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I Sverige präglades 1992 av valutaoro, krispaket och 
attacker mot den svenska kronan. Under en kort period 
var marginalräntan uppe i 500 procent. Osäkerheten 
var stor och hoten mot den svenska samhällsekonomin 
och välfärden var påtagliga för många människor. 
Radio och tv berättade om valutaströmmar och ränte-
höjningar. I spåren av valutadramatiken följde fl era 
krisöverenskommelser mellan den borgerliga regeringen 
och socialdemokraterna.

Hur var det att bedriva politik under dessa dramatiska 
förhållanden? Påverkade medierna händelseutvecklingen? 
Vad var det som gjorde krispaketen möjliga?

I detta vittnesseminarium berättar några av de viktigaste 
aktörerna hur de upplevde denna laddade tid i svensk 
samtidshistoria. Medverkande är Bengt Dennis, Per-
Olof Edin, Mona Sahlin och Olle Wästberg.
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Inledning 

Kriser och dramatiska händelseförlopp påverkar oss både som 
enskilda människor och som samhällsmedborgare. Ofta tänker 
vi att kriser på ett positivt sätt enar en befolkning och får männi-
skor att hålla ihop och sluta sig samman. Men osäkerhet och 
dramatik kan samtidigt begränsa utrymmet för politisk oenighet 
och för skilda uppfattningar. Hur påverkas vårt demokratiska 
samtal av kriser och oförutsedda händelser, som stora olyckor 
eller internationell oro? 

Under hösten 1992 präglades Sverige av stark valutaoro, kris-
paket och attacker mot den svenska kronan. Under en kort period 
var marginalräntan uppe i hisnande 500 procent. Osäkerheten 
var stor. Hoten mot den svenska samhällsekonomin och välfär-
den var påtagliga för många människor. Radio och tv gick ut 
med extra nyhetssändningar och redogjorde för valutaström-
marna och riksbankens räntehöjningar. Flera krisöverenskom-
melser mellan den borgerliga regeringen och socialdemokraterna 
följde i spåren av valutadramatiken. 

Vid ett vittnesseminarium på Södertörns högskola den 21 
november 2014 deltog några av de viktigaste aktörerna från den-
na laddade tid. Bengt Dennis, Per-Olof Edin, Monas Sahlin och 
Olle Wästberg delade med stor generositet med sig av sina min-
nen och erfarenheter. Hur var det att arbeta och bedriva politik 
under dessa dramatiska förhållanden? Vilken var mediebilden 
och hur framställdes hotet från marknaden? Hur nådde man 
fram till de blocköverskridande krispaketen?  

Vi vill tacka de medverkande för att de deltog i seminariet 
och gav oss intressant kunskap och nya infallsvinklar på valuta-
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krisen 1992. Under eftermiddagen hänvisades flera gånger till 
det då aktuella parlamentariska läget i Sverige. Hotet om extra 
val hade ännu inte hade avvärjts genom den blocköverskridande 
överenskommelsen i december 2014.  

Detta vittnesseminarium visar att jämförelser över tid, och 
möjligheten att ställa prövande frågor och få tid och tillfälle att 
reflektera, är en förutsättning för att hålla diskussionen om de-
mokratins villkor levande. 

Deltagare i panelen: 
Bengt Dennis, riksbankschef 1992. 
P-O Edin, chefsekonom vid LO 1992. 
Mona Sahlin, partisekreterare för Socialdemokraterna 1992. 
Olle Wästberg, sakkunnig vid finansdepartementet 1992. 
Vid seminariet var Cecilia Åse, statsvetare, inledare och modera-
tor. Seminariet var ett samarbete mellan Samtidshistoriska insti-
tutet och forskningsprojektet ”Nationella kriser svensk och de-
mokrati”, som finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB).  
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Vittnesseminarium 

Cecilia Åse 
Varmt välkomna! Jag vill börja med att säga att jag är oerhört 
glad att detta seminarium har kunnat bli av och jag vill särskilt 
välkomna paneldeltagarna: Bengt Dennis, Olle Wästberg, Mona 
Sahlin och Per-Olof Edin.  

Det finns många olika infallsvinklar på kriser och demokrati, 
likväl som på valuta- och finanspolitik. Tanken med vittnessemi-
narier är att man sammanför några av de personer som deltog i 
ett spännande historiskt skeende. Tillsammans kan man minnas, 
reflektera och problematisera vad det var som hände. På så sätt 
får vi ny kunskap om samtidshistorien. 

Inför det här seminariet har jag gett deltagarna några frågor 
att fundera på i förväg. När jag har satt mig in i händelseförlop-
pet under hösten 1992, framför allt genom att titta på tv-sänd-
ningar och läsa tidningarna från denna period, har jag bland 
annat funderat på upplevelsen av hot och osäkerhet och mediernas 
roll under kriser. Jag har också grunnat på krisledarskap, och på 
föreställningar om kvinnligt och manligt. Vi kommer, hoppas jag, 
att kunna återkomma till dessa ämnen men först vill jag göra en 
kort presentation av själva händelseförloppet under valutakrisen. 

Om vi i tanken tar oss tillbaka till hösten 1992 kan vi konsta-
tera att Sverige efter valet 1991 fick en borgerlig minoritetsreger-
ing med 171 av riksdagens 349 mandat. Vid valet åkte Miljöpar-
tiet ut ur riksdagen och Ny Demokrati kom in. Bert Karlssons 
och Ian Wachtmeisters parti fick 7 procent av rösterna. Statsmi-
nister i den borgerliga minoritetsregeringen blir Carl Bildt. Folk-
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partisten Anne Wibble blir finansminister och Bengt Westerberg 
socialminister. 

På hösten 1992 är de flesta politiska och ekonomiska aktörer 
överens om att budgetunderskottet och de offentliga utgifterna 
med nödvändighet måste ner. Valutamarknaderna är oroliga. De 
marginalräntehöjningar som riksbanken gör under sensomma-
ren är ingen varaktig lösning. De är snarare, som någon säger, en 
akutbehandling, ett slags tryckförband.  

Den 16 augusti höjer Riksbanken marginalräntan till 16 pro-
cent, efter den första så kallade attacken mot den svenska kro-
nan. Men detta stillar inte valutaoron. På kvällen den 8 septem-
ber rapporterar Olle Stenholm i rapportsändningen om ännu 
mer press på den svenska kronan. Riksbanken hade under dagen 
höjt marginalräntan till 24 procent. Det var den högsta räntenivån 
i Riksbankens mer än trehundraåriga historia. Stenholm säger: ”På 
marknaderna var det kaos den här dagen. Två institut för bostads-
lån stoppade helt utlåningen. Bankräntorna steg och börsen föll. 
Det har alltså varit en ny svart dag för Sveriges ekonomi.”  

Den 9 september sätter Riksbanken räntan ännu högre, till 75 
procent. Nu är det extra nyhetssändningar och i medierna är 
tonfallet uppvridet. Det talas om en chockhöjning och om att 
Riksbanken nu tar till storsläggan för att övertyga världen att det 
inte är någon idé att spekulera i om Sverige ska devalvera. Den 
höga räntan syftar alltså till att slå ihjäl valutaspekulationen och 
inledningsvis ser det ut att gå vägen; pengarna strömmar in i 
landet igen. Nu framförs också uttalade krav på uppgörelser över 
partigränserna. Till exempel menar Allan Larsson, Socialdemo-
kraternas ekonomiska talesperson, i en tv-intervju att det är nöd-
vändigt att åstadkomma en nationell samling kring en ansvars-
full ekonomisk politik. 

I medierna är metaforerna och bildspråket tydligt. I Rapports 
ordinarie sändning den 9 september framställs Sverige som en 
sjuk Moder Svea och den beska medicinen hon tvingas inta ska 
övertyga motståndaren om att Svea är frisk. Vid en presskonfe-
rens, också den på kvällen den 9 september, säger statsminister 
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Carl Bildt att de som spekulerar i en devalvering har fel. ”De har 
inte sett att vi är beredda att gå igenom eld och vatten för den 
här politiken.”  

De följande dagarna, alltså efter den 9 september, avtar dra-
matiken. Riksbanken kan sänka räntan. Men en vecka senare, 
onsdagen den 16 september, höjs den till 75 procent. Återigen 
strömmar valutan ut ur landet och marknaden är, som det sägs, 
”hysterisk”. Tjugo över tre på eftermiddagen höjer man till 
osannolika 500 procent. ”Vi har inte sett sådan här oro sedan 
kriget”, påpekar en ekonom. Nu förhandlar regeringen och Soci-
aldemokraterna om ett första krispaket. ”Läget är alltför allvarligt 
för att bedriva partitaktik”, säger Socialdemokraternas partileda-
re Ingvar Carlsson. ”Nu borde det finnas en nationell insikt hos 
alla om vad som krävs.” 

”En ödesdag väntar för Sverige”, säger programledare Ulla-
Carin Lindquist när hon inleder Rapports extrasändning klockan 
sju morgonen dagen efter att rekordräntan införts. Valutasamar-
betet i Europa, en process som pågår samtidigt med den svenska 
valutaturbulensen, är i gungning. Risken finns att Sverige tvingas 
devalvera. Alla håller andan. ”Räntan lägger en död hand över 
Sverige”, säger Ingvar Carlsson.  

Efter två dagar med 500 procent i marginalränta blir det helg. 
Marknaden tar ledigt. Men politikerna fortsätter att arbeta. Den 
20 september är det första krispaketet klart. Det är en historisk 
uppgörelse över blockgränserna som innefattar besparingar och 
höjda skatter. Alla drabbas, framhåller politikerna. ”Alla grupper 
får känna av det här”, säger Ingvar Carlsson när han tillsammans 
med Carl Bildt intervjuas i Rapport. Dagen efter den första kris-
överenskommelsen går det att sänka räntan till 50 procent. Men 
även om den akuta krisen för kronan alltså är över för denna 
gång fortsätter räntan att ligga kvar på höga nivåer. 

I medierna ser man – framförallt i perioden mellan de två 
krisöverenskommelserna – antydningar till kritik mot markna-
den. Ett exempel är att det inte pratas om marknaden, utan som 
på en given signal använder journalisterna istället uttrycket ”den 
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så kallade marknaden”. Vidare diskuteras valutahandlarnas unga 
ålder; de karaktäriseras som spolingar med vita skjortor och 
enorma månadslöner. Att miljonerna byter plats med ett knapp-
tryck och att valutahandlarna jagar i flock är andra exempel på 
det bildspråk som återkommer när medierna ska beskriva de 
unga ekonomerna. Här tycks finnas en föreställning om mark-
nadens höga tempo och snabbhet, och att Riksbanken och politi-
kerna ligger efter och inte hinner med.  

Den 30 september, vilket är exakt tio dagar efter det första 
krispaketet, analyserar Elisabet Höglund läget i Rapport. ”Förra 
veckans krisuppgörelse”, säger hon, ”har invaggat många i tron 
att faran är över. Att lugnet åter ska lägra sig över Sverige och att 
räntan ska återgå till mer normala nivåer. Men nu kommer det 
signaler om att kanske bara halva jobbet är gjort för att få Sverige 
ur krisen. Nya överraskningar kan vara på väg.” Det andra kris-
paketet, där en sänkning av arbetsgivaravgiften är det viktigaste 
inslaget, presenteras på en presskonferens. Carl Bildt pratar om 
en nationell krissituation, om att politikerna har visat en unik 
styrka och ett unikt samarbete i vårt politiska system.  

Nu sänker Riksbanken marginalräntan till 25 procent och de-
valveringsryktena känns mer avlägsna. Optimismen är påtaglig. 
Ett andra krispaket innebär ett stort steg på vägen mot en lugn 
valuta enligt en företagsledare. Börsen tar ett glädjeskutt medan 
VPK-ledaren Lars Werner kallar krispaketet för en kapitulation 
för marknadskrafterna. Detta var alltså den sista september. 
Under oktober månad rapporteras inte i särskilt stor utsträck-
ning om valutakursen. Men det är lugnet före stormen. Den 19 
november blir läget åter dramatiskt. Vid en extrasändning klockan 
9 på morgonen rapporteras att nu är den svenska kronan åter 
under press. Riksbanken höjer marginalräntan till 20 procent. I 
Rosenbad ges en presskonferens med Carl Bildt och Anne Wibb-
le som talar om ett tredje krispaket.  

Men det är ett krispaket som aldrig blir av. Spekulationen 
mot den svenska kronan fortsätter och under eftermiddagen ger 
Sverige upp den fasta kronkursen, i praktiken är det en devalve-
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ring. Bengt Dennis talar om att svenska folket är den stora förlo-
raren och Carl Bildt menar på sin andra presskonferens för da-
gen att det är ett misslyckande. Carl Bildt säger: ”Det är klart att 
det är ett misslyckande. Ett misslyckande för alla de nationella 
ansträngningar som vi har mobiliserat under de senaste måna-
derna. Jag tror det vore fel att inte kalla ett misslyckande ett 
misslyckande. Det är det, det är vad det är.”  

Ett misslyckande eller inte? Det finns många ekonomer och 
andra som i efterhand inte alls ser utgången av valutakrisen som 
ett misslyckande. Det finns också historiker och statsvetare, 
många här i rummet, som lyfter fram att 1990-talskrisen som 
helhet ledde till ett paradigmskifte i synen på samhällsekonomin 
och politikens möjligheter. Men snarare än att diskutera krisens 
ekonomiska konsekvenser eller betygsätta hanteringen hoppas 
jag nu att ni som var med och som befann er mitt i politiken 
under den här omtumlande tiden kommer att dela med er av era 
upplevelser och minnen. Och med det så lämnar jag över till 
Bengt Dennis som ju vid den här tiden var riksbankschef och 
befann sig, skulle man kanske kunna säga, i stormens öga. 
 

Bengt Dennis 
Tack Cecilia och trevligt att se er allihop! Några av er var ju ock-
så med om valutakrisen på 1990-talets början och jag ska tala om 
på en gång varför jag kom hit: för att det inte var några ekono-
mer som bjöd in mig. Om det finns någonting i den ekonomisk-
politiska historien under ska vi säga de senaste 100 åren, som är 
genomlyst så är det valutakrisen 1992. Den har tröskats fram och 
tillbaka och det har skrivits böcker och uppsatser och genom-
förts seminarier i oändligt antal. Men nu frestades jag av att 
diskutera det här i ett annat sammanhang, lite mera från en 
statsvetenskaplig utgångspunkt, och det tycker jag är roligt. Det 
finns ju ett enormt rikt material. Ekonomer har varit framme 
och har varit på hugget, men jag tycker att statsvetarna i stort 
sett har lyst med sin frånvaro, i varje fall har deras insats varit 
mycket begränsad. Och det finns mycket att belysa.  
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Nu är jag lite tveksam till det här med vittnesseminarium, det 
ska jag säga på en gång. Det vi pratar om idag utspelade sig för 
22 år sedan och Cecilia säger i sin inledning att vi ska minnas. 
Vad är det vi minns? Hur mycket minns vi? Hur mycket kan vi 
lita på minnet? Vad har det för värde idag för forskarna att kalla 
ihop oss och be oss att minnas? Jag skrev en bok om valutakrisen 
och gjorde förarbetet till boken fem, sex år efter krisen. Jag bör-
jade ambitiöst med intervjuer. Jag gjorde fem stycken och sluta-
de. Det jag fann efter fem intervjuer var för det första att folk inte 
mindes rätt. Och när man konfronterade dem med dokumenta-
tion sa de: ”Ja, det var nog så. Du har nog rätt, jag mindes fel.” 
När de någon gång mindes rätt var det ändå fel eftersom de inte 
kunde placera in det i rätt ordning. De hade livliga minnen av 
vad de hade varit med om, men de kom inte ihåg när de hade 
varit med om det, och de kunde inte sätta in det i den process 
som då var aktuell. Jag gav upp och det gör att jag alltid ställer 
mig lite frågande till när folk tvärsäkert säger: ”Så här var det. Jag 
minns, jag var själv med.”  

Jag är alltså försiktig och när jag ska svara på de frågor som 
Cecilia ställde till mig i sin inbjudan har jag försökt att gå tillbaka 
till dokumentationen. Jag är inte säker på att jag litar på mitt eget 
minne. Och jag är nog lite av en skolpojke: jag ska börja med att 
svara på de tre frågor som ställts till mig skriftligt. 

Den första frågan är inte så spännande tycker jag själv, men 
den är ändå berättigad eftersom Cecilia inleder med att peka på 
oron och osäkerheten som fanns i marknaden. Hon ställer frå-
gan: ”Vad var oron för någonting?” och ger själv svaret i sin 
introduktion när hon säger: ”Oron är nästan synonymt, i det här 
fallet, med osäkerhet.” Och hon ber mig kommentera en speciell 
dag, den 12 november, hur det var i marknaden då. Svaret är att 
det var lite speciellt. Det var tre saker som diskuterades vid 
handlarborden över hela Sverige. För det första att riksgäldskon-
toret hade misslyckats med sin intervention med statsskuldsväx-
lar; det vill säga, staten kunde inte få in de pengar som behövdes 
för att täcka budgetunderskottet. För det andra kom riksgälds-
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kontoret med en prognos som visade att upplåningen var myck-
et, mycket större än vad de hade sagt förut och dessutom väldigt 
mycket större än vad regeringen hade prognostiserat. Och för 
det tredje var tidningarna, och radio och tv också, fulla av upp-
gifter om motsättningarna mellan regering och opposition när 
det gällde hur man skulle tolka de två krisuppgörelserna. Det 
fanns en fråga i marknaden, ett tvivel i marknaden till och med, 
om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att omsätta krisupp-
görelserna i en proposition till riksdagen som skulle kunna få 
riksdagens stöd. Med andra ord: Skulle krisuppgörelserna på 
något sätt kunna omsättas i lagstiftning och i finansiering?  

Sådant var läget i marknaden och det är givet att oron hand-
lade om vad det var som skulle komma att ske. Osäkerheten 
berörde alla finansiella aktörer inklusive Riksbanken. Och Riks-
banken agerar naturligtvis som alla andra gör: man får arbeta 
med alternativa scenarier. Det var många gånger som lednings-
gruppen, policygruppen, i Riksbanken satt vid femtiden på ef-
termiddagen och på kvällen och förberedde nästa dags fullmäk-
tigemöte, och frågade sig vad de kunde ha för olika scenarier 
över utvecklingen fram till i morgon bitti. För det skedde ju hela 
tiden saker. Centralbankerna världen över agerade, banksys-
temet, den finansiella marknaden och politikerna i Bryssel age-
rade. Så vi kunde ha en ny situation på morgonen och då får 
man arbeta med alternativa scenarier och alternativa politikakti-
viteter. Så det här var det praktiska utfallet av oron och osäkerhe-
ten och det är inte något märkvärdigt med det.  

Cecilia ställer också en svårare fråga. Hon frågar så här: ”Skil-
de sig de politiska aktörerna åt, alltså Socialdemokraterna och 
regeringen, när det gällde hur man såg på krisens uppkomst, vad 
den berodde på, och hade det någon betydelse när man sedan 
diskuterade åtgärderna för att komma till rätta med krisen?” Det 
finns inget enkelt svar på det, för att det var en diskussion som 
fördes i politiska och polemiska termer och som dessutom skif-
tade över tid. Jag upplevde – kanske förenklar jag en hel del och 
kanske kommer någon att ha invändningar mot det – men jag 
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upplevde inledningen på krisen på det sättet att regeringen mera 
markerade de offentliga finansernas svagheter, medan Socialde-
mokraterna var mer inriktade på den reala ekonomin och ville se 
åtgärder från regeringens sida när det gäller sysselsättning och 
produktion. Att sedan regeringen, genom finansministern, trots 
betoningen på de offentliga finanserna inte kunde leverera nå-
gon förbättring, det är en annan sak. Den kom ju först genom 
Göran Persson och hans kraftfulla insats. Men jag vill nog påstå 
att Socialdemokraterna länge höll fast vid att efterfrågan i den 
reala ekonomin måste öka. Ett bra exempel på det är att bara ett 
par dagar efter den första krisöverenskommelsen mellan reger-
ingen och Socialdemokraterna uppträdde Jan Bergqvist, som då 
var gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen och tillika 
medlem av riksbanksfullmäktigefullmäktige, med en artikel i 
Göteborgsposten där han sa att: ”Först i andra hand så ska de 
offentliga finanserna saneras.” Så det var en klar skillnad på hur 
man såg på tidsfaktorn och på de olika åtgärderna i tidsaxeln. 
Sedan försköts debatten ytterligare, när det kom till det andra 
krispaketet som i allt väsentligt var inriktat på att få ner kost-
nadsläget för näringslivet. Sedan föll kronan och då fick vi en 
våldsam debatt om vem som bar skulden till allt detta. Och den 
var verkligen ganska våldsam, jag ska hoppa över den. Sedan 
kom Lindbeckkommissionen i mars 1993 och efter det kan man 
säga att lugnet har brett ut sig. Idag finns det en ganska stor 
konsensus om vad som hände i den svenska ekonomin. I Lind-
beckkommissionens framställning dras händelseförloppet tillba-
ka till 1970- och 1980-talet, och man pekar på återkommande 
kostnadskriser, svag produktivitetsutveckling, svaga tendenser, 
svaga offentliga finanser, och sedan devalveringarna och efter-
vården av devalveringarna, som missköttes. Och till slut fick vi 
som kulmen på alltihop den stora försvagningen av de offentliga 
finanserna under den borgerliga regeringen.  

Det där är nog en historieskrivning som har slagit igenom 
och idag ser jag inga större skillnader i historieskrivningen oav-
sett vilket läger man befinner sig i. Diskussionen om vems fel 
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krisen var har i stort sett upphört. Men det är så klart att under 
krisens förlopp och när man hade olika syn på vems fel det var 
och vem som var orsaken till krisen så påverkade det också par-
tiernas syn på vad som behövde göras. Det tror jag andra kom-
mer att skildra här senare idag.  

Den tredje frågan som jag har fått handlar om medias roll. 
Det är en mycket intressant fråga och ganska väl belyst, tycker 
jag. Och det kan man väl enkelt sett säga att de som stod upp för 
försvaret av växelkursen, de hade media med sig, både när det 
gällde nyhetsrapporteringen och när det gällde opinionsbild-
ningen på ledarsidor och i opinionsbildande artiklar. Men det 
finns saker jag vill lyfta fram. Det ena är ekonomernas bidrag till 
debatten och vad som framkom i media. Innan jag började titta 
på det här ordentligt hade jag den uppfattningen att i stort sett 
alla ekonomer i Sverige stödde en fast växelkurs och försvaret av 
kronan. När jag började se efter ordentligt i vad tidningarna 
hade på nyhetsplats och i insändarartiklar förändrades min syn. 
Vad jag i stort sett kom fram till var att ekonomerna hade ganska 
skilda uppfattningar. Däremot hade fastkursanhängarna ett to-
talt övertag i opinionsbildningen. Och varför det? Jo, de skrev 
artiklar i tidningarna och motiverade utförligt varför de ville 
hålla fast växelkursen. Medan de andra, de som hade den avvi-
kande uppfattningen, kom fram bara i intervjuer. Varför det blev 
så i media har jag ingen förklaring till. Sedan har vi ju ledarsi-
dorna och där var det kompakt försvar för att hålla fast vid väx-
elkursen, med ett undantag och det var Anders Ferm i tidningen 
Arbetet. Han gick tidigt under krisen in för att kronan inte skulle 
försvaras och mot slutet av krisen gick han över till att hävda att 
kronan skulle flyta fritt. Så han var en ensam röst i alltihopa. Hur 
många minuter har jag kvar? 
 

Kjell Östberg 
Fyra. 
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Bengt Dennis 
Bra. Då har jag svarat på de här frågorna och då vill jag vidga 
perspektivet och fråga mig: Vad är det statsvetarna inte har syss-
lat med? Vad är det för någonting som jag personligen vill se 
mera forskning om, eller i varje fall en diskussion omkring? Det 
är ett par saker. För det första: De här krisuppgörelserna är gans-
ka lite belysta. Det finns en del intervjuer och det har skrivits lite 
grann men det har inte bearbetats på ett organiserat och syste-
matiskt sätt av statsvetare hur krisuppgörelserna kom till. Olle 
Wästberg var med så han kommer nog att vittna om det här 
idag, det är jag övertygad om. Men jag skulle vilja se en genom-
lysning av hur det gick till, och framförallt få svar på följande 
fråga: Hur ska kommande krisuppgörelser organiseras? Min 
fråga föranleds av att jag hade ett mycket, mycket starkt intryck 
av att det här var det mest amatörmässiga jag har sett i ett för-
handlingsarbete någon gång. Det fanns inte ett gemensamt sek-
retariat, det var ingen som höll ordning på förhandlingen. All-
ting var flytande och kaos, och det föranledde mig att föreslå 
regeringen att man i den andra krisuppgörelsen inte skulle ta in 
frågan om hur man skulle rädda de svenska bankerna. Jag var 
rädd att i det kaos som rådde skulle vi få fram fel beslut, och lag-
texter som inte var genomarbetade skulle spridas ut över världen 
och skapa missförstånd. Det har jag fått mycket kritik för ifrån 
Socialdemokraterna efteråt.  

Nästa fråga som jag skulle tycka vara intressant och bra att 
belysa är: Hur ska en centralbank agera i ett sådant här läge? 
Intressant är följande: Centralbanken anser att ett försvar av en 
kronkurs eller någonting annat är hopplöst medan regeringen 
sätter sig i förhandlingar med oppositionen och säger: ”Nä, men 
vi ska väl fixa det här genom en stramare finanspolitik.” Hur 
länge ska en centralbank hålla ut? Nästa fråga är: Kan en central-
bank hålla ut emot en opinion som definitivt är emot central-
bankens politik? […] Paul Volcker, denne legendariske central-
bankschef i USA, har en gång sagt någonting som jag ofta cite-
rar, nämligen: ”En centralbank kan aldrig agera i ett politiskt 
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vakuum.” Och det tror jag är en djup sanning. Men hur långt 
kan en centralbank gå? Hur långt bör den gå? Vad är rimligt att 
förvänta sig av en centralbank i ett opinionsläge där man knappt 
har någon med sig?  

Och sedan, en suck, sista minuten, en suck i hjärtat. Hur 
kommer det sig att – och det har ingenting med valutakrisen att 
göra – hur kommer det sig att riksdagen, som har Riksbanken 
som sitt verk, årtionde efter årtionde ägnar så lite uppmärksam-
het åt denna sin idé. Hur kommer det sig att man alltid överlåter 
till regeringen att fundera över riksbankens organisation, lag-
stiftningsställning, relationer till regering, till parlament. Och så 
vidare. Man frånkänner sig totalt inflytande över denna 300 år 
gamla institution. Jag vill se en aktiv riksdag som intresserar sig för 
denna institution, som är så central och som fått en sådan unik 
ställning när det gäller maktutövning i landet. Tack så mycket. 
 

 [Applåder.] 
 

Cecilia Åse 
Tusen tack Bengt. Då lämnar jag ordet till Per-Olof Edin som 
1992 var chefsekonom vid LO. 
 

Per-Olof Edin 
Jag vill säga att jag kommer att fokusera ganska mycket på för-
spelet till krisen. Mitt starkaste intryck, så här i efterhand, hand-
lar om vad jag, lite drastiskt kanske, säger är två allvarliga intel-
lektuella haverier som drabbade Sverige i förspelet till den här 
500 procentsräntan.  

I någon konkret mening började väl det hela med avregle-
ringar. Jag vill hänvisa till två citat av Ingvar Carlsson, i hans 
bok, Så tänkte jag från 2003, ”Avreglering av kreditmarknaden 
släppte fram en flodvåg av konsumtion. Den var så enorm att 
ingen finanspolitik i världen kunde bromsa den, än mindre torka 
upp den.” Och det var väl så sant som det var sagt. Problemet är 
att han säger det så långt efteråt. Och efteråt säger han också att 
han är oerhört besviken över att ingen informerade honom om 
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vilka väldiga konsekvenser avregleringen skulle ha. Det fanns 
ingen utredning som sade: Det här kan hända och här är alterna-
tiva vägar. Ingvar Carlsson säger: ”Hela den svenska demokratin 
har drabbats av ett grundläggande strukturfel. En koalition mel-
lan politiker, tjänstemän, näringsliv, ekonomer och media som 
inte ville eller förmådde att se sanningen i ögonen. Skapade tyst-
nad istället för en debatt om vad som höll på att hända i svensk 
ekonomi.”  

Att avregleringen hade släppt fram det här problemet var ing-
en svårighet att se. Jag ska inte framhålla oss på LO-sidan som 
särskilt smarta eller kloka, det var vi inte. Vi kanske däremot är 
vana att inte alltid säga likadant som alla andra. I den meningen 
har vi nog lättare ibland att i sådana här lägen hålla oss till, ja, till 
de siffror vi faktiskt ser i verkligheten. Redan hösten 1986 varna-
de vi tydligt för att det här kommer att leda till en överhettning i 
svensk ekonomi. Vi sa också att det kommer att leda till att man 
sätter in konsumtionsdämpande åtgärder och momshöjningar 
eller skattehöjningar. Och vi sa att de åtgärderna inte kommer 
att bita eftersom överhettningen bygger på att villapriserna har 
stigit, och framförallt på att aktievärdet har stigit. Aktievärdet 
ökade tror jag 16 gånger, alltså med 1 600 procent, under 1980-
talet. Och när de rika som hade gjort sig en förmögenhet på villa 
och framförallt aktier fick belåna sina förmögenheter, då släppte 
det fram en konsumtionsvåg som inte några momshöjningar 
eller skattehöjningar överhuvudtaget skulle kunna hejda. 

Vi sa, lite konspiratoriskt tyckte många, att åtstramningarna 
kommer att drabba våra LO-medlemmar, som inte har haft aktier 
och inte i stor utsträckning äger hus. Och det visade sig ju vara 
väldigt rätt. Det debatterades om huruvida svensk ekonomi var 
överhettad eller ej, och om överhettningen var grundad i att 
hushållen hade börjat konsumera för mycket. Men det var egent-
ligen inga svårigheter att se att så var fallet. Vi har, gud ske lov, 
statistik från Statistiska centralbyrån. Det är fullt klart att det är 
företagens och hushållens köpfest i slutet av 1980-talet som dri-
ver fram överhettningen. Ja, och överhettning leder ju till höga 
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löneökningar. Vi såg att det skulle komma att utkonkurrera Sve-
riges industri. Det var det som var problemet. Vi hade varit med 
om det förr, till exempel i början på 1980-talet när samma sak 
hände. Då ledde det till kraftiga devalveringar.  

Men i slutet av 1980-talet skyllde Riksbanken och andra på 
regeringen och sa att: ”Ja, det här beror på finanspolitiken. Bud-
getpolitiken är alldeles för släpphänt.” Då kan vi åter titta i stati-
stiken och se efter hur det verkligen såg ut. Vi hade tidigare haft 
enstaka år med budgetöverskott på fyra procent av BNP. Men i 
slutet av 1980-talet fick vi fyra år i rad när vi hade budgetöver-
skott på den rekordnivån.  

Man kan verkligen inte klaga på att budgetpolitiken var för 
släpphänt under de här åren. Det var snarare tvärt om, det var en 
osedvanligt åtstramad offentlig ekonomi. Sedan, under krisens 
dagar, när köpfesten var över, fick staten gå in och försöka kom-
pensera den privata sektorns kraftiga underefterfrågan.,  

Mot slutet av 1980-talet insåg nästan alla att Sverige var på 
väg mot en allvarlig kris. Det gjordes fem försök att stabilisera 
ekonomin. Det första var vårbudgeten 1989. Jag ska inte gå in på 
det närmare, men i stort sett havererade de förslag som Kjell-
Olof Feldt lade. Under hösten 1989 fattade de ledande personer-
na i finansdepartementet beslut om att Sverige skulle gå igenom 
vad vi kallar ett stålbad, det vill säga det som då kallades för 
normpolitiken eller ibland icke-ackommodationspolitiken. Och 
det är helt enkelt att staten inte ska ackommodera: staten ska 
alltså inte skaffa sig budgetunderskott och staten ska inte ändra 
valutakursen, även om arbetslösheten stiger till oanade nivåer, 
utan då ska man gå igenom krisen. Det hade elva västeuropeiska 
länder gjort redan tidigare och nu var det dags för Sverige att 
göra det. Problemet är även här att ingen som helst debatt före-
kom på den här punkten, inte ens inom regeringen. Det var 
något som finansdepartementet tog beslut om ganska solitärt. 

Och sedan kom då, tidigt 1990, när alla hade insett att vi hade 
ett kostnadsläge som var ohållbart, det så kallade stoppaketet, 
med lönestopp, prisstopp, utdelningsstopp och, ja … 
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Mona Sahlin 
Hyresstopp också. 
 

Per-Olof Edin 
Hyresstopp, ja. Politiskt havererade det, och det ledde dels till en 
regeringskris där Kjell-Olof Feldt avgick som finansminister, 
dels till en svårartad förtroendekris inom hela fackföreningsrö-
relsen. […] Så det havererade verkligen. Sedan kom Mona – min 
uppfattning var att det var Mona som drev fram stoppaketen och 
det var kanske inte alldeles populärt inom hela regeringen.  

Det enda som egentligen fungerade riktigt bra var tillsättan-
det av en Rehnbergkommission som skulle hålla i avtalsrörelsen. 
Det innebar att vi fick de bästa löneuppgörelserna vi hade haft på 
20 år. Det var faktiskt en väldigt positiv insats. Min uppfattning 
är att det var Mona som drev fram kommissionen, och det var 
kanske inte alldeles populärt inom hela regeringen. Kan ju vara 
roligt att höra Mona kommentera det kanske.  

Sedan kom vi – det vill säga LO ekonomerna – med den totalt 
förbjudna åsikten: att vi skulle släppa kronan. Har man redan 
ställt till ett kostnadsproblem, i den meningen att exporten inte 
kan konkurrera riktigt effektivt, då finns det bara en lösning som 
är någorlunda rationell och det är helt enkelt att förändra kron-
kursen. Vi hade tre olika metoder för det, men den som kom att 
tillämpas var ju den flytande kronan. Jag kan säga att vi har ald-
rig … jag personligen har aldrig blivit så utskälld, utskåpad och 
till och med fördummad, långt upp i riksdagen. Man sa att 
egentligen borde LO sätta munkorg på den där P-O Edin, för att 
vi uttalade förbjudna åsikter helt enkelt. Att krisen faktiskt var 
ett kostnadsproblem var det inga som helst svårigheter att se, 
men på något sätt förvandlades det till ett budgetproblem. Och 
det var ett budgetproblem som man försökte åtgärda genom att 
strama åt. Vi hävdade då att det skulle komma att bli sex eller sju 
procents arbetslöshet om vi inte anpassade kronans växelkurs. 
Det ansågs naturligtvis vara något fullständigt idiotiskt att påstå. 
Vi hade fel – det blev ju betydligt högre arbetslöshet än så. Men 
att Sverige skulle få sex eller sju procents arbetslöshet, det var 
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uppenbarligen en omöjlig tanke. Visserligen hade alla andra elva 
västeuropeiska länder som hade gått igenom det här stålbadet 
haft åtta till fjorton procents arbetslöshet. Men vi trodde att 
Sverige skulle klara sig lite bättre undan stålbadet.  

Ja, så här i efterhand är det lätt att säga hur det blev. Anders 
Salén som var vice riksbanksdirektör menade att den fasta växel-
kursen var en doktrin och att släppa den fri låg bortom de ansva-
rigas föreställningsvärld. Det tycker jag beskriver väldigt bra hur 
det var. Jag minns att jag hade två kompisar. De kom upp till mig 
i enrum och sade: ”Hörru, P-O, du har byggt upp ett enormt 
förtroende i Sverige under 20 års tid. Du kommer att förlora det 
om du fortsätter, du måste ju inse att du har fel.” Och då gick jag 
hem och tänkte: ”Ja, men det här är typexempel, P-O. Du brukar 
säga: Om alla andra kloka människor omkring dig tycker att du 
har fel, då har du nog också fel.” Så jag tänkte att jag får väl ändra 
mig då. Men sedan tänkte jag nästa tanke: ”Om alla andra män-
niskor förstår hur det är och jag inte fattar, men jag är inte så 
dum att jag inte skulle kunna fatta om någon försökte förklara. 
Fram till dess att någon har förklarat hur det hänger ihop, så 
måste jag hålla fast vid min uppfattning.” 

Däremot fattade vi LO-ekonomer ett beslut om att inte ha 
något ekonomiskt politiskt resonemang i samband med vår 
konjunkturrapport ”Ekonomiska utsikter”. I den meningen blev 
jag alltså tyst. Det här var också första gången som inte ens LO-
ledningen stod bakom oss. De sa att: ”Ja, de får väl säga vad de 
vill.” För mig är det här det viktigaste eftermälet. Det var enkla 
analyser, det var inga svårigheter att göra dem. Sverige råkade ut 
för en kostnadskris, som avregleringen hade lett fram till. Sam-
ma sak hade hänt i Norge några år tidigare. Det var inga svårig-
heter att se att det var det akuta grundläggande problemet. 

Man kan fråga sig då: Varför blev det så här? Jag tror att det 
finns två viktiga förklaringar. Den ena är att många hade andra 
agendor. Att driva igenom stålbadet och pressa fram en låginfla-
tionspolitik, det var, för många, överordnat det mesta här i värl-
den. Man ville inte se att det skulle skapa problem. Och även de 
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som såg att det skulle skapa vissa problem menade: ”Det är värt 
det.” Men allra viktigast är nog att, när alla andra säger något, är 
det lätt att tro att det är sant. Den överlägset starkaste övertal-
ningsmekanism som finns är att alla andra tror samma sak. Det 
är väldigt svårt i ett sådant läge att tänka: ”Nä, de kanske har fel, 
alla de andra.” Och det var så det var. Det intygar ju också Bengt, 
att det var ingen som vågade lyfta på hatten och säga: ”Jag håller 
inte med. Jag tror det är så här istället.”  

Det gjordes fem politiska försök att rätta till problemen – 
men de snarare förvärrade krisen. Det första var i januari 1991 
när en socialdemokratisk regering för första gången faktiskt 
säger att inflationsbekämpning är överordnat full sysselsättning. 
Det andra var när man försämrade en hel del försäkringsvillkor, 
framförallt när den borgerliga regeringen hade tillträtt på hösten 
1991. Bland annat sänktes sjukförsäkringen till 65 procent de 
första dagarna. Det tredje var en realränta på i praktiken åtta 
procent. Det kan ta död på vilken ekonomi som helst att ha en så 
hög realränta. Idag är den noll. Ja, och sedan kom det fjärde – 
och mest oväntade av allting: man knöt kronan ännu fastare till 
en stark valuta, alltså till ecun. Och därefter kom det femte, när 
man försökte att rädda det hela med 500 procents ränta. Jag vet 
inte hur det kunde komma sig, men tre veckor innan riksbanken 
höjer räntan till 500 procent säger landets statsminister Carl 
Bildt: ”Svensk ekonomi har nu kommit ur det senaste decenniets 
kostnadsproblem. Detta bäddar för en stark utveckling under det 
kommande året.” Kan man ha mer fel? [Skratt i rummet.] 

Ja, men samtidigt hade ju några av världens största valutaak-
törer och valutaspekulanter sett hur det låg till. Det var inga 
svårigheter att göra det. Sverige hade ett unikt kostnadsproblem, 
som det inte gick att komma ur, utan att ändra valutakursen, och 
de var så säkra på sin sak att de var beredda att satsa väldigt stora 
pengar på det. Och ju mer Riksbanken pumpade ut pengar ju 
mer banken köpte upp svenska kronor för att försvara den på tok 
för höga växelkursen, desto mer lånade de i svenska kronor. Och 
sedan när kursen föll gjorde de sig en vinst på kanske fem, sex 
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miljarder kronor. Det var Riksbanken som betalade det hela i 
slutändan. 

När väl spekulanten hade krossat envisheten och dumheten 
hos både Riksbanken, politikerna och näringslivets företrädare, 
då tvärvände ekonomin och gick bara plus i alla avseenden. Och 
därmed är det slut och tack för mig. 
 

[Applåder i rummet.] 
 

Cecilia Åse 
Jag kan berätta att jag bjöd in Carl Bildt till dagens seminarium, 
men jag har inte fått något svar från honom. 

Nu har vi hört två fantastiska inlägg som handlar om den 
ekonomiska sidan av krisen och ska förflytta oss över till politi-
ken. Så jag tänkte om du Mona ville vara näst i tur. 
 

Mona Sahlin 
Absolut. Jag vill börja med att verkligen hålla med Bengt Dennis 
om det här med minne. Jag tänker inte ge mig in på själva det 
formella händelseförloppet för det finns redan så väl beskrivet. 
Mitt favoritcitat från den tiden, från Carl Bildt, var det som P-O 
alldeles nyss tog upp. Än idag kan jag inte äta kräftor utan att 
tänka just på det. För det var just på kräftskivan ute på Harpsund 
det året, som han sa så. Men jag tänkte också på det citatet i förr-
går faktiskt, när Carl Bildt i tv fick frågan om han såg någon lik-
het med det som sker idag i politiken och hur det var då på 1990-
talet. Och då säger Carl Bildt ungefär så här att: ”Nä, det är en 
stor skillnad. För nu är allt så hafsigt slarvigt men på den tiden 
var det resultat av ett noggrant arbete och långsiktighet och så.” 
Så att minnet, ja, det är lite olika, om man säger så. [Skratt i 
rummet.] 

Jag vill försöka ge en bild, inte av datumen och siffrorna, det 
som både ni och vi redan har tittat så mycket på. Istället vill jag 
göra några nedslag i hur min politiska skolning skedde mitt i allt 
detta och bidra med några reflektioner över politiken då och nu.  
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Jag kom ju in i riksdagen 1982, så det är alltså 32 år sedan nu. 
På mitt första riksdagsgruppsmöte råkade jag sätta mig på Gun-
nar Strängs plats och hela riksdagsgruppen tystnade, för det fick 
man inte göra. Och vi devalverade kronan 16 procent. Det var, så 
att säga, min första dag i riksdagen.  

Man måste komma ihåg hur viktig den här frågeställningen 
om ekonomin var vid denna tid: om inflationen, om räntan, om 
vi hade råd, om vi levde över våra tillgångar. Det var en debatt 
som på gott och ont kom att prägla min generation. Vi köpte 
vårt första radhus 1989. Och jag kan fortfarande minnas hur vi 
kämpade och fick ner räntan till 18 procent, och vi var väldigt 
nöjda med det. [Skratt i rummet.] 

Och sedan när räntan så småningom gick ner, vad mycket det 
betydde för vår ekonomi och för våra kompisars ekonomi, jäm-
fört med de förändringar vi pratar om i politiken med någon 
skatt upp och någon skatt ner. Detta har stannat kvar i mitt med-
vetande på många sätt.  

Jag kom in i regeringen 1990 och sedan den dagen har jag och 
Ingvar Carlsson också varit ihop, så att säga. Vi har levt våra 
politiska liv bredvid varandra, och särskilt de här dygnen som vi 
pratar om nu. 

Jag minns att två veckor efter att jag kom in i regeringen la vi 
fram propositionen om lönestopp med mera. Och man skulle ju 
kunna tro att jag hade hittat på allt det där själv på två veckor 
och lagt fram det, eftersom jag fortfarande är den som får bära 
ansvaret. Det var jättekul att höra att du P-O gav mig credd för 
Rehnberg, för det var verkligen något bra. Annars brukar jag 
bara få skuld för hela stoppaketet. Det är viktigt att säga att för 
mig präglade den upplevelsen på många sätt också min syn, 
vilket ledde fram till att jag och några till verkligen kämpade för 
Rehnbergkommissionen, som många inte trodde på. Min erfa-
renhet av stoppaketet var ju bland annat att ibland hjälper det 
inte hur mycket överens man är i de slutna rummen, sedan mås-
te man också kunna stå för det. […] Jag kan fortfarande minnas 
Kjell Larssons ord till mig, för när jag frågade: ”Men herregud 
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ska jag ta alla intervjuer nu?”, då sa han: ”Ta det lugnt Mona, vi 
står bakom dig.” [Skratt i rummet.] Och jag svarade: ”Hur långt 
bakom då?” Det är verkligen sant. Vi stod i en hiss i riksdagshuset.  

Alla behövde hitta sätt att ta ansvar, och ”alla” i min värld var 
fackföreningsrörelsen, det var arbetsgivarna och det var vi i poli-
tiken. Antingen skulle det till mer statlig inkomstpolitik eller så 
skulle vi finna andra former att ta ansvar. […] Det kom att präg-
la mig väldigt, väldigt mycket.  

Jag blev sedan partisekreterare 1992. Valet 1991 ledde som vi 
alla vet till att Ny Demokrati kom in i riksdagen, andelen kvin-
nor minskade, andelen män ökade, Miljöpartiet åkte ut. Det var 
verkligen kaos på många sätt. Debatten om ekonomin blev också 
sakta men säkert allt tydligare, om man säger så. Lönerna ökade 
också men inte realt. Insikten om det, tillsammans med hur rän-
tan och lånebilden var för många människor, den var viktig.  

Så för att göra en lång historia kort – hela diskussionen, som 
enligt Carl Bildt då var ett resultat av ett långsamt och trovärdigt 
övervägande, nådde mig och Ingvar och Allan [Larsson], för det 
var framförallt vi tre som ju gick till Rosenbad den där natten 
och så småningom bestämde oss: ”Ja, ska vi rädda Carl Bildt?” 
För så beskrevs det av dem som kritiserade detta: ”Ska vi rädda 
Carl Bildt?” ”Nä”, sa Ingvar. ”Vi ska rädda landet. Landet måste 
regeras och det måste vara det mest överordnande.”  

Jag kan fortfarande minnas när vi gick över bron från riksda-
gen till Rosenbad och Ingvars tydliga känsla av att nu går jag till 
Rosenbad, där sitter Carl Bildt. Han hade inte varit där sedan vi 
hade förlorat valet. […] Vi kommer upp i hissen och det är verk-
ligen allvarligt och det är sent på kvällen. Hissen stannar på 
sjunde våningen, vi går ut och möts av att någon har skrivit en 
handskriven lapp och klistrat upp på dörren: ”Sossefri zon”. 

Det var verkligen så. Men vi svalde tre gånger: ”Vi ska rädda 
landet.” Men innan jag fortsätter vill jag berätta att Carl Bildt 
räddade livet på mig och Ingvar. Jag bara nämner det kort. Vi 
var i Berlin på Socialistinternationalen och hade bestämt att vi 
skulle träffa våra kurdiska-iranska vänner i det kurdiska partiet 
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den kvällen på middag, när Carl Bildt ringde. Det var den dagen, 
tror jag, då det blev 500 procent. Så vi satte oss på planet och 
åkte hem och på kvällen sköts alla på den middagen ihjäl. Denna 
dramatik, och saker som liksom bara blir, måste man också ha 
med sig som ett raster att lägga över ett händelseförlopp. Efteråt 
kan allt det vi pratar om se ut att ha varit så välplanerat. Men det 
är ju också så att vissa saker blir som de blir och så hittar man 
strategin efteråt.  

Precis som Bengt Dennis var inne på skulle jag också vilja 
önska att statsvetarna kunde titta mycket tydligare på just de här 
nätterna, de här veckorna och månaderna, på vad som egentli-
gen skedde. För visst var mycket som, precis som Bengt sa, ama-
törmässigt på många sätt och vis. Det var det nog. Jag vet inte 
hur det skulle ha kunnat vara på något annat sätt.  

Det fanns också en svår diskussion, som handlade om att de 
blocköverskridande lösningarna var tvungna att bygga på att 
man reflekterade på samma sätt över verkligheten. Då var vårt 
problem i politiken inte bara att vi tyckte olika, vi och Modera-
terna, om vad man skulle göra. Problemet var också att man 
analyserade verkligheten så olika, och då blir det också väldigt 
svårt att hitta vägar till de gemensamma lösningarna. Det har jag 
tänkt på mycket efteråt. Det fanns en väldig misstänksamhet 
som, vill jag då betona, Folkpartiet på många sätt löste ihop med 
oss. På något sätt kändes det som om det var vi och Folkpartiet 
som gjorde den där krisuppgörelsen, trots Moderaterna. Och jag 
menar verkligen det. Det är alltifrån att Peter Örn, Bengt Wes-
terberg och Olle köpte pizza åt oss. [Skratt i publiken.] Vi höll på 
att svälta ihjäl där på natten. Det fanns en respekt som inte fanns 
för övrigt.  

Natten innan första presskonferensen var vi verkligen inte 
färdiga i detalj och det har Anne Wibble också pratat mycket 
om. Jag rökte på den tiden och hon och jag stod och rökte efteråt 
och sa: ”Men det här är inte klokt, vi ska ha presskonferens 
imorgon och vi är inte klara. Nä, men vi gör upp det här nu.” Jag 
bevarar väl en bild från den natten av mig, Anne Wibble, Bengt 
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Westerberg och Ingvar Carlsson. Det var vi fyra ihop med Olle 
och andra som gjorde det allra, allra sista. Och jag kände en 
otrolig respekt för Anne Wibble, som jag inte kände innan men 
som jag verkligen lärde känna då.  

Och pressträffen, det här måste jag säga, min bild av den är 
att både Carl Bildt och Ingvar Carlsson kom till mig, var och en 
för sig, och sa samma sak: ”Mona, du måste sätta dig emellan. 
Jag vill inte sitta bredvid Carl, jag vill inte sitta bredvid Ingvar.” 
[Skratt i publiken.] Och det är faktiskt första gången jag minns 
att jag verkligen vågade skälla tillbaka och säga: ”Nu får ni lägga 
av. [Skratt i publiken.] Nu ska vi rädda landet.” Och de sitter 
bredvid varandra, om ni ser på pressträffen.  

Det var en tid när så mycket annat förändrades också på gott 
och på ont. Jag minns när jag satt i telefonen med Ulf Laurin, 
som då måste ha varit ordförande i Svenskt Näringsliv. 
 

Olle Wästberg 
Industriförbundet. 
 

Mona Sahlin 
Industriförbundet. Jag skulle förankra att vi så småningom också 
skulle söka medlemskap i EU. Jag minns hur det liksom sa ”paff, 
paff” i telefonen. Så jag sa: ”Ursäkta men det smäller. Vad gör 
du?” ”Nä, men jag jagar fasan.” [Skratt i publiken.] Det var en så 
märklig kontrast mellan det vi gjorde och det som hände. Jag 
hoppas att ni förstår att jag inte bara säger det här som en rolig 
historia, utan det är en bild av vad vi gjorde och vad mycket det 
kom att betyda.  

De två slutsatser som jag också vill dela med mig av handlar 
om att när socialdemokratin räddade landet, när vi gjorde upp 
detta tillsammans med en borgerlig regering, var det ändå vi som 
växte i opinionen. Med denna uppgörelse växte vi ganska snart 
upp till över 50 procent, för folk uppskattade verkligen detta 
med ansvar. Och när jag som partisekreterare, jag kan minnas 
det, gick de där små trappstegen på Sveavägen 68 upp till verk-
ställande utskottsrummet någon gång under våren innan valet 
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och sa: ”Ja, det är hemskt, SIFO kommer nu imorgon och tyvärr 
nu är vi under 50 procent [skratt i publiken] och alla blev oroliga. 
Vi fick 45 procent tror jag, i valet 1994. Jag drar inga andra slutsat-
ser av det, mer än att jag lägger det på bordet, så blev det då.  

Och det andra, som kanske är det viktigaste på många sätt av 
det som hände då, var att vi hade en hög arbetslöshet och en 
enormt stor flyktinginvandring – och resultatet var att Ny De-
mokrati åkte ut. Det kan man också reflektera över. Och att vi 
sökte medlemskap i EU och också kom in, vilket jag fortfarande 
tycker var väldigt bra. Men det var också ett litet fönster som 
uppstod efter allt detta hösten 1994. Så ska man analysera vad 
krisuppgörelserna gav […] är dessa två tankar något som jag 
fortsätter fundera över: När och hur väljarna uppskattar ansvar, 
också över blockgränserna. Och också vad som möjliggjordes i 
och med att vi sedan vann folkomröstningen om medlemskapet i 
EU. Så de bilderna är mina och det hade varit väldigt, väldigt kul 
att höra Carl Bildts. 
 

[Applåder.] 
 

Cecilia Åse 
Olle, varsågod. 
 

Olle Wästberg 
Tack. Jag tycker också att det är utmärkt att det här seminariet 
hålls. Jag skulle önska att man i Sverige hade en motsvarighet till 
det amerikanska Living History Project, där forskarna kan kom-
ma in både under ett skeende och precis efter och intervjua be-
slutsfattare, till och med presidenten under väldigt strikt embar-
go. Jag kommer egentligen enbart att tala om en fråga med aktu-
ell anknytning: Hur var det möjligt att genomföra de stora block-
överskridande uppgörelserna mellan Socialdemokraterna och 
den borgerliga regeringen?  

Men jag börjar med frågan om varför just jag blev statssekre-
terare. Skälet var att jag satt i Folkpartiets styrelse sedan mer än 
20 år och jag hade en ganska stark intern ställning i partiet. Jag 
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hade också suttit i finansutskottet i fem år när jag var riksdagsle-
damot i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Då var jag 
yngste ledamot i utskottet och Leif Pagrotsky var yngste tjänste-
man; vi lärde då känna varandra och höll kontakt lite grann 
genom åren. Den som ringde och frågade om jag ville bli stats-
sekreterare var Bengt Westerberg. Jag tog då hustrun i den ena 
handen och en flaska vin i den andra och gick ett kvarter på 
Söder hem till Jan O Karlsson, som jag kände, och som då var 
statssekreterare i den avgående regeringen och, ja, jag frågade 
om jobbet och vi satt och pratade ganska länge.  

Skälet till att Bengt Westerberg och också Anne Wibble ville 
ha mig var den interna konflikt som fanns inom Folkpartiet 
kring den ekonomiska politiken och den stämning som fanns 
mellan Anne Wibble och Bengt Westerberg. Vi hade varje tis-
dagskväll efter riksdagsgruppens möte någonting som kallades 
för statsrådsgruppen. Där ingick de folkpartistiska statsråden 
samt Lars Leijonborg, som var ordförande i riksdagsgruppen, 
och Anders Frostell, som var sekreterare i riksdagsgruppen, och 
Staffan Herrström, som då var statssekreterare i samordnings-
kansliet och närstående Bengt Westerberg. Tyvärr tog Bengt 
Westerberg och Anne Wibble ganska ofta fram det sämsta hos 
varandra i de där diskussionerna och det blev rätt mycket mun-
huggande. Direkt efteråt brukade Leijonborg, Wibble, Frostell 
och jag själv träffas på Frostells rum. Vid mer än ett tillfälle … 
Anne Wibble var en ganska tuff person, men vid mer än ett till-
fälle brast hon i gråt efteråt. Så det var alltså ganska så hårda tag. 

Regeringen tillträdde då hösten 1991 och den var väldigt väl 
förberedd. Varje statssekreterare fick ett kontrakt som var un-
derskrivet av de fyra partierna om vad som skulle göras inom det 
departementet. Det såg ganska hyggligt ut till en början, men 
efter ungefär tio månader slutade det se hyggligt ut, i slutet på 
våren. För mig var det avgörande en föredragning som jag fick 
av Gunnar Wetterberg i början av augusti 1992. Han var chef för 
finansdepartementets långtidsenhet och visade på att vi inte bara 
hade ett stort budgetunderskott utan att det också var struktu-
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rellt, det vill säga ett underliggande budgetunderskott som inte 
hade att göra med konjunkturerna. Och det var någonting som 
skulle kräva stora politiska reformer.  

I mitten på augusti satt Staffan Herrström, som då som sagt 
var statssekreterare, och jag på min brygga på Skarpö i Stock-
holms skärgård och gjorde upp budgetramarna, vad vi skulle 
göra och spara på. Vi var helt överens: ska vi kunna göra någon-
ting sådant kommer vi som Folkpartiet aldrig kunna göra det i 
en regering som domineras av Moderaterna. Vi måste få en 
mycket bredare uppgörelse. Det ledde också att jag hörde av mig 
till Jan O Karlsson, som just hade skaffat sommarställe på Fårö i 
Verkegårds, och pratade lite löst om det här och om fakta.  

Den 14 september träffades regeringen på Haga. Bengt Wes-
terberg var inte med, han var på världsutställningen i Sevilla och 
Lars Leijonborg företrädde Folkpartiet. Anne Wibble redovisade 
då det som jag och Herrström kommit överens om och Lars 
Leijonborg gjorde helt klart att detta kräver att vi tar kontakt 
med Socialdemokraterna, och han gjorde det i ordalag som an-
tydde att folkpartiet inte kan vara med i en regering som på egen 
hand, eller med Ny demokrati, genomför dessa typer av förslag.  

Redan den 17 augusti talade jag på obligationsfrämjandet i 
Stockholm och berörde de underläggande budgetproblemen. Det 
sände också en signal och ledde också till att Jan O Karlsson 
någon dag senare ringde till mig. Sedan kom det här Harpsunds-
mötet som Mona talade om, den 22 till 24 augusti. Där gjorde ju 
regeringen en stor felbedömning. Det vill säga, det gjorde vi alla. 
Man har alltid en sådan här start på budgetprocessen, i augusti 
på Harpsund, och äter kräftor. Jag råkade sitta bredvid Anders 
Björk på den där kräftskivan. Han åt sextio kräftor. Det var som 
ett mudderverk på speed. [Skratt i publiken.]  

Men varken regeringen eller någon av oss hade riktigt förstått 
att det fanns en stark förväntan från marknaden att det skulle 
levereras något slags besked. Det skedde inte utan istället gavs en 
ganska rosenskimrande bild där man sa att man inte ville driva 
kvartalspolitik, och så vidare. Det ledde ju till att Riksbanken 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 33

tvingades att höja räntan på måndagen efter. Dagens Nyheter 
hade rubriken på förstasidan: ”Svag regering förvärrar krisen”. 
Dock tryckte Bengt Westerberg under Harpsund starkt på att nu 
måste kontakt tas med Socialdemokraterna. Carl B Hamilton 
och jag utsågs att sköta de förhandlingarna och från Socialde-
mokraterna var det då Leif Pagrotsky och Jan O Karlsson. Jag 
hade några informella möten innan med Pagrotsky och Karls-
son. Vi träffades på Mälardrottningen vid Riddarholmen därför 
vi var de enda som inte pratade japanska, så vi kunde prata fritt. 
 [Skratt i publiken.] 

Och Socialdemokraternas besked var väldigt tydligt: ”Inget 
godis.” Nämligen: ”Om vi ska hjälpa till”, sa de, ”att spara pengar 
åt regeringen, får regeringen inte använda det här till att sänka 
skatten och till vårdnadsbidrag och sådant.” En högst rimlig 
ståndpunkt, och det var ju också finansdepartementets stånd-
punkt och det som Anne Wibble drev i regeringen. Det här var 
inte ett läge för några reformer. Jag blev uppringd av Sigfrid 
Leijonhufvud, journalist på Svenska Dagbladet. Jag svarar alltid 
på frågor och jag sa de här sakerna som jag upplevde som rätt 
självklara och det publicerades fredag den 28 och det tog hus i 
helvete. Bildt sa till mig att: ”Du ska veta att statssekreterare är en 
förbrukningsvara.” [Skratt i publiken.] 

Det var som sagt ett väldigt liv. Bildt förbjöd mig faktiskt att 
vara med på det första mötet med Pagrotsky och Karlsson som 
skulle vara samma dag, så det blev knappt någonting av. Men 
sedan hade vi ytterligare fem möten. Precis som också Mona sa 
var det Folkpartiet som drev det här. Bildts folk ville inte. Han 
själv var väl mer ambivalent. Men de som var omkring honom – 
Peter Egardt, Lars Christansson, Olof Ehrenkrona, Lars Tobisson. 
De var ”dead against it”, de ville göra upp med Ny Demokrati och 
det var också det gänget som satte upp skylten med ”Sossefri zon” 
i statsrådsberedningen när förhandlingarna kom igång.  

Det är intressant att flera partiledare, Bengt Westerberg och 
Olof Johansson, tog direktkontakt med Ingvar Carlsson. Det 
ledde till att Ingvar Carlsson, och också Allan Larsson, sa i utta-
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landen: ”Vi vägrar att tala med enskilda partier. Vi vill tala med 
regeringen som helhet.” Det har också sitt intresse med tanke på 
hur det har sett ut de här senaste veckorna.  

Sedan kom då den 16 september, 500 procent, det brittiska 
pundet som faller. Det blev ett partiledarmöte den kvällen som 
inkluderade Lars Werner och Ian Wachtmeister. Då beslöt också 
regeringspartierna att byta ut Carl Hamilton mot Peter Egardt 
om man nu skulle komma in i ett läge med konkreta förhand-
lingar och underlag som vi då skulle förbereda för partiledarna.  

Den 17 september kom ett gemensamt uttalande av Carl Bildt 
och Ingvar Carlsson om att nu förs förhandlingar. Det uttalandet 
var Bildt inledningsvis emot och det tvingades i stort sett fram av 
Bengt Westerberg. Fredagen den 18 september satte förhand-
lingarna igång uppe på Rosenbad, och började med att Bengt 
Dennis föredrog läget. Man ska komma ihåg att Bengt Dennis 
hade en alldeles oerhörd auktoritet, så det han sa präglade själva 
förhandlingarna. 

Bengt Westerberg anlände den dagen från Barcelona och Carl 
B Hamilton hämtar honom på Bromma när han kommer i re-
geringsplanet. Enligt Calle Hamilton fick Bengt tårar i ögonen 
när han förstod vad det var vi skulle försöka driva igenom i form 
av försämrad sjukförsäkring och annat. Den första Bengt sätter 
sig med när han kommer in, av ren slump, är Ian Wachtmeister 
som alltså befann sig i regeringskansliet. De sitter en kvart, tjaf-
sar mest, men ändå. Också Alf Svensson hade direktkontakt med 
Ian Wachtmeister och Moderaterna var ju beredda att göra upp 
med Ny Demokrati och sände lite signaler för att kunna garante-
ra det som någon sorts ”fall back position”.  

Den 19 september, under själva överläggningarna, redogör 
Carl Bildt för vad man nu är överens om. Där ingår att man 
släpper vårdnadsbidraget. Alf Svensson reser sig upp och går, 
och lämnar i praktiken regeringen. Sverige är utan regering un-
der ett knappt dygn. Det där var en mycket svårlöst fråga. Den 
som på ett sätt löste det var Birgit Friggebo som frågade Anne 
Wibble: ”Hur var det när vi och Socialdemokraterna kom över-
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ens om att inte gå fram i vår gemensamma uppgörelse 1990 om 
föräldraförsäkringens förstärkande, hade vi inte några bra for-
muleringar då?” Hon talade alltså om krisen som ledde till att 
Anna-Greta Leijon lämnade politiken. På morgonen, söndagen 
den 20 september, sista förhandlingsdagen klockan åtta på mor-
gonen – vi hade inte sovit någonting på natten – gick jag och 
Anne Wibble igenom kulverten mellan statsrådsberedningen 
och finansen och kom på var vi skulle hitta formuleringen som 
sa att frågan kan tas upp igen när tiderna blivit bättre. Och med 
hjälp av den formuleringen lyckades vi faktiskt få enighet.  

Sedan var det ju en kamp mot tiden inför presskonferensen 
klockan 18 på söndagskvällen den 20. Man måste komma till 
skott då för att marknaden skulle öppna. Där blev det väldigt 
segt, som Mona antyder. Peter Egardt, Moderaterna, satte sig 
mycket på bakhasorna när man skrev protokollet …  
 

Mona Sahlin 
 … hemskt … 

 
Olle Wästberg 
 … Och de som löste det var, vill jag påstå, Bengt Westerberg och 
Mona Sahlin. Mona mycket genom sitt allmänna sunda förnuft 
och förmåga att kunna lösa upp knutar. Ja, det blev en andra 
förhandlingsnatt den 29 september och sedan hankade det sig 
fram till den 18 november, när det hade börjat se illa ut igen. Till 
den borgerliga gemensamma riksdagsgruppen var vi rätt åter-
hållsamma med information. De socialdemokratiska riksdagsle-
damöterna fick veta mera och det kom ut i riksdagskorridorerna, 
så borgarna blev ganska sura. Men vi hade en ”back channel” om 
vad som hände på s-riksdagsgruppen genom Odd Engström som 
upprätthöll lite kontakter. Och vi fick klart för oss att det fanns 
ett ganska starkt motstånd bland vanliga riksdagsledamöter.  

Man ska komma ihåg att de första krisuppgörelserna skedde 
innan riksdagen hade samlats, men nu fanns riksdagsgruppen 
där. De hade varit hemma under krisuppgörelserna och hört rätt 
mycket negativt i partiorganisationen. Men vi lade i alla fall fram 
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ett förslag. Natten mellan den 18 och 19 november satt vi och 
väntade på förslag om en tredje krisuppgörelse. Men vi fick inte 
något och den 19 november föll kronan, vilket den kanske ändå 
skulle ha gjort.  

Till sist vill jag jämföra med idag. Vad är det som är skillna-
derna? Eller vad var det som gjorde att man kunde komma över-
ens då? För det första: Det var en stark yttre kris. Sverige var 
under angrepp, kan man säga. Det andra var: Det fanns några 
som hade mycket starkt politiskt intresse av en uppgörelse: Cen-
terpartiet och Folkpartiet. Man kunde inte politiskt göra det på 
egen hand. Det tredje är att Socialdemokraterna hade varit 
mycket kort tid utanför kanslihuset och mentalt hade de knappt 
lämnat. Det var lite grann som att man hade tagit en tur runt 
kvarteret och låtit ytterkläderna hänga kvar. Dessutom insåg 
man naturligtvis att 1994 skulle man komma tillbaka och då 
måste landet vara i något så när skick. Och det fjärde var det rent 
sakliga: Man kände ett ansvar för landet, från Socialdemokrater-
nas sida men också från större delen av borgerlighetens. Man 
ville visa att vi kan samla oss när det gäller. Sedan tror jag att det 
som jag berättade inledningsvis, det faktum att jag kände och 
hade upprätthållit kontakt med Jan O Karlsson och Leif Pagrot-
sky, underlättade – man hade ändå ett visst förtroende för var-
andra och var inte jättemisstänksamma. Till sist har alla politiska 
processer sina begränsningar. Politiken tog så småningom över 
men skillnaderna mot idag är ändå ganska stora. Tack. 
 

[Applåder.] 
 
Cecilia Åse 
Tack! Tack allihop. Jag ska hälsa från Lena Mellin på Aftonbla-
det, som skulle ha varit med och pratat om mediernas roll under 
krisen 1992. Hon är så upptagen av den nuvarande politiska 
krisen att hon helt enkelt inte kunde ta sig tid att lämna redak-
tionen. Hon beklagar verkligen. Men det finns flera representan-
ter från media i publiken, så vi kanske kan komma in på medier-
nas roll under kriser efter pausen.  
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[Paus.] 
 

Cecilia Åse 
Ja, välkomna tillbaka allihop. Nu är planen att våra paneldeltaga-
re ska ges möjlighet att reflektera kring det de andra i panelen 
har sagt och vad som har kommit fram. Vilka minnen och håg-
komster har kommit till er när ni lyssnat på de andra? Jag tänker 
att ni i några minuter var kan ta upp trådar, teman och idéer som 
ni tycker är spännande. Vi kan väl helt enkelt ta det i den ordning 
som ni sitter vid bordet nu, så du får börja Bengt. Varsågod. 
 

Bengt Dennis 
Ja, den första reflektionen är naturligtvis att en del av det som 
skett är lite politiskt slumpmässigt. Kanske ofrånkomligt efter-
som skeendet var snabbt. De politiska aktörerna var delvis oför-
beredda på vad som skulle komma att hända. Jag har ställt frågan 
varför det politiska systemet, regering och opposition, på reger-
ingens initiativ, kallade in Riksbanken att lägga synpunkter på 
vad regeringen skulle göra. Det är ganska ovanligt. Det har kan-
ske hänt någon gång tidigare, i varje fall under Lars Molins riks-
bankstid men det var lite speciellt med bakgrund i Fälldinreger-
ingen. Men varför man kallade på Riksbanken för att diskutera 
finanspolitikens uppläggning och vad som behövde göras, det 
kände jag var ett främmande inslag i den politiska kulturen. Det 
skulle vara roligt att höra vad Mona och Olle säger om det. De 
har en mycket större inblick i det här.  

Det andra är mera en reflektion över vad som är dokumente-
rat och inte från den här krisen. Det finns ett väldigt stort mate-
rial, som jag sa, och det är ju då framförallt från Riksbankens 
sida genom att hela förloppet är samlat i protokollen. Och efter-
som det inte är några vanliga protokoll utan sådana som inne-
håller allt bakgrundsmaterial för föredragningar och alla pro-
memorior är det en väldigt rik källa. På den politiska sidan har 
däremot aktörerna inte ställt materialet till forskarnas förfogan-
de. Det finns bilder, Olle har förmedlat sin och Mona sin, i inter-
vjuer, och till och med lite skriftlig dokumentation: Anne Wibble 
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har skrivit. Men det är väldigt, väldigt lite. Och det är också en, 
för mig, förvånansvärd återhållsamhet från politikernas sida att 
inte ställa det som finns till forskarnas förfogande, eller varför 
inte till allmänheten. Och det är min andra fråga till Olle och 
Mona: Varför är det så? Är det någonting man vill dölja? Eller är 
det bara helt enkelt oreflekterat och att det finns en praxis som 
utvecklats att man inte ställer protokoll och dokumentation till 
förfogande. Det tycker jag är väldigt synd.  

Några reflektioner har jag också på hur man organiserar den 
här typen av krisförhandlingar. Jag lever i den tron att det skulle 
vara möjligt att skapa ett ramverk med hjälp av forskarna, där 
man kanske åtminstone skisserar den yttre ramen för hur sådana 
förhandlingar ska kunna gå till. Inte innehållet, allting måste 
anpassas till det aktuella läget, men i alla fall strukturen för hur 
en förhandling ska skötas och läggas upp för att man ska få bästa 
möjliga förutsättningar för att komma i mål och nå resultat. Jag 
undrar om våra två politiska företrädare har någon reaktion på 
detta. Tack. 
 

Olle Wästberg 
Okej. Alltså, det här med Riksbanken tänkte jag också på. Bengt 
Dennis var ju på besök i finansdepartementet och själv besökte 
han Anne Wibble hemma i gillestugan vill jag minnas. I och för 
sig var det ju sagt, och det står också i föreskrifterna, att Riks-
banken ska hålla kontakt med finansministern men inte med 
regeringen som helhet. Det där tror jag var en ganska unik situa-
tion. Jag tror inte att Bengt upplevde det så, men våren 1993 fick 
jag skäll av Bo Lundgren som hävdade att jag satt i knät på Riks-
banken. Men som sagt, Bengt upplevde det nog inte så. 

 
Bengt Dennis 
Motsatsen. 
 

Olle Wästberg 
Ja, motsatsen, jag vet det. Man kan se nu att Riksbanken mer 
eller mindre har uttömt sina möjligheter och ansvaret läggs på 
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finanspolitiken. Då hade vi ju en situation där regeringen ville få 
betalt av Riksbanken för att göra vissa finanspolitiska åtgärder. 
Den grundläggande frågeställningen från regeringens sida var: 
”Om vi gör så här och så här, kommer du att kunna sänka räntan 
då?” Det där är ju lite förenklat. Jag tror det är rätt viktigt att 
man inte har denna ganska nära kontakt, som skapar en för-
handlingssituation mellan regering och riksbank. 

En liten reflektion om medierna eftersom Lena Mellin inte är 
här. Både i de anteckningar jag gått igenom och i min minnes-
bild spelade medierna en relativt liten roll för själva beslutsfat-
tandet och det som hände. Det är klart att alla politiker tittar på 
medierna hela tiden men under de här riktigt intensiva perioderna 
var man så instängd att medierna inte spelade någon riktig roll. 
Man var så oerhört inriktad på det som skedde och sov så lite. 

Sedan det här med protokoll, ja det fanns ju inte. Socialde-
mokraterna är de som är duktigast på att dokumentera vad som 
sker. Man spelar in riksdagsgruppernas möten och som var och 
en som har läst Daniel Suhonens bok [Partiledaren som klev in i 
kylan] vet, har man också utförliga protokoll från verkställande 
utskottet och annat. Det är man ensam om och så har det varit 
länge. I min statsvetenskapliga bakgrund var jag en gång anställd 
i något som heter partiforskningsprojektet och då gick vi igenom 
den löpande dokumentation som gjordes hos olika partier och 
det alltså är ganska lite av det där slaget. Det finns ganska lite 
protokoll och liknande. Och de här regeringsförhandlingarna – 
det vittnade ju Mona om, och även Bengt – det var en alldeles 
förfärlig röra. Det var ingen som förde några protokoll där inne, 
och det hade dessutom varit en närmast omöjlig uppgift. Så jag 
tror inte att man döljer någonting, utan det finns inte särskilt 
mycket dokument. Däremot finns säkert en hel del som har 
anteckningar och sådant, men det gäller att forskare ska efterfrå-
ga det. 
 

Mona Sahlin 
Några reflektioner lite ostrukturerat men ändå. När P-O pratade 
tänkte jag mycket på den här tystnaden som du beskriver, att det 
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blev nästan förbjudet att säga vad man tyckte. Det var en väldigt 
farlig väg, och är fortfarande. Det tycker jag är viktigt att säga: 
den frejdiga debatten behövs mer än någonsin när det är sådan 
samsyn i maktens korridorer. Och jag vet när vi satt i en debatt 
någon av de där dagarna eller månaden efteråt, kommer du ihåg 
det P-O? Det var du och … jag tror det kanske var Tobisson, och 
jag fick frågan: ”Om du var tvungen att pussa någon på kinden, 
vem skulle du ta?” [Skratt i publiken.] 

Och jag valde dig och det blev en löpsedel sedan att jag hade 
allierat mig med dig. Så konstig sågs man då. Sedan skulle jag 
också vilja återkomma till behovet av samsyn. Det har alla reger-
ingar efter den här tiden försökt. Man ska göra både forskning 
och betraktelse av skeenden på ett öppet och gemensamt sätt, så 
att man har en hyfsat gemensam grund att stå på. Men det jag 
verkligen vill understryka, det är att skillnaden då i syn mellan 
Folkpartiet och Moderaterna i regeringen var oändligt mycket 
större än skillnaden mellan vad Socialdemokratin och Folkparti-
et var. Det har hänt otroligt mycket med Moderaterna sedan 
dess, och Alliansen har också bidragit till väldigt mycket. Men 
om det inte finns en personlig respekt och tillit, spelar det ingen 
roll hur mycket man ser på sin samtid på samma sätt. Man måste 
lita på varandra i någon mening och det tycker jag ändå är vik-
tigt att lägga till. Och på många sätt misslyckades vi med upp-
draget, men många av oss som var med fick respekt av både 
media och marknaden för att vi vågade fatta tuffa beslut. Så även 
om vi misslyckades i sakfrågan betydde det väldigt mycket för 
stora delar av det politiska systemet, påstår jag.  

Jag fick också en annan minnesbild. Jag har skrivit om den, 
men jag berättar den igen i alla fall, alla har inte läst det. Alf 
Svensson, som du pratade om, skulle plötsligt lämna regeringen 
för att vårdnadsbidraget skulle försvinna, och jag kommer aldrig 
någonsin att glömma hur Carl Bildt kommer in till vårt sosse-
hörn då, där vi fick mat av Folkpartiet [skratt i publiken] och sa i 
princip: ”Snälla, snälla Ingvar, kom”, sa han, ”du måste hjälpa till 
och övertyga Alf Svensson så att han inte lämnar regeringen.” 
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Och Ingvar svalde tre gånger och tänkte: ”Det här är egentligen 
helt konstigt, men okej.” Jag kommer aldrig att glömma det och 
det säger ju också en hel del om det politiska systemets beredvil-
lighet att förstå skillnader, hur viktigt det är.  

Sedan det här med att ställa protokoll till förfogande. Just 
som Olle säger, i våra riksdagsgruppsmöten finns ju allt. Där 
redovisas hela tiden från Ingvar och mig, och Allan och andra. 
Efter 25 år släpps de fria. 
 

Kjell Östberg 
20 år är det. Så man kan läsa protokollen nu. 
 

Mona Sahlin 
Ja, det är sant. Det är 22 år sedan, så har ni inte läst dem så gör 
det. Jag vet inte hur många som har begärt ut dem. Är det 20 år 
på verkställande utskottet också? 
 

Kjell Östberg 
Ja, 20 på allt, så det är bara att börja läsa. 
 

Mona Sahlin 
Men ni behöver inte läsa Suhonens bok i alla fall. Ni kan vänta 
20 år [skratt i publiken], och det tar 20 år att läsa den. 
 

Olle Wästberg 
650 sidor. [Mera skratt i publiken.] 
 

Mona Sahlin 
Ja, det var några funderingar som jag hade. Och medierna … jo, 
man kan ju säga att medierna var kunnigare på den tiden, för att 
då fanns det arbetsmarknadsreportrar, till exempel. Det fanns en 
helt annan sakkunskap om insidan av politiken än vad det finns 
idag. Nu kan man mer om nobelklänningar än om hur det egen-
tligen går till i politiken, kan jag känna ibland. Att redaktionerna 
såg så annorlunda ut betydde mycket för beskrivningen av de här 
skeendena. Sedan var inte allt bättre förr men den delen var 
bättre. 
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Per-Olof Edin 
Ja, när Mona säger att personerna spelar stor roll kan jag inte 
annat än tänka att från socialdemokratiskt håll är det nog en viss 
skillnad: Bengt Westerberg och Olof Johansson jämfört med Jan 
Björklund och Annie Lööf. Jag tror att personligheten spelar en 
väldigt stor roll för möjligheten att komma i kontakt med var-
andra på ett bra sätt. 

Men mitt huvudsakliga intryck är ändå hur mina tre kamra-
ter på podiet beskriver, med en aning stolthet, hur man med 
stora ansträngningar och stor skicklighet lyckades lösa alldeles 
fel problem. Problemet var ett kostnadsproblem i Sverige. Och 
det kunde bara lösas genom att ändra växelkursen. Men det var 
ju precis detta man med alla medel försökte förhindra. Lite till-
spetsat kan man säga att det var problemlösarna, som utgjorde 
det mest svårlösliga problemet Det blev väl ganska uppenbart – 
åtminstone i efterhand. Se bara vad som hände i ekonomin när 
kronkursen väl ändrades med 23 procent: allting gick åt rätt håll. 
Jag såg samma sak efter de två devalveringarna 1981 och 1982. 
Allting vände när man anpassade kostnaderna. Men ingen av er 
har egentligen reflekterat över om ni inte själva var problemet 
snarare än lösningen på det, även om ni lyckades åstadkomma 
saker och ting som var beundransvärda i sig. För det var de na-
turligtvis.  

Och jag tänker på likheterna med det som händer nu. Jag be-
rättade i pausen att i augusti 1992 var en gammal statssekretera-
re, Svante Öberg, på väg till Världsbanken, tror jag, och vi hade 
en middag för honom på källaren Aurora. Så småningom kom 
även Ingvar Carlsson dit och vi kom att prata om situationen i 
landet. Vi hade fått väldigt dystra siffror och jag var väldigt dys-
ter. Jag sa: ”Vi kan stå inför fritt fall i ekonomin. Som Finland 
råkade ut för ett knappt år sedan, det kan gå likadant i Sverige.” 
Och Ingvar blev naturligtvis väldigt bekymrad av det och han sa 
[…]: ”Undrar om vi inte måste fundera på att göra upp med 
borgarna?” och undrade vad jag tyckte om det och jag sa: ”Ja, det 
kan nog vara så illa, idag skulle jag även tänka mig att göra upp 
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med djävulen om det hjälpte landet.” Men han hade också en 
annan reflektion: är det så att det behövs stora budgetbesparing-
ar, då ska vi göra det tillsammans när borgarna har regerings-
makten. Då får de bära huvudansvaret för det, så slipper vi göra 
det 1994 när vi kommer tillbaka till makten. Han hade alltså ett 
ganska tydligt partipolitiskt problem, eller möjlighet och strategi. 
Och det tror jag man alltid måste fundera över. Löser vi partiets 
problem eller löser vi landets problem? 

Mona var också inne på det där att göra upp med borgarna, 
att ta ansvar, att det gav en väldigt stark positiv effekt i opinio-
nen. Jag har ju vistats i arbetarrörelsen väldigt länge och väldigt 
mycket. Jag tror att vi inte alltid lyckas att analytiskt skilja på 
organisationens bästa och medlemmarnas eller landets bästa. 
Det där blandar vi ihop ibland, ibland driver vi saker och ting 
som är bra för organisationen, men kanske inte särskilt bra för 
medlemmarna. Det var ofta vad jag predikade de sista åren på 
LO, vet jag. Det är det ena, att faktiskt försöka att själv se skillna-
den däremellan. Det är en av likheterna med problemet idag. 
Vem, vilket parti, skulle vinna på att göra någonting ”annorlun-
da” i det här läget, det innebär bara risker för partiets egen del? 
Det är så lätt att man tänker den tanken istället för: ”Hur ska vi 
åstadkomma det där som är bra för Sverige?” Och om man kom-
mer på en lösning som är bra för en själv, då försöker man hitta 
någonting som klär den i ord av att det är bra för landet. Man 
försöker framstå mer idealistisk än man är.  

Det andra där jag ser likheter med idag är att det fortfarande 
finns väldigt förbjudna tankar. Och nu är det tankar som kanske 
till och med skulle kunna vara väldigt bra för landet. Det är att i 
den gångna valrörelsen har vi haft en tävlan mellan två huvud-
partier om vem som kan visa upp den stramaste budgeten. Det 
är naturligtvis alldeles fel. Det är tvärt om: vi borde sätta som 
mål att budgeten ska gå med tre procents underskott de närmas-
te tio åren. Vi ska inte bygga upp finansiella tillgångar när räntan 
för staten är noll. Vi ska bygga upp förmögenheter i form av 
reala tillgångar: infrastruktur, kunskap och allt det där. Sverige 
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borde skifta ifrån det ena till det andra från finansiella till reala 
tillgångar.  

När jag är ute på möten ibland brukar jag fråga: ”Hur många 
miljonärer är här?” Och då är det alltid några som vågar räcka 
upp handen. Och då frågar jag: ”Hur många har blivit miljonärer 
på eget arbete och vilka har blivit det på att äga en villa eller 
bostadsrätt?” Och på andra delen av frågan åker alla händer ner. 
Vi i hushållen har ju förstått detta. Att det bästa sättet att bli rik 
är att låna i banken och placera i reala tillgångar som hus eller 
bostadsrätter. Staten borde inse samma sak. Men det är en för-
bjuden tanke. Det parti som skulle gå fram och säga så skulle bli 
utskåpat. Ingen vågar göra det ställningstagandet. Nu börjar det 
krypa upp en och annan ekonom som åtminstone vågar antyda 
det här. Men i stort sett är det en förbjuden tanke idag. Och där 
spelar naturligtvis media roll, media har en sådan förlamande 
påverkan just i det här fallet. Udda tankar går inte att spegla i 
media. En gång, när jag än en gång blev felciterad om vad jag 
tyckte och tänkte, klagade jag för någon journalist och sa: ”Kan 
ni inte skriva vad jag faktiskt tänker?” ”Det spelar ingen roll om 
jag skriver det. Det är en sådan väl etablerad tanke att du tycker 
det där och du måste inse att mediepersonen P-O Edin tycker 
det, även om du tycker något annat. Ta det som ett faktum.” 
 [Skratt i publiken.] 

Och så är det. Den verklighet som finns i media, den är san-
nare och verkligare än min egen verklighet och det måste vi lära 
oss förhålla oss till på ett bättre sätt. Både medierna och vi övri-
ga. Men att öppna klimatet för … jag drömmer om att ha något 
riktigt bra seminarium där kvalificerade tankar som är obekvä-
ma faktiskt får komma till tals. Utan att media får höra det. 
[Skratt i publiken.] Jo, media ska naturligtvis få vara där just för 
att spegla någonting så spännande och intressant, det vill säga 
obekväma men väl motiverade tankar. Det där är vi säkert väl-
digt överens om i den här panelen, att media har en likriktande 
roll som är farlig för demokratin. Det tror jag. 
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Mona Sahlin 
Jag tycker det är bra om obekväma åsikter kommer fram, det 
håller jag helt med dig om. Men en åsikt behöver inte vara rätt 
för att den är obekväm. [Skratt i publiken.] 
 

Per-Olof Edin 
Nej då. Ibland är det väldigt enkla åsikter. De här två exemplen 
som jag drog … alltså att avregleringen skapar en kostnadskris. 
Det var lätt att se. Det var ingen svår ekonomisk analys. Att det 
var ett kostnadsproblem och inte ett budgetproblem, det var 
också mycket lätt att se. Det var till och med så att de utländska 
spekulanterna såg det hela mycket klart, det var ingen risk för 
dem att låna i svenska kronor. 
 

Cecilia Åse 
Vi ska alldeles strax öppna upp för frågor från publiken. Men jag 
tänker ställa en fråga själv först. Jag funderar på det här med 
medierna igen. Det låter lite grann när ni pratar, framförallt 
kanske Olle och Mona, som att ni befann er i en bubbla under 
krisförhandlingarna, tillsammans med de andra som ni förhand-
lade med. Jag menar att medierna inte kom in i politiken. Nuför-
tiden är det många som pratar om den medialiserade politiken 
och att politik är någonting som utspelar sig i medierna. Det är 
inte så att vi har en politisk sfär som sedan speglas i medierna, 
utan att själva politiken sker i medierna. Det vore väldigt spän-
nande om ni kunde reflektera kring politikens medialisering. 
Utan att vara anakronistisk kan man ju tänka: ”Ja, men vad hade 
hänt om de hade kunnat sitta och twittra där inifrån förhand-
lingarna i Rosenbad.” Det vore jätteroligt att höra lite mer om 
det. Mona, vill du? 
 

Mona Sahlin 
Ja … du får boka mig några timmar om du vill att jag ska … 
[Skratt i publiken.] 
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Cecilia Åse 
Ja, det gör jag, på stående fot. 
 

Mona Sahlin 
En bild som i alla fall får mig att reflektera är den där sena kväl-
len som jag berättade om när jag och Ingvar och Allan bestämde 
oss för att: ”Ja, nu ska vi gå över till regeringen. Nu ska vi göra 
upp.” Och hur vi satte på oss ytterkläderna och så gick vi över 
bron. Då var inte media där. Vi ringde på Rosenbad och de öpp-
nade. Det var ingen där. Jag jämför det med nu när de fyra bor-
gerliga partiledarna gick till Stefan Löfven när han bjöd in till 
samtal, och den där horden journalister utanför och kommenta-
rer innan och efter. Det gör att skeendet i sig blir påverkat.  

Jag vet inte egentligen vilket som är bäst om man ser på förut-
sättningarna att lösa problem. Det är ingen tvekan om att politi-
ken befann sig i en bubbla när förhandlingarna om krispaketen 
pågick. Men jag måste ju säga att jag hör till den generationen 
som tycker att om man någon gång måste få säga vad man tycker 
är det bra om det inte alltid hamnar på en twittersida eller ett 
instagramkonto eller i Expressen. För politiken förlorar på om 
man aldrig kan prata om vad man verkligen tycker. Så på det viset 
var det ju en bra bubbla. Men vad tjänar det till att önska sig tillba-
ka? Det är en helt annan verklighet idag. På gott och på ont. 
 

Cecilia Åse 
Olle. 
 

Olle Wästberg 
En mediehändelse, en artikel, som spelade en viss roll var att 
Nordeas chefsekonom Nils Lundgren mitt i det kritiska skedet 
gick ut och förespråkade att man skulle släppa kronan. Som 
framgår i någon bok försökte jag förhindra detta. Artikeln lästes 
upp för mig innan, men jag hade ingen framgång med att för-
skjuta publiceringen. Men det är inte så konstigt. […] Under det 
här skedet fanns deadlines, vilket inte finns längre. Så allting 
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kom ut inte på en gång, och twitter fanns ju inte. Jag vet inte om 
du har läst Suhonens bok, jag har gjort det. 
 

Mona Sahlin 
Nej, jag vägrar. 
 

Olle Wästberg 
Ja, men jag har gjort det. Han berättar där om hur någon från 
verkställande utskottet, tittade i mobilen eller i alla fall var i kon-
takt utåt, och att det ledde till att alla la sina mobiler en bit ifrån 
varandra för att inte bli misstänksamma. 
 

Mona Sahlin 
Får jag bara säga att allt Suhonen säger behöver inte vara sant. 
 

Olle Wästberg 
Nej, nej. Alltså, bara inom parentes, är Suhonens bok lite ameri-
kansk på det sättet att han beskriver saker som han definitivt inte 
varit med om. Hur någon sträcker sig efter ett wienerbröd och 
hur någon tänker och sådant där, och det gör att man blir lite 
misstänksam mot en del annat också. Men i varje fall … Det här 
skapar ett mycket högre tryck på politikerna. På gott, på det 
sättet att det inte finns några dolda rum, och på ont eftersom det 
finns betydligt mindre möjligheter till reflektion.  

Men sedan vill jag säga en annan sak också. Jag har ett intryck 
av att vi har stängt en hel del av konsensusmöjligheterna i svensk 
politik. Ta bara en sådan sak som att förut föregicks nästan alla 
stora beslut av stora statliga utredningar med alla partier repre-
senterade, som tillsammans med experter satt i ett antal år och 
diskuterade. Det gjorde att man kom ut ur det med en samsyn, 
oftast, om hur verkligheten såg ut. Sedan kunde man dra olika 
slutsatser. Men då blev det ju mycket lättare att också föra politik.  

Idag däremot är det väldigt få parlamentariska utredningar, 
utan de flesta utredningar är enmansutredningar. De har väldigt 
kort tid på sig. Före detta bostadsminister Stefan Attefall tillsatte 
under sina fyra år 92 utredningar. Björklund har tillsatt sådär en 
utredning i veckan. Jag menar, han lät tillsätta en psykolog, eller 



 
 
N Ä R  R Ä N T A N  G I C K  I  T A K E T   
 

 48 

om det var en psykiatriker, att utreda ordningsbetyg. Han fick i 
uppdrag att utreda ordningsbetyg … han fick egentligen i upp-
drag att föreslå ordningsbetyg. Och efter fyra månader kom han 
fram med en skrift där han föreslog ordningsbetyg. Surprise! Det 
har ju inte bidragit till konsensus eller enighet eller någonting 
sådant, utan bara förstärkt de uppfattningar som redan tidigare 
fanns. Men jag tror att vi har flera sådana exempel på att konsen-
sussystemet i Sverige har minskat. Nu är snittiden för övrigt för 
en utredning ett drygt år och förut var det två och ett halv, tre år, 
på 1980-talet. 
 

Mona Sahlin 
Det kan ha att göra med minoritets- och majoritetsregeringar. 
En minoritetsregering som riskerar förluster i riksdagen försöker 
hitta andra sätt att regera och detta eviga utredande kanske är ett 
sådant. 
 

Olle Wästberg 
Ja, jo. Det kan det också vara. 
 

Per-Olof Edin 
Jag vill verkligen hålla med dig om det här som gäller statliga 
utredningar. De var inte bara bra för att skapa ett underlag, utan 
också väldigt bra för forskningen. Normalt sett tog man in fors-
kare som tog fram underlag. Det gjorde att forskningen blev 
mycket mer verklighetsförankrad. Nationalekonomin befinner 
sig för närvarande i sin egen modellvärld och kommer nästan 
aldrig in i hur verkligheten är. Man stämmer inte av om modell-
världen verkligen stämmer med empiriska data. De har sin mo-
dellvärld och det gäller samma för forskare. […] Det där tror jag 
är en stor förlust, något som vi har gått miste om i Sverige. 
 

Cecilia Åse 
I det större perspektivet skulle man nästan kunna prata om en 
maktförskjutning också. Från utredningsväsendet och statsför-
valtningen till medierna. Om man ser utvecklingen ur ett fågel-
perspektiv, alltså. Vad tänker ni om det? Ja, Bengt. 
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Bengt Dennis 
Ja, det finns många problem med att vi inte har de offentliga 
utredningarna av gammalt slag. Om utredningar leder till kon-
sensus eller inte, det har jag ingen bestämd uppfattning om, men 
de har påtaglig effekt på kunskapsnivån hos våra parlamentari-
ker. Tidigare i det gamla systemet var parlamentarikerna en del 
av utredningen, de ingick i utredningarna. Fyra, fem partier eller 
så kunde det vara. Det skapades en väldigt stor kunskapsmassa 
på olika områden i riksdagen, och den kunde komma till uttryck 
och tillgodogöras sedan när lagstiftningsarbetet kom igång. Det 
är det ena av problemen här. Det andra är naturligtvis att det 
offentliga samtalet kring stora viktiga frågor har försvagats ge-
nom att den här tillförseln av ett brett utredningsunderlag inte 
finns längre. Det försvårar, och kanske har det en effekt på kon-
sensuskulturen, jag är lite osäker på det.  

En annan fråga som jag vill ta upp är att hos Mona, och kan-
ske också hos Olle, finns det en nostalgikänsla. Att journalisterna 
var så mycket bättre förr, media var så mycket bättre förr. Jag har 
tvärtom en annan uppfattning. Journalisterna är kunnigare idag. 
Det finns fler journalister på varje område, det är mycket mer 
konkurrens mellan olika media, mellan olika journalister och 
totalt sett är nettot ett väldigt bra resultat. Det politiska systemet 
pressas att bli mer transparent. Vi vet väldigt mycket mer om 
hur politikerna tycker. De tvingas ut på plan och ta en offentlig 
debatt. Visst finns det nackdelar med det, men reflektionen, den 
måste väl ändå partierna inom sig kunna skapa tid för. Att lasta 
journalistkåren för detta, det är mig väldigt främmande. Jag har 
kanske 14 år i journalistiken själv och är något av en försvarare 
av skrået, men i alla fall.  

Slutligen om hjälterollen för dem som tycker annorlunda. Jag 
tycker nog att de som tycker annorlunda kommer fram väldigt 
väl. Vad man möjligen kan säga på det ekonomisk-politiska 
området, är att det har blivit en specialisering inom ekonomkå-
ren och en meriteringsstege som gör att få ekonomer deltar i den 
aktuella samhällsekonomiska debatten på det sätt som många 
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gjorde förr i tiden. Det tycker jag möjligen har skett. Men vi har 
en uppsättning ekonomer som är ganska aktiva, till och med 
mycket aktiva, som deltar, har synpunkter, till exempel på om 
man ska ha underskott eller överskott i budgeten. Och jag tycker 
också att de kommer fram och får plats i det offentliga samtalet. 
Jag tycker inte det är någon kris men jag vill gärna se fler eko-
nomer som orienterar sig bort ifrån modellskrivandet och meri-
teringen och kan vara mer av den gamla skolan, som Gunnar 
Myrdal, Bertil Ohlin […]. 
 

Mona Sahlin 
Jag bara lyssnar fascinerat till Bengt. Det borde man göra oftare, 
lyssna till Bengt. Och det är ju kul att höra att man är den mest 
nostalgiska här, måste jag säga. [Skratt i publiken.] Men jag me-
nade inte att det nödvändigtvis var bättre förr, men det är annor-
lunda nu, det är annorlunda. Inte bara för att sociala medier 
liksom har gjort att varje person är en del av media, utan också 
att media idag inte primärt är den gamla sortens media: det är 
också PR-byråer, kommunikationsbyråer, infobyråer. Det är en 
helt annan bild vi har och det kan vara på gott eller på ont, men 
det är väldigt annorlunda, det vill jag nog säga. Och jag vill verk-
ligen inte skylla på media. Det har jag aldrig gjort, inte för alla 
saker som jag har varit med om. Jag har aldrig gjort det.  

Man säger idag att SD är vågmästare. Det är de inte. Det är de 
bara om de andra partierna ger dem den rollen. Att medierna 
bestämmer allt, ja, jo, men det gör de ju bara om partierna är så 
flata, eller oerfarna, eller fega att man ger media den rollen. Det 
är snarare det jag är inne på. Att det nya landskapet kräver ett 
annat förhållningssätt från politikens sida, och det är något som 
man inte alltid har vågat ta till sig. Det är inte medias fel, men 
det är annorlunda. 
 

Olle Wästberg 
Ja, till det här med utredningar. Alltså, att man hade en statlig 
utredning ledde, precis som P-O säger, till en betydande kunskap 
och en kunskap hos dem som satt där också, till riksdagsledamö-
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terna, som Bengt sa. Dessutom innebar det att man lärde känna 
varandra. Det faktum att man var på ett antal internatmöten 
med folk från olika partier skapade en sorts förståelse för de 
andras motiv som jag tror är lite mindre idag. 
 

Mona Sahlin 
Nu är han lite nostalgisk. 
 

Olle Wästberg 
Ja, nu är jag lite nostalgisk. Jag ska fortsätta ett steg till i nostal-
gin. När jag var i 20-årsåldern var jag ledarskribent på Expressen. 
Det ingick i jobbet att läsa just de här statliga utredningarna när 
de kom, plus remissvaren. Man fick sätta i sig en tre, fyra hundra 
sidor. Det där, vill jag påstå, förekommer i mycket liten utsträck-
ning idag. Också därför att nyhetscykeln är så oerhört mycket 
snabbare. Man måste reagera med en gång, det kommer ut med 
en gång. Och därför blir det också kortare.  

Vi har också fått en helt ny profession. Det kommer en bok 
om några månader som heter Makt utan mandat: De policypro-
fessionella i svensk politik, och den handlar om hela denna 
bransch av informationsföretag och tankesmedjor och annat. De 
kan i och för sig sjunka ner i sakfrågor betydligt längre och be-
tydligt mer, men de gör det var och en för sig i väldigt hög grad. 
Det är också någonting nytt. Just de här policyprofessionella är 
också hårt knutna till det nya medielandskapet och lever i det. 
Det innebär större transparens, större möjligheter att hitta fakta 
och hitta kunskaper, Men om man tycker att det finns ett värde 
med någon typ av konsensus i ett samhälle så går det snarare åt 
andra hållet. 
 

Per-Olof Edin 
På temat nostalgi, att det var bättre förr. [Skratt i publiken.] Det 
mest typiska för Sverige var ändå det samarbete mellan LO och 
SAF som fanns och som var väldigt etablerat. Det gick till så att i 
stort sett var man överens och man tillverkade gemensamt allt 
sifferunderlag. Till och med fick man Statistiska centralbyrån att 
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producera en egen variant av nationalräkenskaperna för att det 
skulle passa en. Så man gick till förhandlingarna och hade 
gemensam lönestatistik in i minsta detalj, man hade gemen-
samma bedömningar av ekonomins utveckling, man hade ge-
mensamma redovisningar av hur ekonomin såg ut. Det var inga 
som ifrågasatte det, utan alla utgick ifrån dem och så handlade 
konflikten om: Hur ska vi dela på resultaten? Något annat brå-
kade man egentligen inte om. Man bråkade inte heller så mycket, 
man resonerade i väldigt stor utsträckning. När jag sökte mitt 
första jobb på LO en gång i världen, för 40 år sedan eller något 
sådant, sa min företrädare där när han lotsade mig runt: ”Man 
ska inte tro att vi och SAF egentligen är några motståndare, utan 
det är mera att vi ska hålla reda på våra medlemsorganisationer 
så att de inte sticker ut och gör något dumt.” Det var inte alls 
bilden av konflikt, utan … ett konsensusförhållande, som var lite 
unikt i världen, kan man säga. Men tiderna förändras, det finns 
inga förutsättningar för det nu. 
 

Cecilia Åse 
Tiderna förändras. Vet ni, jag skulle vilja suga fast lite i den här 
mediefrågan en stund till. Vi har ju också en journalist från Da-
gens Nyheter här. Har du lust att reflektera lite kring det som har 
kommit fram, till exempel hur medierna funkar nu i jämförelse 
med tidigare och det här med avsaknaden av deadlines. 
 

Hans Rosén 
Det kan jag göra. Hans Rosén heter jag. Jag är här för att bevaka 
egentligen, inte för att delta i debatten, men okej då. Som ni har 
varit inne på har medierna inte bara blivit okunniga, de arbetar 
mycket mer i realtid. Det har ni varit inne på allihop. Och det 
kommer säkert att diskuteras ännu mer, vad det gör med sådana 
här skarpa krislägen. Situationen som Mona Sahlin beskrev 
utanför Rosenbad, när alliansledarna kom till Löfven – det var ju 
inte bara så att det stod en massa medier där, de flesta direktsän-
de dessutom. Så det är klart en enorm uppskruvning av tempot. 
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Men jag vill kasta tillbaka frågan till podiet och säga: Den 
medialisering ni pratar om i politiken drivs ju också av partierna. 
Så där finns stor anledning till självreflektion, tycker jag. Jag kan 
lova att journalister är lika ofta frustrerade över kortsiktigheten 
och snabbheten i beteendet som politikerna. Det är ju inte alls 
ovanligt att man sitter på en pressträff med ett parti och innan de 
företrädarna är klara plingar det till i mobilen och då har man ett 
sms från pressekreteraren från ett annat parti som redan har ett 
färdigt utspel, en pdf med uträknade siffror om hur dåligt det 
här förslaget är som presenteras på just den här pressträffen. På 
det sättet jobbar alla partier mer eller mindre. Det kunde vara 
intressant att höra kanske Olle och Mona, reflektera över detta. 
 

Mona Sahlin 
Jag var inne lite på det, det är verkligen så. Det finns en mediali-
sering långt, långt inne i politiken. Även om vi hade kollektivan-
slutning förr kan vi säga att vi var ungefär några hundratusen 
enskilda medlemmar. Nu är det kanske åttio till nittiotusen. Och 
vi är duktiga på att knacka dörr i valrörelser. Man brukar säga att 
vi kanske träffar en och en halv till två procent av väljarna själva. 
Säg att vi är dubbelt så bra på att knacka dörr, så är det fortfa-
rande 95 procent som bara möter en socialdemokrat via medier. 
Och det har vi också lärt oss, och det tvingar fram en kortsiktig-
het. Inte för att det är medias fel utan för att vi låtsas att vi fortfa-
rande är en folkrörelse fast vi inte är det. Så det enda jag känner 
mig nostalgisk om, och rädd för, är att rummen för reflektion, 
och rummen för att lära känna varandra, och rummen för att 
kunna säga svåra saker och ställa knäppa frågor utan att det 
hamnar på twitter, om de rummen inte finns tror jag det är far-
ligt för demokratin. Det är inte medias fel eller partiernas fel, 
men alla lider av att rummen för reflektion inte finns. Utred-
ningarna var delvis sådana rum förut, men idag är det inget 
annat som har ersatt dem. Det saknar jag för min egen skull men 
också för demokratins skull, för jag tror att det är farligt. 
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Cecilia Åse 
Olle, varsågod. 
 

Olle Wästberg 
Ja, alltså personvalssystemet – som jag är helt för – har också 
inneburit att enskilda politiker måste ut, måste synas och få 
klick, och vara med på twitter. Eftersom det trots allt är relativt 
få som personröstar gäller det att få dem som gör det på fötter. 
Och man ser att när politiker ska lansera sig själva, om de har 
4 000 följare på twitter och på Facebook blir det ett argument för 
enskilda politiker. Sedan är det ju det här med medlemsraset. 
Det gäller då alla partier utom Feministiskt initiativ som ju har 
visat att det går att få väldigt många medlemmar på kort tid. 
 

Mona Sahlin 
Och Sverigedemokraterna. 
 

Olle Wästberg 
Och Sverigedemokraterna. Precis, de två. Men alla andra har 
minskat, blivit mindre folkrörelser och fått mindre medlemstal. 
Jag har ett uppdrag som handlar om det här, att leda en statlig 
demokratiutredning. Vi har en parlamentarisk arbetsgrupp och 
för några dagar sedan träffade vi alla partisekreterare och disku-
terade den här problematiken. Hur gör vi med representativitet 
när vi själva blir allt mindre representativa som organisationer? 
Det intressanta var att det var en gemensam verklighetsbild. Den 
som hade luftlandsatts på ett sådant här möte och inte vetat vem 
som var vem hade inte kunnat säga vem som tillhörde vilket 
parti. Det var rena branschmötet och branschen har ett problem 
här, den organiserade partibranschen. Och i det vakuumet går 
medierna in. Eller de nya medierna går in. 
 

Per-Olof Edin 
Om man utgår från att medierna försöker optimera mängden 
köpare, tittare och läsare – och det är väl rimligt att tro – då beter 
de sig naturligtvis alldeles korrekt, med tanke på de nya förut-
sättningarna. Om man utgår från att partiernas uppgift är att 
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skapa så bra valresultat som möjligt beter de sig alldeles ratio-
nellt när de nya förutsättningarna finns. I den meningen kan 
man ju inte säga att det är någons fel. Skulle jag peka på någon-
ting som eventuellt skulle kunna ändra på den saken, så är det att 
partierna inte såg som sin första uppgift att skaffa maximalt med 
röster. Jag brukar ibland hävda att i alla fall socialdemokratiska 
partiets första och största skyldighet är att erbjuda svenska folket 
ett tydligt vänsteralternativ där jämlikheten mellan människor är 
det centrala budskapet. Och om det inte ger regeringsmakt inne-
bär det att svenska folket inte vill ha det heller. Och då ska man 
säga: ”Okej, det är demokratins villkor.” Om partierna skulle 
våga verkligen ha den inställningen – vi går fram med det vi tror 
är bäst för Sverige enligt vår ideologiska uppfattning – då skulle 
det lite grann ta loven av att jaga på Facebook och jaga varandra 
utan att egentligen föra fram sitt ideologiska budskap. Men nu 
blir det nog väldigt svårt att få partier att inte högprioritera vad 
som är bäst för partiet och istället högprioritera vad de tror är 
bäst för landet. 
 

 [Med detta var paneldeltagarnas diskussion slut och några en-
staka frågor och kommentarer från publiken följde. Avslutnings-
vis tackades paneldeltagarna för att så generöst ha delat med sig 
av sin tid och sina erfarenheter. Avtackningen applåderades.] 
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I Sverige präglades 1992 av valutaoro, krispaket och 
attacker mot den svenska kronan. Under en kort period 
var marginalräntan uppe i 500 procent. Osäkerheten 
var stor och hoten mot den svenska samhällsekonomin 
och välfärden var påtagliga för många människor. 
Radio och tv berättade om valutaströmmar och ränte-
höjningar. I spåren av valutadramatiken följde fl era 
krisöverenskommelser mellan den borgerliga regeringen 
och socialdemokraterna.

Hur var det att bedriva politik under dessa dramatiska 
förhållanden? Påverkade medierna händelseutvecklingen? 
Vad var det som gjorde krispaketen möjliga?

I detta vittnesseminarium berättar några av de viktigaste 
aktörerna hur de upplevde denna laddade tid i svensk 
samtidshistoria. Medverkande är Bengt Dennis, Per-
Olof Edin, Mona Sahlin och Olle Wästberg.
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