kraft. 

När det gäller vilken politik som blir möjlig är Myrdal dock noga med att inte skylla på guldmyntfoten i 

sig själv, som är orsaken till krisen, utan de förutsättningar för att bedriva guldmyntsfotspolitiken som 

har underminerats. På så sätt blir det också möjligt att inte avskriva ett internationellt monetärt 

samarbete för gott:  
Lägg märke till att jag icke påstår, att det är guldknappheten i och för sig som, ensam eller ens huvudsakligen, varit 
“orsaken” till den ekonomiska krisen. Men framförallt under krisens fortsatta utveckling har guldmyntfoten ej hållit 
måttet och dess desorganisation är en av de viktigaste orsakslänkarna i krisens fortsatta utbredning och förvärring: 
därom torde ekonomerna med få undantag vara tämligen eniga.39 

 

Han menar att en återgång till guldmyntfoten skulle ruinera näringslivet genom prissänkningen, och att 

jordbruket helt skulle slås ut. Det skulle dessutom leda till stor arbetslöshet, i och med nedläggningen av 

                                                
37 Ibid, Myrdal, Gunnar, s. 143-144 
38 Ibid, Myrdal, s. 144 
39 Ibid, Myral, s. 144 
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industrierna på grund av prispressen och skapa social oro. Här knyter Myrdal ihop säcken i slutet av sitt 

anförande och betonar skiljelinjen mellan de som är kvar i den gamla politiken och de, som liksom 

Myrdal vill ha en ny politik: 
De äro beredda att taga dessa svårigheter, tydligen av två skäl: dels emedan de värdesätta det stegrande förtroende, 
Sverige därigenom skulle vinna, och dels tydligen emedan de i en fortsatt förstärkt kris se en “rening” av det 
svenska näringslivet.  
   Vi som anse denna politik skadlig och som vill ge näringslivet så mycket luft under vingarna som är möjligt utan 
att tillgripa inflation. (...) vi anse som sagt, att en återgång till guldparitet nu under den närmaste tiden är praktiskt 
ogenomförbar. (...) vi frukta arbetslöshet och strider på arbetsmarknaden. (...) Vi mena att guldparitetens anhängare 
har en alltför schematisk och abstrakt föreställning om guldmyntfoten då de just i guldpariteten se “kronans gamla 
värde”. Vi dela heller icke denna föreställning om “naturnödvändighet”, från vilken man icke bör söka avvika.40 
(min kursivering) 

 

Resonemanget kring att återgången till guldet är praktiskt ogenomförbar är det som 

blir utgångspunkten i Myrdals narrativ. Genom att betona att han, och de med honom, som förespråkar 

en ny politik också underkänner premisserna om “naturnödvändigheten” och “rening”, får han också den 

gamla politikens utgångspunkter att låta mycket omoderna. Den politiken som Myrdal vill se som bör 

styras av sociala och politiska överväganden blir därmed mer attraktiv. Uppluckringen av idén om det 

gamla systemets nödvändighet öppnar också upp för en mer situationsbetingad politik. Där 

utgångspunkterna och därför också handlingsfriheten flyttas från att följa idén om ekonomins 

inneboende lagar om låg och högkonjunktur, till att öppna upp för mänskliga överväganden om 

samhällets tillstånd. Det öppnade upp för en mer interventionistisk ekonomisk politik, en dörröppning 

för en omsvängning och en möjlig sådan politik. Med det inte sagt att det går att dra några större 

slutsatser om att Myrdal här betonar en politik inriktad på finanspolitik, som skulle ske några år senare, 

men det öppnar som sagt dörren för nya idéer. Men utgångspunkterna för en sådan ekonomisk politik 

börjar etableras.  

 

De andra nationalekonomerna i diskussionen: Eli Heckscher och Sven Brisman var eniga med Myrdal 

om faran med att gå tillbaka till guldet vid den gamla pariteten. Heckscher, som var en av de pådrivande 

för en återgång till guldet i början på 1920-talet, hade nu bytt sida: 
Till en början skall jag hoppa över det, som ligger närmast, alltså frågan om en reglering av situationen just nu, för 
att istället komma in på de allmänna utvecklingslinjerna. Jag vill därvidlag fullkomligt ge de personer rätt som säga, 
att guldmyntfoten har visat sig behäftad med större brister än vad egentligen någon av oss föreställde sig ännu så 
sent som 1924.41  

 

Heckschers uttalande ska ses i relation till den djupa depression i samband med att Sverige hade pressat 

tillbaka kronan till guldmyntfoten 1924. Heckscher försvarade dock delvis sin gamla ståndpunkt, men 

menade, liksom Myrdal, att situationen har ändrats. Guldmyntfoten var fortfarande giltig, och något 
                                                
40Ibid, Myrdal, s. 150 
41Ibid, Heckscher, Eli, s. 162 
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bättre alternativ fanns inte (Heckscher uteslöt en rörlig växelkurs och bindande till det engelska pundet 

som ännu sämre) men kronan måste knytas till en annan paritet: 
Om jag sedan återgår till det andra alternativet, som i mina ögon är den tämligen givna slutstationen, återgång till 
guldmyntfoten, så blir den givna frågan, vid vilken paritet detta skall ske. I denna fråga intar jag en i någon mån 
annan ståndpunkt nu än jag gjorde under den föregående pappersmyntfotsperioden. Då hörde jag till de allra 
varmaste anhängare av den politik som till sist genomfördes, nämligen en återgång till den gamla pariteten. Jag 
tycker emellertid, att saken nu ligger till på ett annat sätt. Framför allt skulle jag vilja framhålla att det då gällde en 
återgång från en våldsam prisstegring som hade utarmat stora samhällsklasser och tillfört andra samhällsklasser 
kolossala vinster. Naturligtvis var det en grov utjämning att då gå tillbaka till den gamla pariteten, men det var dock 
en utjämning. 42 

 

Även Sven Brisman skulle anse att en höjning av kronan till guldmyntfotens värde skulle kräva så 

drastiska lönesänkningar att med “social ansvarskänsla” skulle kunna försvara dem.43  

 

Nationalekonomerna var alltså eniga om att de sociala konsekvenser, som en återgång mot 

guldmyntfotens gamla kurs skulle innebära, var orimliga. Det var en omsvängning som kan ha grundats 

i att man såg hur 1920-talets ambitioner att återgå till guldmyntfoten förra gången, dels inte föll ut som 

man hade hoppats och dessutom skapade stor social oro och arbetslöshet. Ekonom-historikern Lars 

Magnusson har beskrivit 1930-talets kris som en del av 1920-talets djupa depression i Sverige. Ur 

källmaterialet skulle man kunna utläsa lärdomar från uppressandet av kronan till guldmyntfoten 1924, 

även om det aldrig diskuteras på ett direkt sätt om det var rätt eller fel. Heckscher, som tydligt sa att han 

har bytt åsikt, hänvisade till att förhållandena har ändrats, Myrdal betonade också den samtida 

situationen som orsak till att det inte går att driva den klassiska guldmyntfotspolitiken en gång till. 

 

Det framstår alltså som att Nationalekonomiska föreningens förhandlingar den 26:e november 1931 

präglades av ett avgränsande mellan en gammal liberal idé om att låta ekonomin ha sin “naturliga” gång 

och en ny, där möjligheten för den ekonomiska politiken att gå utanför de konventionella ramarna 

öppnades. Tron på guldmyntfoten som räddaren på 1920-talet efter ett omvälvande världskrig, skulle 

göra den attraktiv. Men det skulle visa sig bli en historia om brustna förhoppningar och den delade 

gemensamma erfarenheten skulle i stora drag leda till en uppluckring av de traditionella premisserna. Ur 

källmaterialet går det att utläsa en idégrund för en ekonomisk politik där en bedömning av den aktuella 

situationen där social och framförallt näringspolitisk hänsyn bör beaktas. Idén om en mer 

situationsbetingad politik bygger på att en situation i grunden går att förändra, med rätt medel. Någon 

måste bara ställa diagnosen först, och i den här idén skulle man kunna se en öppning för den 

ekonomiska expertens starkare inflytande.  

                                                
42 Ibid, Heckscher, s. 164 
43 Ibid, Brisman, Sven, s. 167 
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1995: Med inflationsmålet för tillväxtens skull 

I den penningpolitiska debatten år 1995 som utspelade sig ett par månader efter att det nu lagstadgade 

viktigaste ekonomiska målet hade börjat gälla; målet om prisstabilitet. Målet innebar (och innebär 

fortfarande, idag 2017) att inflationen skulle hålla låg och stabil. Myndigheten som skulle ansvara för 

det blev Riksbanken, som enkelt beskrivet, kunde höja räntan för att stävja en konjunkturtopp (då 

inflationen stiger) och sänka den igen vid en lågkonjunktur, för att stimulera till konsumtion och 

investeringar igen.  

 

Den mer allmänt etablerade termen för prisstabilitet är inflationsmålet och rubriken för sammanträdet 

den 21 februari 1995 var “Riksbankens inflationsmål”. Diskussionen skulle struktureras upp med ett 

inledningstal av riksbankschefen Urban Bäckström, vilket sedan kommenterades av de övriga 

deltagarna. Här följer en kort presentation av deltagarna i ordningen de uppträdde i diskussionen: 

➢ Björn Sprängare, ordförande i nationalekonomiska föreningen (deltog endast som 

presentatör och moderator.)  

➢ Urban Bäckström, riksbankschef 

➢ Dan Andersson, fackföreningsekonom från LO 

➢ Lars E O Svensson, professor i nationalekonomi 

➢ Anders Vredin, docent i nationalekonomi 

 

Följande deltagare anmälde sig under diskussionens gång som talare. Deras perspektiv kommer inte 

diskuteras i undersökningen, eftersom deras deltagande inte blir viktig för diskussionens 

utgångspunkter, då det framför allt präglas av en kommentar eller en fråga i slutet av diskussionen.  

➢ Björn Jakobson, entreprenör som grundare av BabyBjörn 

➢ Rolf Englund, författare och civilekonom 

➢ Lennart Fastbom, fd. överdirektör för Statistiska Central Byrån (SCB) 

När keynesianismen fick bära hundhuvudet 

Inledningstalet av riksbankschefen Urban Bäckström var en argumentation om inflationsmålets 

nödvändighet som ram för den ekonomiska politiken. Förtjänsten av den nya ekonomiska politiken 

skulle framförallt beskrivas i relation till den gamla. Alltså den keynesianska stabiliseringspolitiken där 

medel för att styra ekonomin till stor del skulle utgöras av offentliga satsningar. En utgångspunkt för 

prisstabilitetens funktion var att man ville hålla inflationen låg och under kontroll. Bäckström inledde 

debatten med att beskriva varför, alternativet en hög inflation är dåligt: 
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På det principiella planet kan man säga att inflation skapar en osäker miljö och gör det svårare för hushåll och 
företag att planera sina ekonomiska beslut. Inflation tenderar också att störa den viktiga prismekanismen i ekonomin 
genom att inflationen s a s döljer förändringar av relativpriser. Det tenderar då till att leda till att ekonomins resurser 
fördelas fel och ökar risken för att investeringar blir misslyckade.44 
 

Inflationen blir här en separat faktor, någonting utanför ekonomin som tenderar att “störa” den “viktiga 

prismekanismen” som framställs som inneboende i ekonomin. Inflationen kan “dölja” verklighetens 

förändringar av relativpriser, den framställs som en aktör som inte hör hemma i ekonomin och som 

måste bekämpas. Inflationen blir ett utomstående hot mot ekonomin, snarare än en del av den, 

Bäckström förankrar sitt argument genom att hänvisa till den ekonomiska krisen som eskalerade tre år 

tidigare:  
Om vi ser på det svenska exemplet, är den kanske mest gripbara illustrationen av inflationens skadeverkningar den 
djupa kris som vi precis har gått igenom eller är på väg att leta oss upp ur och som vi haft under 1990-talets första 
år. Den hade sina rötter i överhettningen och inflationen under 1980-talet. Men vi har också sett vid andra tillfällen 
under 1970- och 1980-talen att efter en period av inflation följer bakslag.45  

 

Inflationen hade alltså varit en rot till krisen 1992, enligt Bäckström. Den direkta kopplingen mellan 

inflation och kris gör så klart att inflation framstår som mycket dåligt och det negativt laddade 

inflationsbegreppet kan även fungera för att underminera den gamla politiken, genom att koppla den till 

det. Innanför den tidigare keynesianska ekonomiska politikens teoriramar hade en aktiv statlig 

finanspolitik förespråkats. Det kunde leda till budgetunderskott vid krisbearbetning, men det var tillåtet 

eftersom man ansåg att man kunde få igång efterfrågan och konsumtionen igen, med investeringar. För 

den nya monetaristiska politiken med prisstabilitet som norm var budgetunderskott förödande. I teorin 

skulle ett budgetunderskott signalera inflation och osäkerhet och människor skulle inte alls konsumera 

(som enligt keynesiansk teori) på grund av den osäkra situationen och det enda som skulle återstå enligt 

monetaristerna, skulle vara en hög inflation. Bäckström konstaterar här att den svenska statsskuldens 

utveckling är fundamentalt knuten till förmågan att hålla penningpolitiken trovärdig och på så sätt 

bekämpa inflationen:  
Det är också viktigt att notera och poängtera att det inte räcker med ett uttalat prisstabilitetsmål för att undanröja 
osäkerheten om den framtida inflationen. Tvärtom vill jag betona att penningpolitikens trovärdighet påverkas av en 
rad andra faktorer- inte minst utvecklingen av statens budget. Utvecklingen i Sverige är ett exempel men vi ser 
också exempel i många andra länder på vad som sker, om statsskuldens utveckling upplevs som ohållbar i längden. 
Det leder tankarna till inflation.46 (min kursivering) 

 

De två sista meningarna är intressanta och tydliga: fokuseringen på hur utvecklingen av statsskulden 

upplevs, hur den känns och vilka konnotationer den har är det som spelar roll för den politik som ska 

bedrivas. Det går inte på något sätt att sammankopplas men någonting som har med inflation att göra 

                                                
44 Nationalekonomiska föreningen, “Riksbankens inflationsmål”, Ekonomisk debatt, Årg. 23. Nr. 3, 263-288, Bäckström, 
Urban, s. 264 
45 Ibid, Bäckström, s.267 
46 Ibid, Bäckström, s.267 
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längre. Då kommer ingen att tro på en längre. Ett dilemma som diskussionen kretsar kring är alltså hur 

Sverige ska signalera att man tror så hårt på en anti-inflationspolitik – trots sin syndiga historia. 

Hänvisningen till den svenska ekonomiska politikens historia är ett viktigt argument också för att 

etablera den nya politiken som trovärdig. När den tidigare ekonomiska politiken får stå för allt som är 

dåligt blir det lätt att argumentera för att den nya politiken står för allt som är bra. Den nya politiken 

framstår oundvikligen i relation till den förra. Narrativet om den ekonomiska krisen kopplades alltså till 

den tidigare politiken, med begreppet inflation som den yttersta faran, och blev etablerad som 

problembeskrivning där prisstabilitet sågs som den enda löningen eftersom det skulle kontrollera 

inflationen.  

 

För att etablera den nya politiken som den enda rimliga, så måste man också ta bestämt avstånd från den 

förra. Ingenting kunde tummas på. Det skulle bli tydligt när Bäckströms beskrivning om vikten av 

inflationsmålet skulle kritiseras av Anders Vredin, som vid den här tiden var docent i nationalekonomi. 

Han menade att inflationsmålet inte var så okontroversiellt som man kunde få intrycket av. Vredin 

framhävde framför allt riskerna med att penningpolitiken endast skulle styras av inflationsmålet: “Det 

finns starka teoretiska skäl att tro att en penningpolitik enbart inriktad på prisstabilitet minskar 

möjligheterna att stabilisera produktion och sysselsättning.”47 Vredin föreslog en undantagsklausul som 

alternativ till den strikta linjen om inflationsmålets prioritering. Undantagsklausulen skulle göra det 

möjligt att anpassa penningpolitiken utifrån andra hänsyn än enbart inflationen, om situationen krävde 

det. Förslaget bemöttes och avskrevs snabbt och bestämt av Bäckström i slutet av debatten: 
Sist vill jag ta upp undantagsklausulen. Det är fel att aktualisera sådant. Det är inte läge att ha ett undantag det första 
året prisstabilitet gäller. Det är inte heller läge att börja med att bryta sitt inflationsförflutna med att ha en 
undantagsklausul. Någon gång måste man ju visa att man faktiskt menar allvar när man skall bryta med sitt 
förflutna, i visshet att detta leder till en bättre ekonomisk tillväxt.48  

 

Det var alltså dags att bryta med den tidigare politiken och visa att man “menar allvar”, betonade 

Bäckström. Hela inflationsmålets innebörd byggde på att det var den enda politiken och det går inte att 

tumma på dessa ramar, gjorde Bäckström klart för Vredin.  

 

Den penningpolitiska debatten hos nationalekonomiska föreningen 1995 är en intressant studie i hur 

man kan bygga en hel idévärld kring ett objekt eller en process. Vad ett begrepp associeras med formar 

också hur det framstår och hur själva idén det kan fungera som verktyg för att legitimera en politik. 

Medan beskrivningen av inflationen som en rot till nittiotalskrisen och som intimt sammankopplad med 

                                                
47Ibid, Vredin, Anders, s. 278 
48Ibid, Bäckström, s. 281 
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den tidigare politiken skulle beskrivningen av prisstabilitet få något nästan änglalikt över sig. Båda i 

relation till begreppet tillväxt. I inledningstalet beskriver Bäckström sambandet såhär: 
Inflationen under 1970- och 1980-talen låg på drygt 8 procent och det skulle kunna vara en delförklaring till den 
trendmässigt försvagade ekonomiska tillväxten i Sverige. Och omvänt skulle den trendmässiga ekonomiska 
tillväxten i framtiden kunna höjas om vi med beslutsamhet och övertygelse arbetar för prisstabilitet under 
kommande år.49 

 

Begreppet tillväxt som växte fram som ekonomiskt begrepp i mitten av 1900-talet är här enbart ett 

positivt laddat ord. Den ekonomiska tillväxten skadas av det som är dåligt (inflation) och gynnas av det 

som är bra (inflationen inom kontroll). Någon närmare förklaring vad den ekonomiska tillväxten 

egentligen betyder spelar inte så stor roll, utan det används som ett verktyg för att beskriva hur väl en 

viss politik står sig. Idéhistorikern Eva Friman beskriver i sin avhandling hur begreppet ekonomisk 

tillväxt har kommit att bli ett diskursivt verktyg för att bedöma ekonomiska åtgärder och policys. I den 

penningpolitiska diskussionen 1995 skulle begreppet ekonomisk tillväxt vara ett redskap för motivera 

den nya politiken. Riksbankschef Urban Bäckström konstaterar i slutet att “Ingen av opponenterna har 

egentligen ifrågasatt min tes om att prisstabilitet leder i längden till ekonomisk tillväxt”50 

En ny politisk målstyrning 

Debatten som följde efter Bäckström inledningstal skulle egentligen inte komma att handla så mycket 

om vikten av ett prisstabilitetsmål. Inte heller Vredins inlägg ifrågasatte att inflationsmålpolitiken är den 

bästa vägen för Sverige, han ville bara ha lite lösare ramar och ville också att inflationsmålet ska 

formuleras så:  
Att hålla fast vid något bara för att man en gång har bestämt sig för det skapar inte en trovärdig politik. En trovärdig 
politik är en politik man inte kommer att vilja avvika från i framtiden. Att det är svårt att formulera en sådan politik 
och att man kan behöva ändra sig tror jag de flesta har förståelse för.51  

 

Från opponenternas håll skulle debatten istället handla om hur man etablerar trovärdighet för 

inflationsmålet. Själva målet i sig, i kontrast till att bryta mot den gamla keynesianska politiken var det 

ingen som ifrågasatte. LO-ekonomen Dan Andersson menade till exempel att det viktiga är att 

inflationsmålet uppfattas som ett gemensamt mål, som alla bör sträva efter:  
Sverige är alldeles för svagt gentemot omvärlden och våra låntagare för att ha utrymme för nationella konflikter om 
penningpolitiken Vi skall tillsammans försöka konstruera en gemensam inflationsnorm och kommunicera 
låginflationsnormen till alla pris och lönesättare. Riksbanken kan bara bli starkare genom att ha ett brett folkligt 
stöd.52   

 

                                                
49 Ibid, Bäckström,, s. 265 
50 Ibid, Bäckström, s. 280 
51 Ibid, Vredin, s. 281 
52 Ibid, Andersson, Dan, s. 271-272 
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Med inflationsmålet som det yttersta målet för den ekonomiska politiken som alltså var en etablerad 

premiss för diskussionen, kunde diskussionen om hur man ska få den att fungera, det vill säga hur man 

ska etablera trovärdighet för målet uppstå. Det vill säga, hur ska den svenska ekonomiska politiken visa 

i handling att det är inflationsmålet som är det absolut viktigaste för den svenska ekonomin? I den här 

diskussionen fanns det i huvudsak två spår. Dels var det Anders Vredin och LO-ekonomen Dan 

Andersson, som ville se en bättre formulering kring inflationsmålet, för att alla (allmänhet som 

näringsliv och politiker som ekonomer) skulle kunna känna ansvar för det. Dels var det Lars E O 

Svensson, professor i nationalekonomi och till viss del också riksbankschefen Urban Bäckström, som 

menade att Riksbankens självständighet bör öka genom lagstiftning som ytterligare skiljer Riksbanken 

från regering och riksdag och politiken.53  

 

Ur dessa två alternativ går det att se en intressant konflikt om den ekonomiska expertens position. Först 

måste dock en sak betonas och det den nya politiken möjlighet att styra ekonomin. Med 

avståndstagandet från den keynesianska politiken betonades just inflationen, men också idén om att det 

gick att styra konjunkturen med hjälp av finanspolitiken. Ekonomhistorikern Lars Magnusson har 

beskrivit hur möjligheten att styra ekonomin mot en stark ekonomisk tillväxt under keynesianismen 

guldålder, i mitten av 1900-talet snart skulle komma att tas för givet.  Med keynesianismens fall skulle 

också idén om politisk styrning mot tillväxt delvis falla. Det blev något dåligt, ofrånkomligt kopplat till 

budgetunderskott, inflation och kris. Avståndstagandet från den gamla politikens målstyrning har inte 

riktigt bevisats i undersökningen än så länge, och i källmaterialet framgår det i mer implicita termer, 

genom att hänvisa till “inflationshistoria” etc. Men ett citat av Anders Vredin kan sammanfatta 

avståndstagandet från finanspolitiken: “Enligt en allmänt uppfattning bland nationalekonomer är 

förklaringen till varför inflationen har stigit under efterkrigstiden att vi har haft höjda 

stabiliseringspolitiska ambitioner och att detta har skapat ett trovärdighetsproblem för den ekonomiska 

politiken.”54 Den nya ekonomiska politiken, som alltså enbart inriktades på penningpolitik, skulle ta 

avstånd från dessa “stabiliseringspolitiska ambitioner” genom finanspolitik. Men hoppades samtidigt att 

man genom penningpolitiken kunde styra ekonomin mot ett inflationsmål. Så de stabiliseringspolitiska 

ambitionerna med målstyrning var inte över, de hade bara bytt fot.  

 

En av utgångspunkterna för penningpolitisk målstyrning är dock att det dröjer lång tid från det att en 

åtgärd sätts in tills den får full genomslagskraft i ekonomin. Att kunna ta ett beslut om hur ekonomin bör 

styras måste alltså göras genom en analys av den framtida ekonomin. Detta görs genom att väga 

                                                
53 Detta sammanfattades i Urban Bäckströms avslutande tal efter opponenterna har sagt sitt. (Ibid, Bäckström, s. 280- 282) 
54 Ibid, Vredin, s. 277 
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samman olika variabler och analysera dem utifrån ett uppskattat läge utifrån vilket man sedan 

bestämmer eventuella åtgärder. Bäckström konstaterade att besluten alltid är bedömningar och att de är 

situationsbetingade – och att det inte finns några “regelböcker” som berättar hur man ska lägga ihop 

variablerna. “Därmed är en centralbank, precis som alla ekonomiska bedömare, hänvisad till 

bedömningar”, menade han.  

 

Det är intressant att Bäckström också beskrev begränsningarna för penningpolitiken, med sin långa 

verkningstid för ekonomin, i positiva termer: “Detta innebär att behovet av drastiska åtgärder minskar 

med ett prisstabilitetsmål jämfört med ett fast växelkursmål. Det hindrar inte att åtgärderna ibland ändå 

måste vara ganska bestämda och tydliga. Det finns alltså en skillnad.”55(min kursivering) Han betonade 

alltså att den tidigare politiken med fast växelkurs hade inneburit medel för att snabbt styra 

penningpolitiken. Men i och med eftersläpningen av åtgärderna i politiken kring prisstabilitetsmålet 

skulle inte bara förmågan att snabbt styra penningpolitiken minska utan även behovet, enligt Bäckström.  

 

Den politiska styrningen av ekonomin skulle alltså fortsätta i det nya ekonomiska systemet, om än inte 

från partipolitiken, som var begränsade av budgetrestriktioner, men av de ekonomiska experterna på 

Riksbanken – som skulle se till att inflationen höll sig till målet. Och det är här som diskussionen om 

trovärdigheten blir intressant för att studera den ekonomiska expertisens roll. Frågan var: skulle 

Riksbanken och de ekonomiska experterna där bli ytterligare frånkopplad från politikerna genom 

lagstiftning, för att enbart kunna använda sin ekonomiska expertis för att bedöma vilka åtgärder som 

krävs för att nå inflationsmålet? Eller skulle en bred allmänhet, även politikerna, övertygas om 

inflationsmålets förträfflighet, för att på så sätt ta ett gemensamt ansvar om att styra ekonomin mot 

inflationsmålet? 

  

Professor Lars E O Svensson som ville se ytterligare självständighet för Riksbanken mindre kopplingar 

till politiken baserade sin argumentation i de stora problem han såg i statens budgetunderskott, vilket 

Bäckström också hade antytt men i mer generella termer. Problemet med ett budgetunderskott var i sin 

tur idén om att regering och riksdag skulle utöva påtryckningar på Riksbanken för att skapa inflation och 

på så sätt minska underskottet, eftersom mängden pengar då skulle bli mindre värd, menade Svensson.56 

Detta skulle dock kunna avhjälpas om politikers inflytande begränsades genom att lagstifta hårdare 

kring riksbankens självständighet. Vilket också skulle få andra gynnsamma signalpolitiska effekter: 

“Det skulle också vara den bästa demonstrationen av politisk enighet om penningpolitiken. Med den 

                                                
55 Ibid, Bäckström, s. 270 
56 Ibid, Svensson, s. 273-274 
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nuvarande institutionella ramen är det tyvärr så att den svenska penningpolitiken är väldigt känslig för 

just politisk oenighet.”57  

 

Svensson tänkte sig även att trovärdigheten för Riksbankens bedömningar skulle öka genom transparens 

i Riksbankens arbete via fler rapporter, där allmänheten kunde ta del om hur Riksbanken resonerade.58 

Idén om att experterna på Riksbanken kunde och skulle styra ekonomin genom sin vetenskapliga 

grundsyn på ekonomi ställs alltså här i kontrast till politikerna, som enligt Svensson riskerade att bedriva 

en kortsiktig politik som underminerar förtroendet för inflationsmålet. Politiker målades alltså upp som 

riskabla för inflationsmålets trovärdighet i Svenssons argumentation.  

 

LO-ekonomen Dan Andersson tyckte att Svenssons argument för en lagstiftning om Riksbankens 

oberoende baseras på ett orimligt antagande om människors förtroende för ekonomer: “Jag är inte 

kunskapsföraktare utan tror att vetenskap är ganska viktigt. Däremot blir det ibland bekymmer när 

vetenskapsmännen själva, och särskilt ekonomer, överdriver betydelsen av vad de själva säger.”59 

Andersson utvecklade sitt argument genom att raljera över Svenssons idé om riksbanksekonomernas 

förmåga att inge förtroende och förståelse för sina argument: 
Jag tycker om att använda mig av bilder. Jag tycker att Lars Svensson beter sig som en präst i predikstolen som 
påstår att detaljer i gudstjänstordningen skulle öka människors förståelse för kärleksevangeliets betydelse och skapa 
lyckliga människor. (Härmed menar jag inte att nedvärdera de kristna värdena, som jag önskar vore starkare i 
samhället.)60 

 

Andersson menade att man inte kunde lösa problemen med inflationsmålets trovärdighet genom att 

utesluta politiker, istället måste en mindre konfliktinriktad penningpolitik bedrivas och som måste ha 

folkets stöd. Det räcker alltså inte med att folket tror att penningpolitiken sköts ordentligt av de 

ekonomiska experterna på Riksbanken. Människor måste förstå vad ett inflationsmål är, och fördelarna 

med det.61 Hur man skulle få folkets stöd är Andersson vagare med. Men docent Anders Vredin, som 

liksom Andersson, vill satsa mer på en folklig uppslutning kring inflationsmålet, skulle utveckla det 

mer.  

 

Vredin menade att det krävdes att “en bred majoritet kring de penningpolitiska målen uppnås i Sveriges 

riksdag”62 Detta skulle genomföras med en bred diskussion, med politiker och allmänhet, om varför 

                                                
57 Ibid, Svensson, s. 275 
58 Ibid, Svensson, s. 275 
59 Ibid, Andersson, s. 282 
60 Ibid, Andersson, s. 282 
61 Ibid, Andersson, s. 271-272 
62 Ibid, Vredin, s. 280 
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prisstabilitet är bra och hur inflationsmålet skulle kunna utformas så att det tillåter en situationsbetingad 

politik. Här presenterade han också förslaget om en undantagsklausul för inflationsmålet. Vilket vi har 

sett att riksbankschefen Urban Bäckström bestämt motsatte sig, med hänvisning till den svenska 

ekonomins historia av politisk styrning och inflation.63 Till skillnad från Svensson och till viss del 

Bäckström ville alltså Vredin inkludera politiken i den ekonomiska debatten. Det kan förstås som att 

han, liksom Dan Andersson från LO, inte litar på att ekonomisk expertis ensamt kan kommunicera 

trovärdighet för den ekonomiska politiken. Förslaget om en undantagsklausul skulle dock av Bäckström 

och Svensson komma att ses som för litet avståndstagande från den gamla politiken. I den nya 

ekonomiska politiken måste den ekonomiska expertisen vara avgränsad från politiska intressen. Det 

måste signalera vetenskaplighet och den ekonomiska experten får alltså inte bli influerad av politiska 

viljor. Den vetenskapliga expertisen måste stå ensam.  

Jämförande diskussion 
 
I den här avslutande delen kommer källmaterialet som i föregående avsnitt analyserades åtskilt att tillåts 

interagera med varandra för att undersöka likheter och skillnader i den ekonomiska expertens 

legitimeringsprocess och hur den ekonomiska expertens legitimitet har förändrats.  

Att ta avstånd från den gamla politiken 

En likhet som går att se i de båda diskussionerna som utgör källmaterialet är att nationalekonomerna 

under de två olika tiderna bygger sitt narrativ kring den tidigare politikens utgångspunkter, och 

beskriver dessa som icke-fungerande, krisskapande och farliga. På 30-talet var det guldmyntfoten som 

hade slutat fungera och på 90-talet var det den keynesianska skolans ramverk som man hänvisade till.  

När den aktuella krisen kopplas ihop med den senast förda ekonomiska politiken blir det lätt att göra den 

gamla politiken till syndabock. Krisen målas ut som det definitiva svaret på att politiken inte håller 

längre. Då blir det också lätt att argumentera för en ny ekonomisk politik. Företrädarna för den gamla 

politiken blir omoderna (se till exempel Gunnar Myrdals argumentation mot Assar Gabrielsson 1931), 

eller så målas de ut som att de inte riktigt inser allvaret i situationen. Anders Vredin fick till exempel en 

sådan åthutning av Bäckström, för att han förespråkade en undantagsklausul med inflationsmålet. Det 

påminde om den gamla keynesianska politikstyrningen och kopplades ihop med en politik som ledde till 

inflation. Detta trots att Vredin inte alls förespråkade en återgång till det gamla systemet. Det visar dock 

hur känsligt det var att antyda förslag som liknade den gamla ekonomiska politiken.  

 

                                                
63 Ibid, Vredin, s. 280 
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Att göra en politisk omsvängning i samband med en ekonomisk kris skulle kunna tyda på att 

ekonomkåren måste försvara sitt problemformuleringsprivilegium. Joeseph K. Fitzgerald och Brendan 

K. O’Rourke som undersökte ekonomers legitimeringsstrategier i Irland i samband med finanskrisen 

2008, identifierar hur ekonomerna i deras material formulerar alternativ till den politik som man hade 

kopplat till den ekonomiska krisen. De ser fenomenet som en legitimeringsstrategi i den här 

undersökningen går det att se en liknande tendens. Den ekonomiska experten kan behålla sin position 

som expert på hur ekonomin uppträder eftersom man presenterar ett alternativ.  

Situationsbetingad politik och målstyrning 

Vilka möjligheter den nya ekonomiska politiken har att verka måste alltså ses i relation till att man har 

tagit avstånd från den gamla politiken. I de två krisdebatter som har utgjort material för den här 

undersökningen har vi kunnat se hur den ekonomiska expertens position har förändrats i samband med 

den nya politikens inträde på olika sätt. 

 

I 1930-talets debatt förespråkar nationalekonomerna Gunnar Myrdal, Eli Heckscher och Sven Brisman 

att penningpolitikens riktlinjer måste utformas med hänsyn till den aktuella situationen. Att ta hänsyn till 

en viss situation och kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som är bäst lämpade kan öppna en dörr 

för den ekonomiska expertisens roll i politiken. Istället för att utgå från ett ramverk, som till exempel 

guldmyntfoten hade varit, så skulle man nu göra aktuella analyser av den ekonomiska situationen och 

därefter kunna styra ekonomin med specifika åtgärder. Man lämnade den gamla idén om ekonomins 

självreglerande kraft bakom sig. 

 

I samband med den keynesianska eran som skulle följa efter 30-talskrisen, fick ekonomer också en 

betydande position inom politiken. Enligt ekonomisociologen Jens Maesse, som nämndes i såväl 

inledningen som teoriöversikten i den här uppsatsen, ökade behovet av ekonomisk expertis under 

efterkrigstiden. Ekonom-historikern Lars Magnusson beskrev också hur Stockholmsskolans (där bland 

annat Gunnar Myrdal var en av frontfigurerna) idéer vann mark och ett exempel på det är den utredning 

som finansminister Ernst Wiggfors lade fram 1933, med Gunnar Myrdals PM bifogat. Genom att 

integreras i den övriga politiken vinner den ekonomiska experten legitimitet genom att kunna göra en 

bedömning av konjunkturen, som politiken sedan utgår ifrån. Även om begreppet “marknaden” inte 

förekommer i materialet är det samma typ av position som Joeseph K. Fitzgerald och Brendan K. 

O’Rourke identifierar i sin analys av ekonomiska experter i Irland. Ekonomerna blir här uttolkaren av 

det ekonomiska livet.  
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Synen på att man kunde styra ekonomin skulle inte förändras i samband med den ekonomiska krisen 

1992, som skulle bli slutet för den keynesianska eran i Sverige. Ekonomin skulle bara styras på ett annat 

sätt, av ekonomer. Den ekonomiska krisen antogs bero på att man hade haft för mycket finanspolitik 

inblandad i ekonomiska beslut. För stora stabiliseringspolitiska ambitioner som skulle leda till inflation, 

därför var det viktigt att den nya politiken inte associerades med politiker. Istället skulle den 

expertstyrda Riksbanken styra ekonomin genom att fokusera på att nå inflationsmålet.  

 

Inflationsmålet skulle i sin tur kopplas ihop med det omhuldade tillväxtbegreppet. Det förankrade den 

ekonomiska politiken i något eftersträvansvärt, och ofrånkomligt gott som ledde till ett bättre välstånd 

och en kontinuerlig utveckling. På 1930-talet fanns inte begreppet tillväxt. Som vi har sett pratar man 

istället om vilka grupper som skulle lida av en viss politik, man måste alltså ta sociala och 

näringspolitiska hänsyn av olika slag. På 1990-talet fungerade tillväxtbegreppet som ett vetenskapligt 

begrepp för att beskriva hela den samhälleliga utvecklingen. Eftersom tillväxtbegreppet associeras med 

en gemensam utveckling som skulle gynna hela samhället så blir det lätt att argumentera för en sådan 

politik som antas generera hög tillväxt. Man behöver inte diskutera hur politiken påverkar olika 

samhällsgrupper eftersom det antas leda till en övergripande utveckling. 

 

Genom att avgränsa sig från politiken skulle ekonomiska beslut tas med hänsyn till “vetenskap” och inte 

integreras med olika politikers viljor. Den ekonomiska experten framstår också här som en företrädare 

för objektivitet och vetenskap, avpolitiserad och som endast har inflationsmålet i sikte och det antogs 

leda till den eftersträvansvärda ekonomiska tillväxten.  

 

Medan den ekonomiska experten under 1930-talet vinner legitimitet genom att integreras i den övriga 

politiken, skulle alltså den ekonomiska experten under 1990-talet expandera sin position genom att ta 

avstånd från resten av politiken.  

 

Det kan avslutningsvis nämnas att den 1:a januari 1999 skulle Riksbanken få en lagstadgad 

självständighet gentemot politiken.64 Nu blev influenser från demokratiskt valda politiker ett lagbrott. 

Ekonomers inflytande har alltså stärkts och avgränsats som en opolitisk, oberoende expert. Men med 

avgränsningen från den övriga politiken skapas också en distans till samhället. Kanske kan den 

nuvarande påstådda legitimitetskrisen för experter, media och politiker ses i ljuset av detta. Bryr sig 

                                                
64 prop. 1997/98:40: Riksbankens ställning 
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människor om den ekonomiska tillväxten, om de inte ser den? Bryr sig människor om vad ekonomiska 

experter säger om dessa ser någonting annat än den ekonomiska tillväxten?   
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