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Abstract 

 

Syftet med denna undersökning är att analysera hur regeringens ekonomiska politik formas 

under ekonomiska kristider. Undersökningen har en idéanalytisk utgångspunkt och använder 

dels dokument som beskriver de långsiktiga idéer som upprättats av den nuvarande borgerliga 

regeringen, dels även budgetpropositioner som beskriver den praktiskt utformade ekonomiska 

politiken från hösten 2006, hösten 2007 och våren 2009. Den praktiska politiken återkopplas 

till idéerna för att dra slutsatser om huruvida regeringen har en strikt ideologisk eller en 

pragmatisk syn på ekonomin. Detta sker genom att använda dimensioner skapade utifrån John 

Maynard Keynes och Friedrich Hayeks ekonomiska teorier, och därigenom observera hur 

regeringen förhåller sig på dessa dimensionsskalor vid varje tidpunkt relaterat till de 

långsiktiga idéerna. 

Resultatet visar att regeringen till viss del frångår sin ekonomiska idéinriktning på så 

sätt att man får en större acceptans till Keynes idéer när det ekonomiska klimatet blivit sämre. 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Ämnesval och problematisering 
 

De ekonomiska frågorna står högt upp på den politiska agendan. En väl fungerande 

ekonomi är en väsentlig del av ett lands framgång och välstånd, den regering som sköter den 

ekonomiska politiken på ett oansvarigt eller ineffektivt sätt blir inte långvarig i en 

demokratisk stat. Själva begreppet ”ekonomisk politik” beskrivs på följande sätt på 

regeringens hemsida: ”Den ekonomiska politiken är en sammanfattande benämning på 

åtgärder som regering och riksdag genomför för att påverka förhållanden i ekonomin”. 1 

Detta ger en rimlig sammanfattning av vad den ekonomiska politiken handlar om, alltså de 

åtgärder som regeringen vidtar för att strukturera ekonomin på ett önskat sätt. Dock tvistar de 

lärda om vilka premisser den ekonomiska politiken bör utgå ifrån.  

Fram till den första delen av 1900-talet ansågs inte statlig finanspolitik vara något att 

fästa alltför stor vikt vid. Arbetslöshet sågs som något mer eller mindre onaturligt, och till och 

med straffbart.2 Utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden skulle automatiskt korrigeras 

genom att priset på arbetskraft anpassades till arbetsgivares och arbetstagares sammantagna 

preferenser. Vid den amerikanska finanskrisen i slutet av 1920-talet sattes dock dessa 

föreställningar ur spel, då arbetslösheten blev mycket omfattande och inte visade några tecken 

på att sjunka undan. Detta föranledde John Maynard Keynes idéer om hur man genom 

finanspolitik kan stabilisera ekonomin för att minska arbetslösheten. Keynes är kanske den 

mest inflytelserika ekonomen under 1900-talet, men han har inte verkat oemotsagd. En stark 

reaktion mot keynesianismen kom från Friedrich Hayek, verksam inom den österrikiska 

ekonomiska skolan, som påstod att den form av socialism som användes för att påverka 

ekonomin i samhället skulle leda till samhällets fördärv. Han drog kopplingar mellan 

välfärdsstatens utbredning under 40-talet i anglosaxiska länder och situationen i Tyskland 

innan nazisternas maktövertagande på 30-talet. Socialism och kollektivism skulle per 

automatik leda till totalitarism.3 Dock gav inte Hayeks idéer utslag i den praktiska 

                                                 
1 Finansdepartementet:2007 
2  Fregert, Jonung 2005:108 
3 Hayek 2004 
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verkligheten. Istället bredde välfärdsstaten, med inspiration i viss utsträckning hämtad från 

Keynes idéer, ut sig under flera decennier framåt.  

Dagens ekonomiska situation påminner till viss del om finanskrisen i slutet av 1920-

talet. Utlåningsinstitutens likviditet är låg, vilket innebär sämre möjligheter för investeringar 

genom lånade pengar. Arbetslösheten beräknas växa till ovanligt höga nivåer på grund av 

dagens bistra ekonomiska klimat, som bygger på en kombination av en finanskris och en djup 

lågkonjunktur. För dagens makthavare leder detta till en diskussion liknande den som fördes 

mellan Keynes och Hayeks anhängare. Finanspolitikens roll i ekonomin är återigen en het 

fråga för politiker att ta ställning till, och olika ideologier förespråkar olika lösningar. 

Det finns alltid en viss ideologisk inriktning bakom den ekonomiska politiken, men 

dessa idéer skiftas och utvecklas ofta på grund av en anpassning till det rådande ekonomiska 

klimatet. De idéströmningar inom ekonomin som existerar vid vissa tidpunkter ändras och 

utvecklas konstant, och de skolor som dominerar inställningen till den ekonomiska politiken 

kommer och går. Paradigmskiften inom makropolitiken har skett under flera tillfällen i den 

ekonomiska historien, såsom exempelvis den dåvarande amerikanske presidenten Roosevelts 

”New Deal” som en reaktion mot den amerikanska depressionen runt 1930. Dock anpassas 

inte den ekonomiska politiken per automatik efter de ekonomiska förhållandena. Vissa 

makthavare har så pass starka ideologiska ideal att man väljer att stå fast vid sin ekonomiska 

politik och inte anpassa sig till omvärlden trots förändringar i det ekonomiska klimatet. 

Just sambandet mellan ekonomiskt klimat och idéinriktning på den ekonomiska 

politiken är något som vi i dagens situation ges möjlighet att observera. I den djupa 

lågkonjunktur vi befinner oss i har de styrande politikerna olika valmöjligheter att utforma sin 

ekonomiska politik. Man kan välja att antingen anpassa sin politik efter omständigheterna 

eller att följa de idériktningar som ligger till grund för politiken. För bara ett par år sedan 

befann sig Sverige och större delen av världen i en högkonjunktur. Dock har det ekonomiska 

klimatet snabbt skiftat till att bli betydligt sämre. Den snabba förändringen av den 

ekonomiska situationen har gjort att regeringar i flera länder känt sig tvingade att bland annat 

införa stödpaket för banker med akuta likviditetsproblem och att stödja inhemsk industri på 

olika sätt för att förhindra ett produktionsbortfall och skenande arbetslöshet. I Sverige har vi 

en borgerlig regering som tillträdde under hösten 2006 när ekonomin gick på högvarv och nu 

befinner sig vid rodret när en djup lågkonjunktur råder. 

Detta beskriver en problematisering som är aktuell i dagens finanspolitiska situation. 

Det finns ofta, men inte alltid, ett samband mellan det ekonomiska klimatet och den förda 
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ekonomiska politiken. Man kan välja att anpassa sin politik, eller att inte göra det. Är detta 

samband relevant för dagens borgerliga regering som styr Sverige? Denna studie avser att 

utveckla bilden av sambandet mellan idéer och ekonomiskt klimat, och om dagens regering 

anpassar sig efter klimatet eller håller principfast på sina grundläggande ekonomiska idéer. 

 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att analysera regeringens reaktioner på det förändrade 

ekonomiska klimatet. Hur ser den nuvarande regeringens inställning till politiken ut relaterat 

till det ekonomiska klimatet? Har man hela tiden samma inriktning eller frångår man sina 

grundläggande värderingar vid utformandet av den ekonomiska politiken när ekonomin blir 

sämre? Det kan hända att man i goda tider har en viss inställning och motivering till hur 

resurser bör fördelas, medan man i sämre tider har andra åsikter om och argument till varför 

man agerar på ett visst sätt. Detta gör att man kan tänka sig att motiveringar till hur man 

utformar politiken skiljer sig när konjunkturkurvan pekar upp eller ner. En pragmatiskt sinnad 

regering ändrar möjligtvis sin politik och sina bakomliggande argument för att anpassa sig till 

hur ekonomin ser ut, medan en strikt ideologiskt inriktad regering inte viker en tum från sina 

grundläggande värderingar bara för att omvärlden ser annorlunda ut. Denna pragmatism utgör 

en viktig kärnpunkt i denna undersökning. Beror den ekonomiska politiken på bakomliggande 

idéinriktningar, eller anpassar man sin politik efter rådande ekonomiskt klimat? Hur 

konsekvent är man i de ekonomiska beslut som tas?  

Undersökningen utgår från två idéinriktningar om hur den ekonomiska politiken bör 

utformas. Dels används keynesianismen som förordar en expansionistisk och aktiv stat vid 

lågkonjunktur, dels Friedrich Hayeks idéer om den spontana ordningen som en förutsättning 

för det goda samhället. Keynes idéer härstammar från tanken att samhället bör använda 

ekonomiska styrmedel för att uppnå högre syften, där det högsta syftet är att upprätthålla 

sysselsättningsnivån. Hayeks idéer kan ses som en direkt kritik mot dessa åsikter. Hayek 

förordade en neutral stat med minimal inverkan på ekonomin, då minsta kortsiktig 

intervention på marknaden skulle påverka den spontana ordning som innebär optimal 

resursallokering och högsta möjliga rättvisa. Främst syftas i denna undersökning att analysera 

huruvida Keynes idéer återkommer i dagens politik. Keynes åsikter skapades som en reaktion 

mot en ekonomisk krissituation, vilket vi även befinner oss i idag. Även om Keynes idéer har 

stött på motgångar genom åren, är de alltid aktuella. Nobelpristagaren i ekonomi 2008, Paul 
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Krugman, anser exempelvis att man bör använda sig av traditionella keynesianska metoder för 

att ta sig ur den nuvarande krisen.4 

Hayeks idéer ses i denna undersökning som en motsats till de keynesianska 

inställningarna. Keynes idéer är de tankegångar som syftas till att undersökas, medan Hayeks 

idéer används som motsatspoler för att underlätta analysen. Bör regeringen intervenera för att 

upprätthålla stabiliteten i ekonomin? Keynes skulle säga ”Ja”, Hayek skulle säga ”Nej”. Detta 

gör att dessa ekonomiska idéinriktningar har relevans för denna undersökning, då de beskriver 

tydliga inställningar till vilken politik som bör praktiseras vid kristider. 

Frågeställningen som undersökningen avser att besvara lyder som följande: 

 

”Påverkar det ekonomiska klimatet förekomsten av Keynes idéer vid utformandet av 

regeringens ekonomiska politik?” 

 

Denna frågeställning syftar till att ge en bild av huruvida regeringen strikt följt de 

långsiktiga ekonomiska idéer man upprättat eller om man valt att frångå dem när det 

ekonomiska klimatet ändrats. Undersökningen utgår från en indelning av den ekonomiska 

politiken i två nivåer. Den ena nivån bygger på de långsiktiga ekonomiska idéer regeringen 

bygger sin politik utifrån. Den andra nivån beskriver den praktiska politiken som innefattar de 

faktiska beslut som tas. Utformandet av regeringens ekonomiska politik, som frågeställningen 

nämner, syftar till en realisering av de ekonomiska idéerna till praktisk politik. Det 

ekonomiska klimatet betraktas här som en interaktionsvariabel som eventuellt ger olika 

samband mellan idéer och praktisk politik vid olika tidpunkter. Detta utförs genom att 

analysera hur regeringens grundläggande ekonomiska värderingar utifrån Keynes och Hayek 

formuleras, för att sedan jämföra dessa med inställningarna till den praktiskt utformade 

politiken vid tillfällen före och efter försämringen av det ekonomiska klimatet.5 Håller man 

sig alltid till sina grundläggande idéer vid skapandet av den praktiska politiken har man en 

strikt ideologisk syn på hur samhället bör utformas. Visar man däremot tecken på att man 

frångår sina grundläggande idéer i samband med skapandet av den praktiska politiken, har 

man en mer pragmatisk syn. Vad som åsyftas att undersökas är alltså inte utformandet av den 

praktiska politiken i sig, utan hur man vid olika tillfällen beskriver inställningen till de idéer 

som formar den ekonomiska politiken. 

 

                                                 
4 Krugman 2009:188 
5 Detta förfarande beskrivs ytterligare i uppsatsens metodologikapitel (kap 3). 
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1.3 Tidigare forskning 
 
Forskningen som kretsat kring regeringen och dess idépolitik har i stor utsträckning handlat 

om de fyra partierna och deras samarbete inom Allians för Sverige. Ett exempel på en 

undersökning som drar detta till sin spets är Charlie Weimers kandidatuppsats ”Ideologiska 

likheter eller olikheter? En analys av de borgerliga partiernas möjligheter för 

sammanslagningar” 
6 som undersöker huruvida de borgerliga partierna liknar varandra i så 

stor utsträckning att möjligheter för sammanslagning finns. Slutsatserna blir att de enskilda 

partiernas idépolitik liknar varandra i så stor utsträckning att sammanslagningar i vissa fall 

kan vara möjliga. Undersökningen tar även upp Allians för Sverige som en lyckad valstrategi, 

där partierna lyckades genomföra ett samarbete som behöll partiernas självständighet. 

Alternativen hade varit att låta den ”borgerliga kannibalismen” fortgå och ha ett splittrat 

regeringsalternativ, eller att slå ihop partierna till ett eller två större. Allians för Sverige var en 

kompromiss som föll väljarna i smaken vid valet 2006. Denna aspekt, att regeringen består av 

fyra olika partier, behandlas inte på ett direkt sätt i denna uppsats, men bidrar ändå till att 

skapa en bild av att regeringen består av ett samarbete av fyra partier och därför behöver 

kompromissa på olika områden, inte minst i samband med den ekonomiska politiken. 

En ytterligare aspekt på detta är Jenny Ljungs kandidatuppsats ”Det nya 

arbetarpartiet?” 
7 som bland annat behandlar det största och viktigaste allianspartiet 

Moderaternas idéförändring från 1991 till valåret 2006. Arbetsmarknadspolitiken nämns som 

en av de punkter där Moderaterna har förändrats, och man har allmänt gått från en nyliberal 

till en mer socialliberal idéinriktning, vilket är relevant att ha i åtanke för denna undersökning. 

Moderaterna är inte det enda partiet i Alliansen, men det största och med ministrar på de för 

denna undersökning speciellt intressanta arbetsmarknads- och finansministerposterna. Man 

har tidigare visat sig vara villiga att ändra sin idéinriktning vad gäller sysselsättningen i 

samhället, något som man bör ha i åtanke vid läsandet av denna undersökning. 

En annan undersökning med liknande ämne är Björn Thorstensons magisteruppsats 

”Det talade ordet gäller – Välkommen till de nya moderaterna”, 8 där olika moderata 

partiledares uttalanden analyseras. Fredrik Reinfeldts ideologiska inriktning beskrivs i 

grunden vara konservativ i meningen att han anser att samhället bör förändras långsamt. Dock 

har han anpassat dessa åsikter till dagens svenska samhälle som har präglats av 

                                                 
6 Weimers 2006 
7 Ljung 2006 
8 Thorstensson 2006 
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socialdemokratiskt styre. Detta innebär ett försvar av en välfärdspolitik blandat med vissa 

andra konservativa åsikter, något som Thorstensson anser innebära en socialliberal 

kompromiss. Även detta är en intressant aspekt att ha i åtanke när denna undersökning läses. 

En undersökning som analyserar ett annat parti inom Alliansen är Mattias Svenssons 

kandidatuppsats ”De nya Mauderaterna?”. 9 I denna undersökning analyseras Centerns 

idépolitik mellan 2001-2007 utifrån partiprogrammet och material från partistyrelsen. Det 

konstateras att idéerna till stor del överensstämmer med varandra över tiden, förutom på en 

punkt gällande synen på vad som är samhällets viktigaste enhet. Fokus har skiftat från en 

inriktning på den lilla världen och familjen som viktigaste enhet till en mer individbaserad 

politik. 

Dessa undersökningar beskriver ett urval av idéanalyser av den nuvarande 

koalitionsregeringen och dess olika partier. Ofta handlar dessa analyser dels om de enskilda 

partierna, samt dels om Alliansens samarbete internt och förhållanden partierna emellan. 

Detta inre perspektiv bidrar till förklaringar om hur inre faktorer påverkar regeringens politik 

och bidrar till att ge en bild av de kompromisser som regeringssamarbetet innebär. Denna 

undersökning har dock en annan vinkel och betraktar regeringen som en enda enhet och riktar 

istället in analysen mot en yttre faktor, det ekonomiska klimatet. Det finns inte mycket 

forskning med denna inriktning, varav en anledning till detta antagligen är att regeringen inte 

har suttit vi makten någon längre tid. Denna undersökning bidrar till att utvidga 

forskningsfronten gällande yttre faktorer i form av det ekonomiska klimatets påverkan på 

regeringens politik. 

 
 

1.3 Disposition 
 
Undersökningen har inletts med ett kapitel där problematisering, syfte och frågeställning 

presenteras. Även exempel på tidigare forskning i ämnet har redovisats. I kapitel 2 beskrivs 

bakgrunden till undersökningen, bestående av en beskrivning av det ekonomiska klimatet, en 

presentation av det borgerliga regeringssamarbetet Allians för Sverige samt de ekonomiska 

idéinriktningar som denna undersökning bygger på. I kapitel 3 beskrivs undersökningens 

metodologi. Inledningsvis beskrivs upplägget för undersökningen. Därefter redovisas det 

material som undersökningen utgår ifrån, samt även den metod som appliceras på detta 

material. Dessutom presenteras analysmodellen som undersökningen utgår från. Kapitel 4 

                                                 
9 Svensson 2008 
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består av själva analysen, där materialet bearbetas utifrån analysmodellen. I kapitel 5 

redovisas sedan slutsatserna från analysen, och i kapitel 6 presenteras reflektioner och förslag 

på vidare forskning i ämnet. 

 
 
 

2. Bakgrund 
 
 

2.1 Det ekonomiska klimatet 
 
Den ekonomiska utvecklingen som lett fram till den situation vi ser just idag, våren 2009, är 

komplex och har analyserats från många synvinklar. Laissez faire-liberalers förklaringar 

skiljer sig i praktiken alltid från ett socialistiskt synsätt. Dock är de flesta överens om att den 

senaste tidens finansiella turbulens har haft stor inverkan på den globala ekonomin. 

En viktig princip att vara medveten om för att förstå den nuvarande finanskrisen är 

bankers och andra utlåningsinstituts möjlighet att skapa kreditpengar. Denna princip innebär 

att en bank lånar ut pengar i större mängd än vad storleken på dess reserver är.  Detta bygger 

enkelt uttryckt på att banken kan låta människor ha sina besparingar insatta i banken och att 

banken i sin tur lånar ut dessa pengar på kredit till andra personer mot betalning, eftersom 

man räknar med att alla kunder inte kommer att hämta ut sina besparingar på en och samma 

gång. Så länge bankerna inte lånar ut alltför mycket kreditpengar i förhållande till sina 

reserver kommer det att finnas tillräckligt med pengar i kassan för att dess kunder ska kunna 

hämta ut sina tillgångar när man önskar. Om kundernas besparingars in- och utflöde sker i en 

jämn ström kan bankerna beräkna hur mycket man kan låna ut i förhållande till sin 

reservkvot.10 Storleken på den maximala reservkvoten är oftast reglerad i lag. Denna process 

kräver dock att ett visst mått av stabilitet råder i ekonomin. Om plötsliga förändringar i 

ekonomin förekommer, kan balansen mellan den mängd pengar som lånats ut och bankens 

reserver ändras. I värsta fall leder instabilitet till en bankpanik, vilket innebär att många av 

bankernas kunder vill ta ut sina besparingar på en gång.11 Detta innebär att banken riskerar 

konkurs, och även att andra banker riskerar att dras med i raset. Bankernas möjlighet till att 

                                                 
10 Fregert, Jonung 2005:212 
11 ibid:215 
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tjäna pengar på att låna ut kreditpengar bygger på ett förtroende från kundernas sida. När detta 

förtroende sviker, uppkommer stora problem för en bank. 

För att förstå bakgrunden till den ekonomiska situation vi nu befinner oss i måste man 

därför även vara medveten om anledningarna bakom den förtroendekris som just nu pågår på 

den finansiella marknaden. Den finanskris vi ser idag har växt fram på ett komplext sätt och 

har fördjupat den lågkonjunktur vi befinner oss i till ovanligt låga nivåer. Krisen har sitt 

ursprung i USA, där en överbelåning till hushåll utan stabil ekonomi har inneburit stora 

problem för de inblandade låneinstituten. Många som erbjudits dessa så kallade sub prime-lån 

har sedan inte haft möjlighet att betala tillbaka sina skulder. När dessa lån sålts vidare på den 

finansiella marknaden, har riskerna spridits till andra aktörer. I början sågs dessa värdepapper 

som relativt säkra, men allt eftersom situationen uppdagades blev aktörerna mer och mer 

medvetna om att stora mängder värdepapper som cirkulerade i princip var värdelösa. Detta 

har inneburit att utlåningsinstitut minskat sin utlåning på grund av den osäkra tillgången på 

likvida medel.12 Den uppkomna situationen innebär att aktörerna inte är medvetna om vilka 

risker som finns för de aktuella värdepapperna, då sammansättningen av dessa är komplex. 

Hela det finansiella systemet bygger på att de inblandade aktörerna har ett förtroende för 

varandra, men när risknivån på tillgångar är okänd, sviktar detta förtroende och man väljer att 

ta det säkra före det osäkra. Detta säkra alternativ innebär i princip att banker minskar sin 

utlåning vilket minskar penningmängden i samhället och individer och företag har mindre 

möjligheter att investera genom lånade pengar.  

Dock skiljer sig de bakomliggande förklaringarna till de turbulenta händelserna på 

kreditmarknaden beroende på vilken ideologisk vinkel man har på analysen. Mycket kritik har 

riktats mot det kapitalistiska systemet och dess inblandning i oredan. En direkt anledning till 

krisen som man från vänsterhåll pekar på är en avreglering av den finansiella marknaden.13 En 

annan vanlig kritik från vänsterhåll handlar om hur kapitalismen som system är instabilt, och 

uttryck som ”girighet” är vanligt i kritiken. Ofta handlar även kritiken om hur kriser ses som 

något normalt för det kapitalistiska systemet och alltid innebär hårda slag för arbetare och 

låginkomsttagare. 

Liberalerna Johnny Munkhammar och Nina Sanandajis åsikter kan ses som en motvikt 

till kritiken från vänsterhåll. I rapporten ”Finanskrisen – ett gigantiskt politikmisslyckande” 14 

beskriver Munkhammar och Sanandaji hur statliga regleringar ligger bakom en påverkan på 

                                                 
12 Krugman:166f 
13 ibid:162f 
14 Munkhammar, Sanandaji 2008 
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marknaden, och har gett negativa effekter i form av överbelåning till icke kreditvärdiga 

personer. De nämner de av den amerikanska staten grundade låneinstituten Freddie Mac och 

Fannie Mae och lagar som tvingar banker att bli generösare med sin långivning till 

låginkomsttagare som orsaker till den problematiska situationen på finansmarknaden. Något 

som kan vara värt att tillägga är att stöd till icke kreditvärdiga personer för att köpa egen 

bostad inte är något som är specifikt amerikansk. Exempelvis lade Kristdemokraterna inför 

valet 2006 ett förslag om att införa lånegarantier för att personer med låga inkomster skulle ha 

möjlighet att äga sitt eget hem.15 

Paul Krugman ser att båda sidor har poänger men också att ingen förklarar orsakerna 

fullt ut. Han anser att den främsta orsaken till krisen är att vissa institut, så kallade 

skuggbanker, inte blivit klassade som banker men ändå lyckats agera på ett sätt som liknar 

bankverksamhet, vilket gjort att de har undgått de regleringar som reguljära banker lyder 

under. Han önskar alltså reglering av dessa institut för att undgå att deras verksamheter kan 

fortsätta utan att lyda under de regler som gäller för vanliga banker.16 

De exakta orsakerna till dagens instabila ekonomiska klimat kan alltid diskuteras, men 

faktum kvarstår att vi befinner oss i ett sämre ekonomiskt klimat än för bara ett par år sedan. 

Finansminister Anders Borg uttrycker den 27 februari 2009, angående den sjunkande nivån på 

BNP under sista kvartalet 2008, att vi befinner oss i en lång, kall vinter som inte visar tecken 

på att ljusna.17 Metallordföranden Stefan Löfven uttrycker att finansministern är alltför positiv 

och att vi istället befinner oss i en ”isgata rakt ner för ett stup”.18  

Tidpunkten för en tydlig vändning i det ekonomiska klimatets från hög- till 

lågkonjunktur skedde enligt Paul Krugman i september 2008. Detta beroende på en 

intensifiering av den finansiella oron som då pågått under en tid, vilken annars skulle ha 

kunnat resultera i en normal lågkonjunktur. Intensifieringen berodde främst på 

investmentbanken Lehman Brothers fall, ekonomiska kriser på tillväxtmarknader och ett 

plötsligt sjunkande förtroende för konsumenter på grund av all turbulens och negativa 

tidningsrubriker.19 Detta fick en snabb spridningseffekt över hela världen som mynnade ut i 

den situation vi ser idag. 

 

 

                                                 
15 Kristdemokraternas valmanifest 2006 
16 Krugman:163 
17 svt.se, ”En lång, kall, mörk, vinter” 2009 
18 svd.se,”Ingen idag yrkesverksam har sett motsvarigheten” 2009 
19 Krugman:180 
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2.2 Allians för Sverige 

 

Arbetet för att skapa Alliansen, de borgerliga partiernas regeringssamarbete, inleddes 

offentligt hemma hos Maud Olofsson i Högfors i augusti 2004. Syftet var att skapa ett 

trovärdigt alternativ till den socialdemokratiska regeringen. I november 2004 tillsattes 

arbetsgrupper för att utveckla samarbetet inom sex olika områden: Den första gruppen var 

”Ekonomisk politik för tillväxt”, där samarbetet med diverse ekonomiska frågor utvecklades. 

Utanförskap och tillvägagångssätt för att skapa arbetstillfällen är exempel på sakfrågor som 

behandlades. Gruppen ”Mer kunskap – en modern utbildningspolitik” behandlade 

utbildningsfrågor. ”Sverige i världen på 2000-talet” syftade till att skapa ett gemensamt 

underlag för synen på globalisering och utrikesfrågor. ”Välfärd för trygghet och valfrihet” 

innebar en utredning om hur hälso- och sjukvården skulle utformas. Arbetsgruppen 

”Tillväxtregion Sverige” inriktade sig på att utveckla företagsklimatet i Sverige och 

arbetsgruppen ”Rättspolitik för trygghet” hade till uppgift att utveckla och utforma den 

gemensamma justitiepolitiken.20 

Även en rad andra dokument presenterades i samarbetet mellan partierna. 

Högforsdokumentet presenterades i samband med i Högforsmötet, där man beskriver 

inledningen till det samarbete som de fyra partierna genomför i form av Allians för Sverige. 

Ett år efter Högforsöverenskommelsen skapades Bankerydsdokumentet, som beskriver 

Alliansens målsättningar att dels göra det lönsammare att arbeta, dels att göra det mer lönsamt 

att anställa och driva företag. Man skapade även ett gemensamt ideologiskt program i maj 

2006 samt upprättade ett samlat valmanifest inför valet 2006.21 

Målet att överta makten lyckades väl, den 17 september lyckades Alliansen vinna en 

majoritet av rösterna och tillträdde därmed på regeringsposten. Detta efter att 

Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan införandet av den allmänna och lika 

rösträtten.22 Enligt statsvetarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg berodde 

regeringsskiftet på ett antal faktorer. En anledning till skiftet var att blocken stod närmre 

varandra än någonsin, och att traditionella vänsterväljare därför var mer villiga att rösta på det 

borgerliga blocket. Man lyckades även profilera Alliansen på ett tydligt sätt för att på så sätt 

göra väljare villiga att rösta på något av partierna inom samarbetet.23 Andra anledningar till 

                                                 
20 http://www.alliansforsverige.se/valet-2006/ 
21 ibid 
22 Hadenius 2008:248 
23 Holmberg, Oscarsson 2009:20 
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regeringsskiftet var att högervindar blåste över det politiska landskapet vid tiden för valet,24 

samt att väljarna var missnöjda med Socialdemokraternas ledare Göran Persson samtidigt som 

förtroendet för Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt låg på en hög nivå.25 Moderaterna blev 

det största partiet i samlingsregeringen som, till skillnad från den tidigare socialdemokratiska 

regeringen, regerade i form av en majoritetsregering. Totalt fick regeringen 178 mot 

oppositionens 171 platser bland riksdagens totalt 349 platser.26 Moderaterna fick 97 platser, 

alltså mer än hälften av de totala platserna som tillföll Alliansen. Fredrik Reinfeldt var den 

självklara statsministerkandidaten, och Moderaterna la även beslag på finans- och 

utrikesministerposten.  

När väl makten övertagits sjönk dock förtroendet för Reinfeldts regering. Maria Borelius 

fick lämna handelsministerposten efter anklagelser om bland annat anlitande av svart 

arbetskraft i hemmet och ej betald tv-avgift. Även Cecilia Stegö Chilò fick lämna sin post 

som kulturminister då hon ej betalat tv-avgiften. Efter hand sjönk förtroendet till nivåer som 

ansågs praktiskt taget omöjliga att inta till valet 2010 för en möjlighet att bli återvald.27 I 

dagens läge har man dock tagit igen oppositionens försprång och just nu ligger blocken i 

princip lika.28 

 

 

2.4 Ekonomiska idéinriktningar 
 

2.4.1 Neoklassikerna 
 
John Maynard Keynes (1883-1946) skapade sin allmänna ekonomiska teori som en reaktion 

mot den då allmänt vedertagna sanningen att de mikroekonomiska teorier man använde sig av 

även är applicerbara på det makroekonomiska planet. Keynes ansåg att dessa premisser inte 

stämde och att dessa idéer endast är giltiga då ett antal krav är uppfyllda. Dessa krav uppfylls 

inte i den verkliga ekonomin och utgångspunkten för honom var att skapa ett alternativ till 

detta synsätt som var allmänt gångbart, varför han kallar sina teorier för ”allmänna”.29 För att 

förstå Keynes tankegångar och hans reaktioner mot samtidens syn på ekonomi, är det därför 

                                                 
24 ibid:23 
25 ibid:30 
26 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1094.aspx 
27 Riksdag & Departement ”Regeringen Reinfeldt är rökt” 2009 
28 Synovates väljarbarometer 2009 
29 Keynes 1994:35 
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av betydelse att ha insikt i den neoklassiska ekonomiska skolan30 vars idéer var allmänt 

accepterade vid tidpunkten.  

Den neoklassiska ekonomiska idéinriktningen utgick alltså från de mikroekonomiska 

teorierna i analyserna av arbetslöshet och prissättning. Man antog att de svängningar som 

uppstod i utbud och efterfrågan av varor, tjänster och arbetskraft automatiskt skulle anpassa 

sig så att utbud och efterfrågan i slutändan uppnådde jämvikt. Om arbetslöshet av någon 

anledning uppstod skulle prisnivåerna på arbete, alltså löner, med tiden sjunka för att 

kompensera för den minskade efterfrågan på arbetskraft. En skillnad från föregångare till den 

neoklassiska skolan var att ekonomin förr enbart hade betraktats i något av ett 

makroperspektiv. Föregångarna observerade ekonomin för att studera tillväxt och andra större 

frågor på den ekonomisk-politiska agendan, medan neoklassikerna var mer intresserade av 

hur individer beter sig i ett mikroperspektiv, och den nytta som de kan uppnå och erbjuda 

andra genom individuella avtal. Ett exempel på neoklassiska tankegångar är principen om 

marginalnyttan, där nyttan av exempelvis arbetskraft sjunker efterhand som resursen ökas i 

produktionen.31 Till slut kommer en extra enhet arbetskraft vara överflödig för produktionen 

och mervärdet för denna enhet således att vara noll. Denna princip är väsentlig för att 

bestämma jämviktsförhållandet på den fria marknaden, där de neoklassiska ekonomerna antog 

att utbud och efterfrågan automatiskt anpassade sig till varandra i en effektiv 

prisbildningsprocess.32  

En annan princip som krävs för att idén om ekonomisk jämvikt ska vara giltig är att 

individer ses som rationella nyttomaximerare.33 Då människor vill öka sin nytta handlar man 

på ett rationellt sätt för att uppnå tillfredsställelse för de preferenser man har. Denna princip 

innebär också att vinstmaximering är det grundläggande målet för de enskilda företagen. 

Utifrån dessa premisser drar man även slutsatsen att priset på en produkt eller tjänst 

bestämmer värdet, och värdet bestämmer nyttan. Detta innebär att nyttan av en vara eller 

tjänst bestämmer dess pris, och inte det arbete som lagts ner på produktionen av varan. Man 

förespråkar en subjektiv syn på ekonomin, där varor inte har ett fast värde utan kan öka och 

sjunka i pris beroende på nyttan som varan ger för köparna.34  

En annan teori som neoklassikerna använde för att bygga sin syn på ekonomin var Says 

lag. Denna teori innebär enkelt uttryckt att utbudet i den totala ekonomin skapar sin egen 

                                                 
30 Keynes benämnde denna skola som den klassiska, traditionella eller ortodoxa skolan. 
31 Sandelin, Trautwewin, Wundrak 2008:67 
32 ibid:87 
33 ibid:75f 
34 ibid:44 
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efterfrågan. Teorin ska inte tolkas som att en utbudsökning av en viss vara alltid innebär en 

lika stor efterfrågeökning av samma vara, efterfrågeökningen uppstår istället på andra ställen i 

ekonomin. Says lag är ett grundläggande fundament för hela den neoklassiska synen på 

ekonomi och ett av de viktigaste argumenten för att utbud och efterfrågan verkligen anpassar 

sig efter varandra. Samtidigt innebär en falsifiering av denna teori att ojämvikt kan uppstå på 

marknaden och att staten skulle kunna träda in och stabilisera ekonomin på olika sätt.  

Ett exempel kan tydliggöra hur Says lag fungerar: Anta att vara X plötsligt kräver 

hälften så mycket resurser för att tillverkas och att utbudet därför fördubblas. Då kommer 

även priset på varan att sjunka. Dock kommer inte efterfrågan på vara X att öka lika mycket 

som utbudet ökar. Istället kommer konsumenter som köper denna vara att köpa minst lika 

många enheter, samtidigt som de kan använda pengarna de sparar på andra produkter. 

Efterfrågan kommer alltså inte främst att stiga på den vara som utbudet ökar av, utan istället 

ökar efterfrågan på andra ställen i ekonomin. Detta förutsätter dock att de resurser 

efterfrågesidan tjänar på utbudssidans ökning används för konsumtion och investeringar, 

alltså spenderas i ekonomin. Om resurserna istället sparas, falsifieras dock Says lag. Om 

resurserna som efterfrågesidan tjänar inte används för att möta det ökade utbudet, kommer 

inte ekonomin att hamna i jämvikt. 

En annan typisk neoklassisk premiss är att konjunkturer ses ur ett mekaniskt perspektiv. 

Dessa variationer i ekonomin är naturliga och staten varken kan eller borde påverka den 

ekonomiska situationen.35 Neoklassikernas intresse riktades främst mot den långa sikten, de 

små konjunkturavvikelserna ansågs inte kunna påverkas och ekonomin skulle ändå 

stabiliseras automatiskt i längden. 

Denna introduktion till den neoklassiska skolan förklarar i stora drag den allmänna 

synen på ekonomin fram till slutet av 20- talet. När den amerikanska finanskrisen inträffade 

runt skiftet mellan 20- och 30- talet märkte man att de rådande ekonomiska teorierna inte 

räckte till för att förklara den stigande arbetslösheten och den extrema lågkonjunktur som 

drabbade USA och stora delar av världen. Enligt den neoklassiska teorin skulle priset på 

arbete, alltså löner, anpassas för att möta den sjunkande efterfrågan på arbetskraft. Detta 

skulle i sin tur leda till att arbetslösheten skulle stabiliseras och återgå till normala nivåer. 

Dock ökade arbetslösheten och visade inga tecken på att återgå till det normala tillståndet. 

 

                                                 
35 Pålsson Syll 2007:358f 
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2.4.2 Keynes 
 
Som svar på detta förlopp utgav Keynes sitt verk ”Allmän teori om sysselsättning, ränta 

och pengar”.36 Denna bok var en uppgörelse med den tidigare synen på ekonomi, och tog 

avstånd från premissen att marknaden var självreglerande när konjunkturen skiftar. Denna 

bok var inte den enda som Keynes gav ut, men det är detta verk som gjorde Keynes till den 

store ekonom han blivit.  

En av skillnaderna gentemot den neoklassiska ekonomin är att Keynes anser att inte bara 

friktionsarbetslöshet och frivillig arbetslöshet utan även ofrivillig arbetslöshet normalt kan 

existera i en ekonomi.37 Detta resonemang leder bland annat fram till en kritik mot den 

neoklassiska premissen om marginalnyttans funktion inom arbetsmarknaden. Om 

marginalnyttans princip var korrekt, skulle lönen för den sist anställde personen i ett perfekt 

ekonomiskt samhälle med full sysselsättning precis motsvara skillnaden mellan att gå med 

vinst och att gå med förlust för ett företag. Om man hade låtit bli att anställa personen hade 

man gått miste om en vinst, hade man anställt ytterligare en person hade man gått med förlust. 

Denna princip leder till att lönen för den sist anställda personen anpassar sig till att precis 

uppnå den kostnad för företagen för att de ska uppnå maximal vinst, och jämvikt infinner sig i 

ekonomin. Företagen maximerar vinsten om lönen är lika stor som värdet på arbetets 

marginalprodukt. Keynes invändning mot detta var dock att lönerna dels är alltför trögrörliga 

för att kunna uppnå detta fenomen men också att en eventuell minskad lönenivå i samhället 

vid lågkonjunktur även kommer att leda till att investerings- och efterfrågenivån sjunker. 

Lönesänkningar skulle inte bara påverka efterfrågan på arbetskraft, utan även påverka 

arbetskraftens vilja att efterfråga produkter hos de företag som betalar löner. Om efterfrågan 

minskar, behöver företagen sänka lönerna ännu mer för att överleva. Detta innebar enligt 

Keynes att idén om att sänka löner inte håller för att skapa jämvikt på marknaden vid 

konjunkturnedgångar.38  

En annan kritik mot den neoklassiska synen på ekonomin med Keynes som avsändare är 

dess positiva syn på Says lag.39 Hans analys av den amerikanska depressionen visade att lagen 

om utbud och efterfrågan i ekonomin inte anpassade sig såsom denna lag förutspådde. Till 

skillnad från den neoklassiska skolan ansåg Keynes att teorin om den mikroekonomiska 

jämvikten inte är möjlig att applicera på den makroekonomiska nivån. Hans observationer kan 

                                                 
36 Keynes 1994 
37 ibid:38 
38 Pålsson Syll 2007:363 
39 Sandelin, Trautwewin, Wundrak 2008:131 
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sammanfattas som följande: Oron ökar inför framtiden, vilket gör att även sparandet bland 

allmänheten ökar. Efterfrågan i ekonomin minskar medan utbudet fortfarande ligger på 

samma nivå, något som alltså motsäger Says lag. Konsumtionen minskar, och producerande 

företag märker hur efterfrågan på deras varor minskar. Till skillnad från den neoklassiska 

teorin ansåg Keynes att priserna inte skulle falla utan ligga kvar på ungefär samma nivå. 

Mindre varor säljs och vinsterna sjunker. Företag går med förlust och blir tvungna att säga 

upp folk. Arbetslösheten ökar och ett cirkelförhållande uppstår när denna arbetslöshet bidrar 

till ökad oro för framtiden.40 Detta härleder Keynes till sin slutsats om vad som främst bör 

göras när konjunkturen viker nedåt: statlig expansion ska ersätta den minskning av den privata 

investerings- och efterfrågenivån som gör att arbetslösheten ökar. Vid behov finansieras 

denna expansion genom låneupptagning. Dessa budgetunderskott återbetalas sedan vid goda 

tider. Följande figur sammanfattar Keynes tankegångar:41 

 

                       

 

                                                    

                             Figur 1.  Keynes jämviktsdiagram 

                                                 
40 Fregert, Jonung 2005:259 
41 Fregert, Jonung 2005:259ff 
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AD beskriver den aggregerade efterfrågan i ett samhälle, och Y beskriver nivån på BNP. 

AD=Y är en linje på 45º som beskriver jämviktsnivån mellan BNP och efterfrågan, alltså när 

BNP-nivån och efterfrågenivån i samhället är lika stora. AD(Y) beskriver den aggregerade 

efterfrågan i ett land som en funktion av BNP. Den aggregerade efterfrågan har följande 

komponenter: Privat konsumtionsefterfrågan, efterfrågan på investeringsvaror, samt offentlig 

konsumtions- och investeringsefterfrågan. Även nettoexporten ingår, vilken består av 

exporten minus importen. AD(Y) skär AD-linjen vid den nivå som den aggregerade 

efterfrågan uppnår utan påverkan av BNP-nivån. Detta kan benämnas som ”autonom AD”. 

Lutningen på linjen AD(Y) bestäms av den marginella utgiftsbenägenheten och kan definieras 

som ”g”. Värdet på g innebär den ökning i den aggregerade efterfrågan som uppstår när BNP 

ökar med en krona. Totalt innefattar värdet på g tre olika komponenter. Den ena är 

konsumtionsbenägenheten (MPC), vilket Keynes ansåg som tidigare beskrivits vara en viktig 

del av förklaringen till varför efterfrågan inte alltid ligger i jämvikt med den producerade 

mängden varor. Om konsumtionsbenägenheten exempelvis har värdet 0,7, innebär en kronas 

ökad inkomst till att 70 öre spenderas. En annan faktor som bestämmer lutningen på linjen är 

skattenivån (t). En högre skattenivå innebär att nettoinkomsten blir mindre, och en mindre del 

av inkomsten kan konsumeras. Den sista komponenten som bestämmer lutningen på linjen 

AD(Y) är den marginella importbenägenheten (MPM). Denna inkluderar andelen importerade 

varor som ingår i den inhemska BNP-nivån. Därför subtraheras denna importerade mängd 

bort från BNP-nivån. Detta innebär att lutningen på linjen kan uttryckas på följande sätt:  

  

g = MPC * (1-t) – MPM 

 

AD(Y)1 i figur 1 beskriver en nivå på efterfrågan som ligger i jämvikt med BNP. Om den 

potentiella BNP-nivån är högre än jämviktsnivån, bildas ett gap mellan efterfrågan i samhället 

och nivån på BNP. Då jämviktsnivån befinner sig lägre än den potentiella nivån, innebär detta 

att en mindre mängd arbetskraft behövs än vad som skulle kunna användas om produktionen 

låg på maximal nivå. Detta visar det som Keynes pekade på som problemet med jämvikten i 

en ekonomi. Efterfrågan i ekonomin kan vara lägre än den kapacitet av varor som hypotetiskt 

skulle kunna produceras, vilket innebär att arbetslösheten blir större än normalt.42 En lösning 

för att åstadkomma full sysselsättning är att öka de offentliga utgifterna, vilket innebär att 

                                                 
42 Fregert, Jonung 2005:271 
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linjen AD(Y) flyttar rakt upp och kan nå nivån där potentiell BNP efterfrågas och produceras. 

Detta illustreras i linjen AD(Y)2.  

Något som bör tilläggas är att detta inte är enda sättet Keynes avsåg att påverka 

ekonomin. En annan viktig del i Keynes idéer handlade om hur räntenivån ska hanteras. Han 

ansåg att räntan bör hållas så låg som möjligt för att kunna stimulera en så hög 

investeringsnivå som möjligt.43 Denna syn är dock inte aktuell i dagens situation. Riksbanken, 

som har makt över räntenivån i den svenska ekonomin, har en fristående roll och har inga 

skyldigheter att hålla investeringsnivån hög. Riksbanken ansvarar för reporäntan och har som 

främsta mål att hålla inflationen på en låg nivå. 

2.4.3 Hayek 
 
Precis som Keynes idéer i stor utsträckning var en respons på och kritik av den neoklassiska 

ekonomiska teorin, är Friedrich Hayeks (1899-1992) idéer i stor utsträckning ett svar på den 

keynesianska synen på ekonomin. Hayek förespråkade en kapitalistisk ekonomisk ordning där 

fri konkurrens utgjorde den grundläggande principen. Detta uppnåddes av vad Hayek kallade 

den ”spontana ordningen”. Denna spontana ordning utgör grunden för hur ekonomin byggs 

upp. Enligt Hayek kan inga högre mål i samhället uppnås än de som enskilda individer 

eftersträvar utan att använda sig av mer eller mindre diktatoriska medel.44 Den spontana 

ordningen utgör den sammansatta kunskapen hos enskilda individer i en ekonomi, som 

tillsammans utgör det ekonomiska systemet. Ordningen utmärker sig mot den vanliga synen 

på ekonomin, som styrs utifrån ett visst mål, på det sättet att inget specifikt mål existerar.45 

Hayek för ett resonemang om att centralplanering inte kan ta hänsyn till alla omständigheter i 

tid och plats, och att planeraren inte har möjlighet att hitta effektiva metoder för att beslut ska 

kunna lämnas till de berörda personerna. Målen kan därför aldrig realiseras på ett effektivt 

sätt.46 Den spontana ordningen innebär att resurserna i samhället utformas i en paretooptimal 

ordning som ger största möjliga tillväxt för den totala ekonomin. Som ett uttryck för denna 

spontana ordning använder sig Hayek av uttrycket ”katalaxi”, vilket är ett latinskt ord för ”att 

byta”, ”att ta upp i gemenskapen” eller ”att övergå från fiende till vän”.47 Detta uttryck 

används som en motvikt till ”ekonomi”, som innebär ”hushållning av resurser”. Katalaxin 

bygger på den spontana ordningen där människor fritt byter varor och tjänster med varandra.  

                                                 
43 Sandelin, Trautwein, Wundrak 2008:130 
44 Hayek 2004:97 
45 Hayek 2003:39f 
46 ibid:25 
47 ibid:96 
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En av de grundläggande värderingarna som utvecklats som en reaktion mot Keynes 

idéer beskrivs av Hayek i hans bok ”Vägen till träldom”.48 Denna bok beskriver hur de idéer 

som Hayek anser prägla sin samtid leder till godtyckliga ingripanden i individers privatsfär, 

vilket innebär en väg mot totalitära styrelseskick. Första kapitlet i boken beskriver grundtesen 

som utvecklas i de senare kapitlen: de socialistiska ingripandena i ekonomin, där 

välfärdsstaten hyllades och full sysselsättning var ett högt uppställt mål, skulle oundvikligen 

leda till att totalitära krafter kom att styra samhället.  

Det är dock värt att påpeka att Hayek inte ansåg att ett laissez faire-system var önskvärt. 

Han förordade en stat som reglerade ekonomin på ett sätt som motverkade naturliga monopol, 

och ville skapa regleringar för att rikta ekonomin mot ett jämviktsmotstånd där en perfekt 

konkurrens kunde råda. Detta med hjälp av tydliga, stabila lagar som inte lämnar utrymme för 

godtyckliga beslut.49 Detta kan ses som en av de grundläggande skillnaderna mellan Hayeks 

och Keynes ekonomiska politik. Hayek eftersträvade en tydlig politik som var stabil och inte 

ändrades allt eftersom det ekonomiska klimatet ändrades. En central myndighet kan inte 

ersätta den spontana ordning som innehåller en sammansatt kunskap som vida överskrider den 

offentliga sfärens. Förutsägbarhet är en förutsättning för att uppnå ett stabilt och demokratiskt 

samhälle. De nödvändiga tvångsåtgärder som en stat företar sig måste vara otvetydigt 

fastställda i form av ett lagsystem som gör det möjligt för individer att planera sitt liv i så stor 

utsträckning som möjligt och minimera risken för eventuell statlig påverkan.50 Keynes 

menade till skillnad från detta att den ekonomiska politiken bör anpassa sig efter det rådande 

klimatet, för att uppnå målet om full sysselsättning.  

Ingrepp i en katalaxi kommer att skapa oordning och är enligt Hayek aldrig rättvist. Han 

liknar spelet på marknaden med ett urverk. Staten har en roll i att olja urverket och se till att 

trygga de processer som krävs för att hålla det igång. Om staten däremot skulle handla på ett 

sätt som strider mot funktionsprinciperna för urverket, såsom att ändra visarna på ett 

godtyckligt sätt, skulle balansen hamna snett. Hade visarna bara hållits i god form hade de 

visat den rätta tiden av sig själva. Om ingrepp i form av ändring av visarnas tid sker, har man 

försökt uppnå vissa mål som inte stämmer överens med det annars uppnådda resultatet.51 

Hayek förespråkar ett samhälle där fasta lagar styr individer. Det han motsätter sig är att en 

godtycklig lagstiftare kan påverka samhället utan att ta hänsyn till enskilda individers vilja.52 

                                                 
48 Hayek 2004 
49 ibid:48f 
50 Hayek 1999:255 
51 Hayek 2003:121 
52 Blomgren 1997:166 
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3. Metodologi 
 

I analysen av regeringens ekonomiska politik kommer två abstraktionsnivåer att 

användas. Den första nivån beskriver hur regeringen på ett idéplan utformar sin politik. Syftet 

är att urskilja de bakomliggande idéer regeringen bygger sin politik på, utifrån Keynes och 

Hayeks ideal. Den andra nivån beskriver det praktiska planet, där den faktiska politiken 

praktiseras. Vid denna nivå observeras hur regeringen utrycker sig om och motiverar sina 

faktiska beslut utifrån Keynes och Hayeks ideal. Syftet med denna nivå är att observera hur 

regeringen vid olika tidpunkter förhåller sig till de idéer som man upprättat. Undersökningen 

kommer att utformas genom att först upprätta en bild av hur regeringen beskriver sina 

grundläggande idéer. Efter detta undersöks hur man uttrycker sig angående den praktiska 

politiken innan det ekonomiska klimatet kraftigt försämrades. Syftet med detta förfarande är 

att undersöka eventuella skillnader mellan idéer och praktisk politik innan det ekonomiska 

klimatet försämrades drastiskt. Analysen kommer dessutom att genomföras genom 

observationer vid två olika tillfällen innan krisen, detta för att undersöka om utformandet av 

regeringens ekonomiska politik eventuellt påverkas av andra faktorer än det ekonomiska 

klimatet. Därefter analyseras hur den praktiska politiken genomförs efter att finanskrisen 

slagit till. Sedan jämförs resultatet från den praktiska nivån efter finanskrisens påverkan på 

det ekonomiska klimatet med idénivån. Målet med hela detta förfarande är att skapa en 

utförlig bild av hur utformandet av den praktiska politiken ser ut vid olika tidpunkter relaterat 

till de långsiktiga ekonomiska idéer som präglar regeringen. Tillvägagångssättet i analysen 

illustreras i figur 2: 
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Figur 2. Analysupplägg 
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3.1 Material och urval 
 
Den ekonomiska politiken är komplex och kan tolkas utifrån många perspektiv. Därför finns 

alltid risk att materialet i undersökningen blir för snävt, och att man går miste om relevanta 

fakta. Detta skulle innebära ett problem för undersökningens validitet.53 Det material som 

används i denna undersökning har valts ut för att ge en så vältäckande bild som möjligt av 

regeringens ekonomiska politik, samtidigt som det fortfarande varit hanterbart. I valet av 

material för att fastställa regeringens inställning till ekonomin på idéplanet används för det 

första dokumentet ”Nytt hopp för Sverige” från maj 200654 som beskriver de värdemässiga, 

ideologiska utgångspunkterna för Alliansen. Detta dokument kan liknas vid ett partiprogram, 

där de långsiktiga ideologiska inriktningarna beskrivs. Det kan ses som en kompromiss 

mellan de fyra partiernas partiprogram och sammanfattar på ett relevant sätt Alliansens 

idéinriktningar. För att utvidga synen på Alliansens idéer kommer jag även att använda mig 

av Bankerydsdokumentet från augusti 200555 och Högforsdokumentet från augusti 2004.56 

Dessa dokument är relativt korta och innehåller inte direkta ideologiska uttalanden, men kan 

förhoppningsvis bidra som komplement för att utvidga synen på Alliansens idéer. Ytterligare 

material som används är det gemensamma valmanifestet från augusti 2006. Detta dokument 

innehåller en blandning av inställningar till sakfrågor och inställningar till långsiktiga 

idéfrågor. I analysen används även de dokument som fastställts av två arbetsgrupper som 

arbetats fram i samarbete mellan partierna. Dessa två arbetsgruppers arbete har relevans för 

denna undersökning då de inriktar sig på ämnen som rör ekonomisk politik. Det första 

dokumentet är ”En politik för arbete och trygghet”.57 Detta dokument beskriver hur man ser 

på vissa samhällsekonomiska frågor och vad som bör göras för att uppnå önskad tillväxt. Det 

andra dokumentet är ”En rivstart för Sverige”, som beskriver inställningar i frågor som rör 

företagande och sysselsättning.58 Allt detta material är genomarbetade dokument som kan ses 

som en bakomliggande idégrund till den gemensamma politiken de fyra partierna emellan. 

Dokumenten har visserligen ett innehåll som till viss del består av inställningar till enskilda 

sakfrågor som inte är direkt användbart i denna undersökning, men innehåller även i stor 

utsträckning även förklaringar till hur den gemensamma politiken bör utformas utifrån en 

blandning av de ideologier som de fyra partierna står för. 
                                                 
53 Esaiasson 2007:63ff 
54 Allians för Sverige, Idéprogram 2006 
55 Allians för Sverige 2005 
56 Allians för Sverige 2004 
57 Alliansgrupp Ekonomisk Politik för Tillväxt 2006 
58 Alliansgrupp Tillväxtregion Sverige 2006 
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I analysen av Alliansens praktiska politik kommer budgetpropositioner att användas. 

Propositionerna ger en bild av hur politiken utformas som både är tydlig och vältäckande. 

Tydligheten består i att man argumenterar för de åtgärder som vidtas och man beskriver även 

på ett konkret sätt hur man avser att utforma den ekonomiska politiken den närmaste tiden. 

Propositionerna är vältäckande på så sätt att alla större ekonomiska beslut redovisas i dessa 

dokument. I undersökningen kommer budgetpropositioner från tre tillfällen användas: hösten 

2006,59 hösten 2007,60 samt våren 2009.61 Vårpropositionen från 2009 har en storlek som är 

hanterbar i denna undersökning. Då höstbudgetarna från 2006 och 2007 är betydligt 

utförligare och omfattande, har de inledande delarna som sammanfattar hela propositionerna 

använts. Dessa sammanfattningar motsvarar innehållet i den kortare vårpropositionen. 

Budgetpropositionen från 2006 används för att analysera hur den ekonomiska politiken 

utformades vid regeringstillträdet. Vid denna tid rådde ett gott ekonomiskt klimat utan den 

turbulens vi ser idag, våren 2009. Därför ger denna proposition en god bild av hur regeringen 

formar sin praktiska politik när högkonjunktur råder. Analysen av propositionen från våren 

2009 avser att ge en bild av hur regeringen formar sin politik i dagsläget när finanskrisen har 

slagit till och arbetslösheten ökar. Propositionen från hösten 2007 analyseras för att undersöka 

om regeringen har ändrat sin politik under tidens gång utan att det ekonomiska klimatet har 

förändrats i grunden jämfört med hösten 2006. Avsikten är att kontrollera om andra faktorer 

än det ekonomiska klimatet spelar in i utformandet av regeringens ekonomiska politik. Om 

den ekonomiska politiken, utifrån de givna idéinriktningarna, formuleras på ett liknande sätt 

hösten 2006 och hösten 2007 men på ett annorlunda sätt våren 2009 bör det kunna konstateras 

att det ekonomiska klimatet har en påverkan på den praktiskt utformade ekonomiska 

politiken.  

 
 

3.2 Metod 
  

Inställningarna till Keynes och Hayek i respektive budgetpropositionerna kommer att 

undersökas genom en jämförande, kvalitativ textanalys. Detta definieras i boken 

Metodpraktikan som att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

                                                 
59 Regeringens proposition 2006/07:1 
60 Regeringens proposition 2007/08:1 
61 Regeringens proposition 2008/09:100 
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textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”. 62 Denna form av analys ser texten som 

en helhet som kan vara något annat än de enskilda delarna, vilket är en metod som är 

användbar i denna analys då det krävs att texterna i budgetpropositionerna undersöks i sin 

helhet för att uttolka ståndpunkter i vissa frågor. Vissa åsikter skrivs inte ut explicit i 

propositionerna, men en ståndpunkt kan vara möjlig att uttolkas indirekt. Texten bör alltid 

tolkas försiktigt och slutsatser om ståndpunkter bör inte dras utifrån otydliga argument. 

Sakfrågekategorierna har definierats på ett sätt som vid behov möjliggör en bred tolkning. I 

den mån det varit möjligt har alltför snäva kategoriseringar undvikits för att ge möjlighet till 

att dra slutsatser på både direkta och indirekta sätt.63 Då denna undersökning bygger på en 

kvalitativ textanalys, finns det alltid risk att subjektiva bedömningar påverkar resultaten. 

Texten tolkas utifrån relativt lösa grunder jämfört med om undersökningen exempelvis skulle 

bygga på en kvantitativ textanalys. Intersubjektiviteten kommer därför att underlättas genom 

att citat och exempel på argumentation i propositionerna redovisas för att förtydliga hur 

slutsatserna om inställningarna till respektive fråga har dragits. Målet är att öka insikten för 

läsaren vad gäller undersökningens reliabilitet.64 

I analysen av regeringens ekonomiska politik kommer ett idéanalytiskt tillvägagångssätt 

att användas, med utgångspunkt från analysdimensioner som skapats utifrån de två 

ekonomerna Keynes och Hayeks syn på samhällsekonomin. Användandet av dimensioner kan 

vara ett praktiskt sätt att jämföra förändringar i ståndpunkter vid olika tidpunkter, då en 

naturlig skala uppstår. Syftet är inte främst att definiera exakt vart på skalan regeringens 

ekonomiska politik befinner sig, utan att observera huruvida en förändring skett. Det är främst 

inställningen till Keynes ekonomiska politik som kommer att analyseras, medan Hayeks 

åsikter används som en motsats på andra änden av skalan i respektive dimension. Detta är 

lämpligt då Hayek har en inställning till den ekonomiska politiken som ofta anses nyliberal,65 

medan Keynes står för en mer interventionistisk syn på den ekonomiska politiken. Hayeks 

inställning till det ekonomiska systemet är att det bör lämnas i fred så mycket som möjligt. 

Den spontana ordningen bör inte påverkas, eftersom ingen kan besitta den kunskap som krävs 

för att förvalta alla resurser på ett bättre sätt. Keynes ansåg dock att det kapitalistiska systemet 

är instabilt och därför måste understödjas av staten för att upprätthållas. Det är just graden av 

interventionistisk politik på det ekonomiska området av keynesiansk modell som 

                                                 
62 Esaiasson 2007:237 
63 Bergström, Boréus 2005:172 
64 Esaiasson 2007:63ff 
65 Blomgren 1997:17 
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undersökningen har som mål att beskriva, vilket gör att dessa motsatsförhållanden blir 

relevanta att utgå ifrån. Motsatsen till en viss ekonomisk politik är förstås alltid relativ. Man 

skulle kunna tänka sig en motsats i form av en socialistisk idéinriktning som helt vill avskaffa 

det kapitalistiska systemet till skillnad mot Keynes som ville försvara kapitalismen genom att 

åtgärda dess brister. Med motsats menas dock här den reaktion som Hayek hade mot Keynes 

idéer, vilket innebär mindre statlig inblandning och friare kapitalistisk ordning. 

Undersökningen utgår från att regeringens egen politik befinner sig någonstans på just denna 

skala. 

Ett alternativ till användandet av dimensioner hade varit att använda en form av 

idealtypsanalys och utgå från ett ideal skapat utifrån Keynes och Hayeks idéer. Dock är detta 

inte ett fullt önskvärt tillvägagångssätt för denna undersökning. Med en användning av 

dimensioner uppkommer för de två ekonomerna en naturlig skala med motsatsförhållanden 

som kan användas för att analysera olika delar av de ekonomiska idéerna. Detta erbjuder ett 

smidigt sätt att i denna undersökning analysera hur regeringens ekonomiska politik formas vid 

olika tidpunkter. En idealtypsanalys hade kunnat användas, men erbjuder inte samma enkla 

möjligheter till att analysera huruvida en förändring åt ett visst håll har skett.  

 
 

3.3 Analysmodell 
 
För att genomföra analysen har en analysmodell konstruerats för att klargöra hur regeringen 

står i frågor som rör de båda tänkarnas idéer. Två olika abstraktionsnivåer kommer att 

användas i analysmodellen. Dessa nivåer ska inte förväxlas med den idémässiga och 

pragmatiska nivån som undersökningen av regeringens politik bygger på. Den första 

abstraktionsnivån i analysmodellen beskriver den keynesianska kärnverksamheten vad gäller 

den ekonomiska politiken, relaterat till Hayeks inställning till dessa. Syftet med denna nivå är 

att analysera inställningarna till de praktiska aspekterna av Keynes idéer om bekämpning av 

volatila BNP-nivåer. Detta kommer att analyseras utifrån ett kortsiktigt perspektiv där en 

eventuell ökning av efterfrågan och sysselsättning är målet för politiken. Den andra nivån 

beskriver inställningen till allmänna keynesianska värderingar. Detta innebär inställningar till 

idéer som är kännetecknande för Keynes, men som inte praktiseras direkt genom politiska 

beslut i syfte att höja sysselsättningen. Syftet med dessa två nivåer är att skapa en utförlig bild 

av regeringens ekonomiska politik, där inte bara inställningar till den faktiska ekonomiska 

politiken analyseras, utan även mer allmänna värderingar i ämnet. Det bör dock poängteras att 
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tanken inte är att endast direkt observera på vilket sätt regeringens ekonomiska politik kan 

appliceras på de olika sakfrågor som analyseras, utan hur de motiverar sin inställning till 

dessa. Det är inte den faktiskt utformade ekonomiska politiken som studeras, utan regeringens 

bakomliggande argument för den förda politiken. 

3.3.1 Keynesiansk kärnverksamhet 
 

Den första nivån i analysmodellen består av fyra punkter. Dessa härleds från figur 1 där 

fyra olika medel för att påverka BNP kan återfinnas. Dessa är: offentliga konsumtions- och 

investeringsutgifter, nettoskattesatsen, offentliga transfereringar som är en del av den privata 

konsumtionsefterfrågan, samt ändringar i den nominella växelkursen.66 Poängen med den 

sistnämnda punkten är att man vid en fast växelkurs kan devalvera värdet på valutan för att 

öka exporten till utlandet då andra länders köpkraft ökar gentemot den svenska. Detta är dock 

inte aktuellt för den nuvarande regeringen, då Sverige har en rörlig växelkurs. Det är alltså de 

tre förstnämnda medlen för att påverka ekonomin som kommer att analyseras i denna 

undersökning, varav offentliga konsumtions- och investeringsutgifter delas in i två olika 

kategorier.  

Den första punkten som kommer att behandlas i analysen berör de åtgärder som en stat 

direkt kan vidta för att påverka BNP-nivån och efterfrågan i ekonomin, det vill säga aktiva 

statliga investeringar för att få upp efterfrågenivån och sysselsättningen. Detta kommer att 

operationaliseras genom att observera hur regeringen ställer sig till eventuella statliga 

investeringar samt hur man motiverar och argumenterar för de nivåer som regeringen har på 

dessa utgifter. Uttrycker man en inställning som är positiv till att investeringar kan användas 

för att kortsiktigt öka sysselsättningen, är detta tecken på en keynesiansk inställning till 

användning av statliga investeringar i syfte att nå full sysselsättning. Motsatsförhållandet i 

denna dimension är Hayeks inställning om en neutral stat som inte bör intervenera i ekonomin 

för att uppnå vissa specifika mål.  

Den andra punkten inom den första nivån i analysmodellen handlar om statens indirekta 

expansiva politik, som inte kan härledas till direkta investeringar. Detta kommer att 

analyseras genom att observera hur man motiverar en expansiv ekonomisk politik genom att 

överföra resurser på olika sätt till valda delar av samhället. Har man en inställning som tyder 

på att man är positiv till att denna expansiva politik kortsiktigt kan öka sysselsättningen, 

främst genom ökad BNP-nivå och efterfrågan i samhället, har man en inställning som kan 
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härledas till Keynes. Hayeks inställning till detta område är att staten inte bör använda sig av 

expansiva medel för att öka sysselsättningen.  

De två ytterligare punkterna i denna nivå handlar om indirekta sätt för staten att påverka 

BNP och efterfrågan positivt. Nettoskattesatsen kan påverka storleken på individers köpkraft. 

Om skatten på arbete sänks, ökar lutningen på den aggregerade efterfrågefunktionen. Dock 

bör man ha i åtanke att en viss sänkning av skatten inte kommer att få lika stort utslag i form 

av ökad efterfrågan. Lutningen på linjen bestäms även av konsumtionsbenägenheten, vilket 

var en av Keynes förklaringsfaktorer till de ekonomiska förhållandena. Analysen av 

skattesatsen kommer att operationaliseras genom att studera hur man motiverar och 

argumenterar för eventuella förändringar i skattesatsen. Om man motiverar skattesänkningar 

med att kortsiktigt öka den aggregerade efterfrågan och för att minska arbetslösheten är detta 

ett tecken på att man har en keynesiansk syn på användningen av finanspolitiska medel för att 

öka BNP. Hayeks syn på detta är att skatter inte ska påverkas för att användas i finanspolitiska 

syften, vilket innebär att motsatsen i denna dimension blir en neutral inställning till 

skattefrågor som inte innebär kortsiktiga finanspolitiska åtgärder. Det är alltså inte 

inställningen till skattesänkningar i sig som undersöks, utan hur man ställer sig till ändringar i 

skattesatsen av efterfrågestimulerande orsaker. 

Den sista punkten bland inställningarna till den keynesianska ekonomiska 

kärnverksamheten handlar om offentliga transfereringar. Exempelvis avses i denna kategori 

garantipensioner, barnbidrag och olika former av inkomstförsäkringar. Precis som med en 

sänkning av skattesatsen innebär dock en höjning av offentliga transfereringar att inte hela 

summan av höjningen konsumeras. Regeringens syn på detta kommer att undersökas genom 

att analysera hur man ser på offentliga transfereringar. Om man har en inställning som pekar 

på att man är positiv till att offentliga transfereringar kan öka efterfrågan i samhället tyder 

detta på en keynesiansk inställning till offentliga transfereringar. Hayeks åsikter kan återigen 

ses som en direkt motsats till Keynes åsikter på så sätt att hans idéer är negativa till alla 

former av finanspolitik för att påverka ekonomin. 

För samtliga dessa punkter gäller i första hand att tolkningen av regeringens inställning 

till respektive fråga sker utifrån direkta uttalanden. Om sådana inte kan återfinnas i texterna, 

kommer om möjligt indirekta åsikter att avgöra inställningarna.  
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3.3.2 Kännetecknande keynesianska värderingar 
 

Den andra nivån i analysmodellen består av sju olika frågeområden. Dessa områden rör 

keynesianska åsikter som inte direkt syftar till någon form av expansiv offentlig verksamhet i 

syfte att uppnå full sysselsättning, som är den grundläggande komponenten i Keynes idéer. 

Denna nivå behandlar istället värderingar som är kännetecknande för en keynesiansk 

ekonomisk politik. Det första området inom denna nivå handlar om synen på huruvida 

budgetunderskott bör accepteras för att möjliggöra en expansiv finansiell politik. Keynes 

ansåg att balansen inte behövs upprätthållas utan att man vid behov istället bör använda sig av 

en offensiv lånefinansierad expansiv politik när lågkonjunktur råder, och uppväga detta 

genom att strama åt finanserna vid lägen av högkonjunktur. Hayek ansåg dock att en stat inte 

bör intervenera i ekonomin, och att använda sig av lånefinansierade expansioner hör inte till 

statens uppgifter. Detta kommer att analyseras genom att undersöka hur regeringen ställer sig 

till huruvida staten bör använda sig av lånade medel för att finansiera den politik man för. 

Nästa undersökningsområde är synen på statens näringspolitiska roll i samhället. Keynes 

förordar en relativt stark stat som har en framträdande roll i ekonomin. Hayek förespråkar 

däremot en stat med en svag roll i samhället, och som inte använder sig av godtyckliga medel 

för att påverka individers liv. Detta innebär att han ser staten som en passiv, tillbakadragen 

aktör som inte har mer makt än vad som är absolut nödvändigt. Detta kommer att analyseras 

genom att studera hur regeringen uttrycker sig om statens roll i Sverige. Om man utrycker sig 

positiv till en stark stat gällande de ekonomiska uppgifterna, är det ett tecken på keynesianska 

värderingar. Uttrycker man en syn som förordar en stat med en svag roll, har man däremot 

åsikter som kan liknas vid Hayeks. 

Arbetslösheten är en central fråga för keynesianismen, det främsta målet för Keynes var 

att åstadkomma full sysselsättning i ekonomin. Genom att åtgärda problemet med 

sysselsättningen skulle ekonomin komma på fötter igen. Hayek såg dock inte arbetslösheten 

som ett problem i sig. Han förordade en viss ersättning för arbetslösa för att klara uppehället, 

men inga direkta åtgärder för att påverka nivån på arbetslösheten. Detta innebär att 

regeringens inställning till arbetslösheten i sig kommer att analyseras. Uttrycker man sig 

negativt till arbetslösheten och anser att staten bör arbeta aktivt för att öka sysselsättningen, är 

detta tecken på en keynesiansk inställning medan en mer neutral åsikt är tecken på 

värderingar som överensstämmer med Hayeks. 

En annan åsikt som ligger till grund för Keynes teorier är hans inställning till den fria 

marknaden. Keynes ansåg att det inom kapitalismen finns en grund för instabilitet och att 
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marknaden inte utan hjälp från staten kan åstadkomma jämvikt. Kapitalismen behövde inte 

ersättas med något annat, endast tyglas med statlig hjälp. Hayek ansåg däremot att den fria 

marknaden i sig är stabil och att statlig inblandning i ekonomin endast leder till att felaktiga 

mål uppnås som omöjligt kan ersätta de oförutsägbara optimala mål som den fria marknaden 

uppnår. Analysen kommer att bestå av att undersöka hur regeringen uttrycker sig i förhållande 

till fritt företagande och den fria marknaden i avseende på dess stabilitet, samt regleringar av 

finansmarknad och företagande. 

Den keynesianska ekonomiska samhällsteorin kan ses som kollektiv, där det högsta 

målet inte är kapitalismen i sig, utan full sysselsättning för individerna i samhället. Detta till 

skillnad från Hayek som har en individbaserad ekonomisk samhällsteori. Han anser att den 

spontana ordningen bör lämnas ifred då enskilda individers kunskap sammantaget kan bidra 

mer till samhällsekonomin än om ekonomin styrs mot ett särskilt upprättat mål. Regeringens 

inställning till dessa ekonomiska samhällsteorier kommer att analyseras genom att undersöka 

hur den uttrycker sig när de ekonomiska frågorna behandlas, främst vad gäller 

sysselsättningsfrågor. Detta innebär observationer om huruvida regeringen motiverar sina 

åtgärder med utgångspunkt från individen eller samhället som helhet. 

Den sista frågan att analyseras handlar om synen på tidsaspekten gällande de eventuella 

åtgärder som regeringen väljer att genomföra. Ett kännetecken på Keynes ekonomiska politik 

är att staten bör anpassa sig efter de rådande ekonomiska förhållandena och genomföra 

tillfälliga lösningar för att åtgärda sysselsättningsproblem. Hayek förespråkar dock en politik 

som inte tar hänsyn till rådande omständigheter och därför inte bör innehålla tillfälliga 

lösningar. Detta kommer att operationaliseras genom att studera vilken aspekt regeringen har 

på den ekonomiska politiken i samband med sysselsättningsfrågor. Ställer sig regeringen 

positiv till tillfälliga lösningar är det tecken på keynesianska tillvägagångssätt, har man en 

inställning som innebär permanenta reformer för att uppnå stabila grunder är det tecken på 

Hayeks idéer. 

I följande tabell visas analysmodellen som används i undersökningen, där även de båda 

ekonomernas inställningar till respektive fråga redovisas: 
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 Keynes  Hayek  

     
   

Keynesiansk kärnverksamhet
67
     

     
     
Direkta investeringar Positiv Negativ 
     
Övrig expansiv politik Positiv Negativ 
   
Skattesänkningar Positiv Negativ 

     
Offentliga transfereringar Positiv Negativ 

     
     
Kännetecknande keynesianska värderingar     
   

   
Statliga budgetunderskott vid expansion Positiv Negativ 
   
Statens näringspolitiska roll i samhället Stark Svag 

   
Arbetslöshet Negativ Neutral 

   
Den fria marknaden Instabil / Negativ Stabil / Positiv 

   
Ekonomisk samhällsteori Kollektivistisk Individualistisk 

   
Tidsaspekt på eventuella reformer Kortsiktiga Permanenta 

 

Tabell 1.  Analysmodell 

 

I Metodpraktikan beskrivs hur ett analysredskap i en kvalitativ textanalys bör uppfylla 

vissa tekniska krav, bestående av att kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande, täckande 

och möjliga att tillämpa.68 Kategorierna i analysmodellen ovan är skapade med hänsyn till 

dessa krav. Dock bör poängteras att undersökningen sker på två olika nivåer, dels för att 

undersöka den konkreta kärnan i den keynesianska politiken, men även för att undersöka mer 

allmänna inställningar till Keynes åsikter. Undersökningen bör ses som en tudelad analys, där 

två nivåer syftar till att bidra till en mer utförlig bild av regeringens inställning till den 

keynesianska ekonomiska politiken. Därför är kategorierna inom respektive nivå ömsesidigt 

uteslutande, medan det mellan nivåerna kan förekomma överlappningar. Ett exempel på detta 

                                                 
67 Här åsyftas hur man ställer sig till att använda dessa medel för att uppnå kortsiktiga, sysselsättningspolitiska 
mål. 
68 Esaiasson 2007:247 
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är att en politik som innebär ökade statliga investeringar för att minska arbetslösheten även 

kan innebära en kollektivistisk syn på ekonomin.  

Samtliga kategorier är skapade för att ge en så heltäckande bild som möjligt av Keynes 

tankar. Dock har viss hänsyn tagits till dagens situation, där exempelvis Keynes räntepolitik 

inte kan anses vara relevant att undersöka. Dimensionerna har även skapats för att vara 

möjliga att operationalisera på ett sätt som gör det möjligt att genomföra studien på ett rimligt 

sätt. Kategorierna är skapade på ett sätt som möjliggör tolkningar av texten, inte bara utifrån 

den explicita texten utan även utifrån indirekta uttalanden i ämnet. Operationaliseringen är 

därför relativt vid, men belysande citat och argumenteringar kommer att presenteras vid 

analysen för att bidra till förståelse för hur texten har tolkats och hur slutsatser har dragits. 

 
 
 

4. Analys 
 
 

4.1 Idénivå 
 

4.1.1 Keynesiansk kärnverksamhet 
 
I fastställandet av regeringens ekonomiska idéer som kan härledas till Keynes och Hayek, 

redovisas inställningarna punkt för punkt. Både direkta och indirekta uttalanden kommer att 

användas för att dra slutsatser om inställningarna till respektive sakfråga.  

Angående den första punkten, direkta statliga investeringar, uttrycker Alliansen inga 

direkta uttalanden om detta. Dock anser man att företagande bör ske på ett fritt sätt, utan 

behov att statlig kontroll och inblandning, och att staten bör ha en tillbakadragen roll inom 

den ekonomiska politiken. Detta utvecklas på flera ställen i de dokument som beskriver 

Alliansens gemensamma politik. Dokumentet ”En politik för arbete och trygghet” beskriver 

att staten och den offentliga sektorn inte aktivt bör påverka den ekonomiska politiken.69 Detta 

beskrivs även i dokumentet ”En rivstart för Sverige”, där man uttrycker att näringslivet bör 

vara fritt från statligt ägande och påverkan från den offentliga sektorn. 70 Man anser att statens 

roll bör begränsas till lagstiftare och normgivare, annars tar det privata näringslivet skada av 
                                                 
69 Alliansgrupp Ekonomisk politik för tillväxt 2006:41 
70 Alliansgrupp Tillväxtregion Sverige 2006:52f 
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den statliga inblandningen, exempelvis på grund av snedvriden konkurrens och inoptimala 

investeringsbeslut.71 Detta är ett tydligt uttryck för en tillbakadragen stat inom det 

näringspolitiska området, och tyder på att man har en inställning som innebär att staten inte 

bör genomföra aktiva investeringar inom ekonomin. Den andra punkten handlar om övrig 

expansiv politik, och även detta kan återkopplas till de ovanstående åsikterna. Istället för en 

expansiv stat förespråkar man som tidigare nämnts motsatsen, staten bör ha begränsade 

näringspolitiska åtaganden.72 

Angående skattesänkningar för att öka efterfrågan och sysselsättning har Alliansen en 

syn som innefattar sänkta skatter och avgifter för att minska de skattekilar som kan innebära 

en högre strukturell arbetslöshet.73 Man bör ha i beaktande att de skattesänkningar som 

Alliansen riktar in på arbetstagare inte syftar till att minska en konjunkturell utan en 

strukturell arbetslöshet,74 och att skattesänkningar genomförs från nivåer som upprättats av 

den förra socialdemokratiska regeringen. Dessutom sker denna skattesänkning i syfte att öka 

individers vilja att arbeta, inte att öka efterfrågan i samhället för att på så sätt öka 

sysselsättningen. Man använder sig av en aktiv skattepolitik för att uppnå en samhällsekonomi 

som innebär fler arbetstillfällen, men man använder sig inte av de argument som Keynes hade 

för att öka sysselsättningen. 

Alliansen ställer sig negativ till offentliga transfereringar i syfte att höja efterfrågan. 

Offentliga transfereringar bör endast användas som tillfälliga lösningar för att underlätta för 

individer att undvika svåra ekonomiska situationer. Ett exempel på detta är 

arbetslöshetsersättningen, som man påpekar endast är till för att stödja en omställning för att 

söka ett nytt jobb.75 

4.1.2 Kännetecknande keynesianska värderingar 
 
Gällande statliga budgetunderskott uttrycker sig Alliansen negativt i de analyserade 

dokumenten. Man beskriver exempelvis att statsskulden bör hållas på en minimal nivå, 

eftersom ” Varje generation har ett moraliskt ansvar att inte skjuta en nettoskuld på 

kommande generationer”.76 Statsskulden bör alltså av moraliska skäl hållas på en så låg nivå 

                                                 
71 Alliansgrupp Ekonomisk politik för tillväxt: 2006:41 
72 ibid:41 
73 ibid:11 
74 Allians för Sverige, Idéprogram 2006:18 
75 Alliansgrupp Ekonomisk politik för tillväxt 2006:18 
76 ibid:39 
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som möjligt, vilket tyder på en negativ inställning till eventuella budgetunderskott i syfte att 

finansiera expansiv politik. 

Statens näringspolitiska roll bör enligt Alliansen i så stor utsträckning som möjligt vara 

reducerad till att endast sköta de grundläggande spelreglerna för de enskilda näringsidkarna. 

Detta nämns bland annat i ”En rivstart för Sverige” 77 samt i ”En politik för arbete och 

trygghet” .78 Man beskriver sammantaget en bild av staten som inaktiv vad gäller inblandning 

i näringslivet.  

Vad gäller arbetslösheten uttrycker man sig genomgående negativt i dokumenten. 

Exempelvis har valmanifestet till valet 2006 har namnet ”Fler i arbete, mer att dela på”, 79 

vilket tyder på en tydligt sysselsättningsinriktad politik. Genomgående i de dokument som 

analyserats behandlas arbetslösheten utförligt och man har inställningen att staten aktivt bör 

satsa på att öka sysselsättningen. Arbetslösheten bör bekämpas och man beskriver att en hög 

sysselsättning är ett krav för att behålla välfärden i samhället.80 

Inställningen till den fria marknaden beskrivs på ett till viss del splittrat sätt. Man 

uttrycker att företagande bör ske på ett friare sätt, man vill göra det enklare att starta och driva 

företag81 och man anser även att företag regleras för hårt.82 Sammantaget uttrycker man i 

grunden en positiv syn på det fria företagandet utan statlig påverkan. Dock uttrycker man sig 

något mindre entusiastisk till den fria globala ekonomiska och finansiella marknaden. 

Grundsynen på globaliseringen är positiv och man anser att den har fört med sig mycket gott, 

men det krävs starka statliga institutioner för att upprätthålla stabiliteten i ekonomin och 

oönskade effekter såsom arbetslöshet kan uppkomma i globaliseringens och den fria 

marknadens spår. 

Alliansen beskriver en ekonomisk samhällsteori som främst ger en bild av en kollektiv 

utformning. Genomgående i dokumenten beskriver man målet om en minimal arbetslöshet. 

Detta behövs enligt Alliansen för att behålla en hög välfärdsnivå i Sverige.83 Man har 

inställningen att en hög sysselsättning är något önskvärt för hela samhället, eftersom mer 

resurser då skapas för allas bästa. Värt att nämna är att man även för ett resonemang om att 

                                                 
77 Alliansgrupp Tillväxtregion Sverige 2006:54 
78 Alliansgrupp Ekonomisk politik för tillväxt 2006:41 
79 Allians för Sverige, Valmanifest 2006 
80 Alliansgrupp Ekonomisk politik för tillväxt 2006:7 
81 Alliansgrupp Tillväxtregion Sverige 2006:8ff 
82 ibid:20 
83 Alliansgrupp Ekonomisk politik för tillväxt 2006:7 
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individen och familjen är delar av samhällets grundstenar, men detta främst i andra samband 

än inom det ekonomiska området.84 

När det gäller tidsaspekten på eventuella reformer anser man att en stabil grund är en 

förutsättning för ett effektivt företagsklimat, och man uttrycker kritik mot en anpassning av 

politiken utifrån dagsläget.85 Man uttrycker att åtgärder bör vara strukturella snarare än 

konjunkturella, eftersom individer utformar sin konsumtion efter långsiktiga förutsättningar 86 

 
 

4.2 Praktisk nivå hösten 2006 
 

4.2.1 Keynesiansk kärnverksamhet 
 
På det praktiska ekonomiska planet hösten 2006, som observeras utifrån budgetpropositionen 

från oktober detta år, återfinns i stor utsträckning de argument som användes i dokumenten 

som skapats för att fastställa Alliansens gemensamma politik och som analyserats i 

föregående avsnitt. Utifrån propositionen kan fastslås att inställningen till att använda sig av 

direkta investeringar för att öka efterfrågan och sysselsättning i samhället är negativ. Statlig 

investeringsverksamhet ses som något som ska bedrivas för att tillhandahålla det nödvändiga 

kapital som samhället har behov av och inte kan erbjudas av det privata näringslivet. Ett 

praktiskt exempel på denna inställning är de infrastrukturssatsningar som motiveras med att 

man anser ett effektivt vägnät vara nödvändigt för att näringslivet ska kunna vara 

konkurrenskraftigt mot omvärlden.87 Ökad sysselsättning kan visserligen vara en indirekt 

effekt av detta, men det är inte det primära målet.  

Angående övrig expansiv statlig politik uttrycker man sig även där negativt. De statliga 

investeringar och annan expansiv politik som redovisas i tilläggsbudgeten bygger på en 

långsiktig syn och regeringen argumenterar snarare för att investera i det statliga kapitalet än 

att öka efterfrågan och sysselsättning i samhället.88 Man beskriver exempelvis att en 

effektivisering bör ske i den offentliga sektorn. Detta sker med syfte att möjliggöra 

skattesänkningar för att på så sätt kunna höja sysselsättningen genom strukturella åtgärder,89 

                                                 
84 Allians för Sverige, Valmanifest 2006:2 
85 Alliansgrupp Tillväxtregion Sverige 2006:29 
86 Allians för Sverige, Ideologiskt program 2006:18 
87 Regeringens höstbudgetproposition 2006:38 
88 ibid:kap8 
89 ibid:33, se även s.136 
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vilket dels möjliggörs genom att föra en icke-expansiv offentlig politik.90 Skattepolitikens mål 

är dock att vara passiv och endast underlätta för att sänka den strukturella arbetslösheten.  

Vad gäller offentliga transfereringar uttrycker man tydligt att dessa endast är till för att 

utnyttjas vid tillfälliga behov. Man nämner hur arbetslöshetsersättning endast bör användas 

som hjälpmedel för att underlätta för individer att hitta nya jobb vid arbetslöshet, och att även 

sjukförsäkringen ska vara utformad på ett liknande sätt.91 

4.2.2 Kännetecknande keynesianska värderingar 
 
Gällande budgetunderskott för att finansiera eventuella offentliga expansioner uttrycker 

sig regeringen negativt. Man anser att det är av avgörande vikt att statens finanser är 

långsiktigt hållbara, och ett sätt att åstadkomma detta är att minska den offentliga 

skuldsättningen. Eventuella budgetunderskott är icke önskvärda och leder till att statens 

finanser blir instabila.92  

Statens näringspolitiska roll bör enligt regeringen vara tillbakadragen och begränsad. 

Staten bör exempelvis inte aktivt bedriva näringsverksamhet. Man beskriver att statens 

främsta näringspolitiska uppgift är att ange lagar och regelsystem för företagandet och 

därigenom bidra till att skapa tillväxt.93  

När det gäller arbetslösheten har regeringen en tydlig ståndpunkt. Genom stora delar av 

budgetpropositionen uttrycker man att arbetslösheten är ett av de största problemen i 

samhället. Exempelvis beskrivs en bekämpning av arbetslösheten som väsentlig för att 

garantera välfärden i samhället.94 Att genomföra åtgärder som minskar arbetslöshet och ökar 

sysselsättningen beskrivs vara regeringens viktigaste uppgift.95  

Vad gäller den fria marknaden ges den sammantaget en positiv bild i propositionen. 

Man beskriver hur marknaden kan bidra till att skapa tillväxt och även att företagande regleras 

för hårt och därför bör ges en friare roll.96  

Åsikterna om huruvida regeringens ekonomiska samhällsteori bygger på kollektivet 

eller individen budgetpropositionen ges en till viss del splittrad bild. Stora delar av 

propositionen handlar om hur en högre sysselsättning bidrar till samhällets gemensamma 

                                                 
90 ibid:45 
91 ibid:35 
92 ibid:111 
93 ibid:38 
94 ibid:136f 
95 ibid:29 
96 ibid:33 
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bästa, såsom ökad välfärd97 och åtgärdande av den demografiska förändringen i form av en 

åldrande befolkning.98 Detta indikerar att man har ett kollektivt synsätt på ekonomin, där 

individers enskilda mål inte är det primära. Dock anser man även att individens 

självbestämmande ger livskvalitet och delaktighet, vilket kan åstadkommas genom att arbeta 

självständigt.99 Den sammantagna bilden blir dock att det kollektiva synsättet dominerar, då 

synen på individen handlar mer om hur man kan växa som individ och inte huruvida individen 

är den viktigaste delen i det ekonomiska samhället.  

Vad gäller tidsperspektivet på den ekonomiska politiken utgår regeringen främst från en 

långsiktig syn. På många ställen i propositionen beskrivs hur strukturella åtgärder kommer att 

bidra till att öka sysselsättningen. Man ser som regeringens uppgift att långsiktigt skapa en 

sund ekonomisk utveckling.100 

Det kan slutligen konstateras att budgetpropositionen från hösten 2006 stämmer mycket 

väl överens med de idéer som beskrivits i de tidigare gemensamma dokumenten från 

Alliansen. Argumenten som används på idénivå och praktisk nivå känns tydligt igen och man 

behåller i princip samtliga värderingar på ett tydligt och explicit sätt.  

 
 

4.3 Praktisk nivå hösten 2007 
 

4.3.1 Keynesiansk kärnverksamhet 
 
Budgetpropositionen från hösten 2007 präglas av en vidareutveckling av de idéer som den 

borgerliga regeringen beskrivit i tidigare propositioner. Ett genomgående tema är hur 

arbetsmarknadspolitiken som inleddes hösten 2006 har utformats och kommer att utvecklas. 

De offentliga investeringar man genomför i propositionen från hösten 2007 motiveras främst 

med att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Exempelvis motiveras 

satsningar på infrastruktur med att man vill möjliggöra en ökning av produktiviteten för 

företag.101 Regeringen har sammantaget en strukturell syn på statliga investeringar. De 

används inte för att direkt öka efterfrågan och sysselsättning, utan man har ett mer långsiktigt 

synsätt.  

                                                 
97 ibid:136f 
98 ibid:143 
99 ibid:40 
100 ibid:19 
101 Regeringens höstbudgetproposition 2007:21, se även s.35 
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Den övriga expansiva politiken ges även den en bild av att långsiktigt öka 

förutsättningar för ökad produktivitet i samhället. Exempelvis satsar man resurser på 

utbildning och forskning med motiveringen att välutbildade individer och långt framskriden 

forskning är en förutsättning för en långsiktig tillväxt.102 Samtliga statliga investeringar och 

övrig expansiv politik som redovisas i tilläggsbudgeten bygger på en syn som innebär ett 

långsiktigt tänkande och ses som nödvändiga för att upprätthålla ett stabil statlig 

kapitalbildning, såsom exempelvis fungerande järnvägar, snarare än att öka efterfrågan och 

sysselsättning.103  

Vad gäller skattesänkningar för att åstadkomma högre efterfrågan och sysselsättning 

beskriver man att skatter på arbete sänks, men dessa förändringar är strukturella och har ingen 

konjunkturell funktion. Regeringen har en långsiktig syn på skattepolitiken vad gäller löner, 

skattesänkningar på arbetsinkomster beskrivs vara en del av en strategi för att minska den 

strukturella arbetslösheten.104  

Offentliga transfereringar bedöms vara till för att stödja personer som vid behov blir av 

med sin inkomst. Dessa transfereringar beskrivs som nödvändiga för att man inte helt ska 

tappa inkomsten vid olycksfall eller arbetslöshet.105 Exempelvis beskriver man att 

sjukförsäkringen måste bedömas från fall till fall och att det grundläggande syftet är att 

motivera en individ att återgå till arbetet så fort som möjligt,106 vilket även gäller 

arbetslöshetsersättningen.107 

4.3.2 Kännetecknande keynesianska värderingar 
 

Budgetunderskott i de statliga finanserna beskrivs som något som bör undvikas. Man 

har en grundläggande inställning som innebär att statsskulden bör hållas på en så låg nivå som 

möjligt för att kunna skapa stabila statliga finanser. Man nämner i positiv bemärkelse att den 

inriktning som de offentliga åtagandena har vid tidpunkten inte kommer att leda till att 

skulder vältras över till kommande generationer,108 vilket indikerar att man anser att man har 

en plikt att hålla statsskulden på en så låg nivå som möjligt. 

Statens näringspolitiska roll ges en till viss del motstridig bild. Man för i delar av 

budgetpropositionen ett resonemang om att staten inte bör intervenera mer än nödvändigt i 
                                                 
102 ibid:35f 
103 ibid:kap8 
104 ibid:27 
105 ibid:24 
106 ibid:28ff 
107 ibid:183 
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marknaden. Man beskriver åtgärder som ger staten en roll som tillhandahållare av regler och 

nödvändiga förutsättningar för att näringsidkare kan ges ett bra företagandeklimat.109 

Samtidigt ges intrycket av att staten inom vissa områden bör stödja och styra valda delar av 

näringslivet. Detta får ett praktiskt uttryck i exempelvis satsningen på ökat miljöskatter110 och 

riktat stöd till kvinnliga företagare.111 Till viss del ges staten en aktiv roll att påverka 

näringsliv, men argumentationen angående detta är motstridig och otydlig. 

Arbetslösheten får fullt fokus i budgetpropositionen. Man för genomgående ett 

resonemang om att arbetslösheten måste bekämpas, där ett av målen är att säkerställa 

välfärden i samhället. Om demografiska utmaningar i form av en åldrande befolkning ska 

kunna överfinnas behövs enligt regeringen fler människor i arbete. Full sysselsättning 

tillsammans med minskat utanförskap beskrivs som huvuduppgiften för regeringen.112  

Inställningen till den fria marknaden kan beskrivas som till stor del positiv. Man 

uttrycker exempelvis att företagande är väsentligt för en god ekonomi113 och i propositionen 

som helhet ges den fria marknaden en positiv bild, där marknaden kan bidra till tillväxt och 

välstånd i samhället. 

Den samhällsteori som beskrivs är till viss del otydlig. Man beskriver dels hur 

samhällets individer har rätt till arbete och att den enskilda individen inte ska behöva gå utan 

arbete på grund av regleringar och liknande. Detta kan tolkas som att man utgår från individen 

när man bygger upp sin ekonomiska samhällsteori. Dock beskriver man även hur samhället 

som helhet vinner på att individer får möjlighet att arbeta. Man anser att en hög sysselsättning 

är ”grunden inte bara för vår välfärd utan också för ett Sverige som håller ihop”,114 vilket 

ger en bild av en kollektiv nytta i den ekonomiska politiken. Sammantaget ges en bild av att 

den kollektiva nyttan till viss del går före individens nytta. 

Tidsperspektivet för regeringens syn på den ekonomiska politiken och sysselsättningen 

kan beskrivas som långsiktiga och strukturella. Man ger en bild av att kortsiktiga åtgärder är 

överflödiga, och att man inriktar sin politik på strukturella förändringar eftersom detta leder 

till både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar i ekonomin.115 

Denna proposition följer Alliansens idéer på ett tydligt sätt och man kan känna igen hur 

argumentationen förs. I stora drag stämmer den praktiska politiken vid det här tillfället väl 
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överens med regeringens idéinriktning, och det finns även stora likheter med den förda 

politiken från hösten 2006. 

 
 

4.4 Praktisk nivå våren 2009 
 

4.4.1 Keynesiansk kärnverksamhet 
 
Budgetpropositionen från våren 2009 präglas i stor utsträckning av den negativa ekonomiska 

situationen. Man beskriver hur den svenska ekonomin befinner sig i en nedgång, och att 

framtiden ser oviss ut. Man beskriver hur sysselsättningen är viktig att upprätthålla och att en 

av åtgärderna innefattar statliga investeringar i infrastruktur. Dock sker detta efter ett visst 

uttryck av kompromissande. Man anger i propositionen att den långsiktiga inriktningen på 

regeringens sysselsättningspolitik ligger fast. Samtidigt uttrycker man dock att tillfälliga 

åtgärder godtas då sysselsättningen kraftigt hotas, eftersom sysselsättningen annars hotas även 

på lång sikt.116  

Man genomför även annan expansiv politik för att hantera det ekonomiska klimatet, 

men detta motiveras med blandade argument där upprätthållandet av sysselsättningen till viss 

del är en indirekt effekt av satsningarna. Viss expansiv politik ger ett intryck av att mer eller 

mindre syfta till att hålla vissa institutioner vid liv snarare än att upprätthålla sysselsättningen, 

även om det blir en indirekt effekt av politiken. Exempel på denna expansiva politik är 

lånegarantier till fordonsindustrin.117 Dock förekommer viss expansiv politik där 

sysselsättningen beskrivs vara en direkt motivering till resursfördelningen, såsom en 

resurssatsning på den kommunala sektorn.118 Man satsar även resurser på direkta 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder med motiveringen att dessa tillfälliga lösningar är ett 

effektivt sätt att upprätthålla sysselsättningen i lågkonjunktur.119 Dock bör poängteras att 

denna åtgärd inte syftar till att höja sysselsättningen genom ökad efterfrågan utan snarare 

används som smörjmedel för att minska friktionsarbetslösheten. Det ges sammantaget en bild 

av att tillfällig expansiv politik i vissa fall kan accepteras.  

                                                 
116 Regeringens vårbudgetproposition 2009:74 
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Skattesänkningar som direkta åtgärder för att motverka arbetslösheten förekommer och 

motiveras med att de behövs för att upprätthålla sysselsättning. Ett exempel på detta i 

praktiken är ROT-avdraget som innebär en skattereduktion på renoveringstjänster. Detta 

motiveras med att det är ett kostnadseffektivt sätt att öka sysselsättning när konjunkturen 

viker, och ses som ett komplement till den långsiktigt inriktade politiken.120  

De offentliga transfereringarnas roll ses som positiva när det gäller att stimulera 

efterfrågan i samhället. Exempelvis beskrivs automatiska stabilisatorer såsom 

arbetslöshetsersättning som något som dämpar efterfrågefallet och ses som en effektiv 

finanspolitisk metod att utjämna konjunkturnedgångar.121 

4.4.2 Kännetecknande keynesianska värderingar 
 

Gällande budgetunderskott uttalar man inga direkta åsikter om hur dess funktion i 

förhållande den expansiva politiken bör se ut. Dock beskrivs hur låneupptagning genomförs 

för att finansiera den expansiva politiken,122 vilket kan tolkas som att man indirekt ställer sig 

positiv till att använda sig av en budgetunderskottspolitik för att bedriva en expansiv politik, 

då man legitimerar den expansiva politiken för sysselsättningens skull. En ytterligare aspekt 

ges även när lånebehovet beskrivs som nödvändigt, men bör hållas på så låg nivå som möjligt 

för att undvika problem med statsfinanserna i framtiden.123 

Vad gäller statens näringspolitiska roll ger propositionen en något splittrad bild. Staten 

bör vara relativt passiv vad gäller det näringspolitiska området, och betraktas som en aktör 

som har en tillbakadragen roll vad gäller dess styrning av näringspolitiken. I propositionen 

beskrivs dock även hur staten genomför nödvändiga åtgärder för att underlätta för näringslivet 

att återhämta sig efter en nedgång i ekonomin, vilket skulle kunna tolkas som att man ställer 

sig positiv till en stat med aktiv näringspolitik. Vissa av dessa åtgärder beskrivs som 

nödvändiga för att upprätthålla stabila finanser i Sverige, såsom exempelvis behandlingen av 

Carnegie.124 Regeringens inställning till statens näringspolitiska roll blir därför svårtolkad, där 

intrycket ges att staten inte bör intervenera mer än nödvändigt, men att det kan möjligtvis 

accepteras vid nödfall. 

Arbetslösheten beskrivs genomgående som ett grundläggande problem i samhället, och 

säkerställandet av en hög sysselsättning ses som grundläggande för regeringens politik. 
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Arbetslinjen anses viktig att upprätthålla i dåliga tider, och stora delar av propositionen 

beskriver hur arbetslösheten ska åtgärdas. 

Den fria marknaden beskrivs på ett till viss del negativt sätt. Propositionen består till 

stor del av en beskrivning av den finansiella krisen och dess inverkan på ekonomin. Man 

uttalar vissa negativa åsikter om den fria marknaden, där exempelvis regleringar bör införas 

för att åstadkomma ett stabilare system utan risk för ytterligare kriser.125  

Den ekonomiska samhällsteorin i denna proposition beskrivs något otydligt. Man 

blandar individualistiska och kollektivistiska argument för att förklara sin 

arbetsmarknadspolitik, även om de kollektivistiska ges en tydligare roll i propositionen. 

Samhället bör satsa på att åstadkomma så hög sysselsättning som möjligt för att säkerställa en 

generös och offentligt finansierad välfärd. Fler människor betalar på detta sätt skatt och ett 

mindre antal personer blir mottagare av offentliga bidrag, något som tyder på att politiken 

bygger på ett kollektivistiskt mål.126 Samtidigt ökar individernas möjlighet att utforma sina 

egna liv efter egna preferenser när arbetsmarknaden blir mer öppen, vilket tyder på en mer 

individualistisk syn.127 Dock läggs tyngdpunkten på de kollektivistiska argumenten där 

samhällets välfärd ges en stor roll. 

Även tidsaspekten på den ekonomiska politiken beskriver man på ett till viss del 

motstridigt sätt. Man ser det långsiktiga perspektivet som grundläggande för politiken, men 

man anser även att kortsiktiga åtgärder kan komplettera denna politik. Tillfälliga åtgärder 

beskrivs på ett något negativt sätt då dessa åtaganden har bieffekter som gör att dess 

effektivitet kan ifrågasättas. Dock kan ändå vissa kortsiktiga finanspolitiska åtgärder vara 

effektiva för att bidra till att begränsa större störningar i ekonomin.128 Det kan konstateras att 

de långsiktiga insatserna för att öka sysselsättningen ligger fast trots ett skiftande ekonomiskt 

klimat, men tillfälliga åtgärder accepteras då risken annars är att arbetslösheten fastnar på en 

hög nivå och att människor blir långtidsarbetslösa. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att denna proposition skiljer sig från både tidigare 

propositioner och regeringens grundläggande idéer. I denna proposition uttrycker regeringen 

ett visst stöd för en mer interventionistisk politik än tidigare. Då tidigare propositioner har 

visat stor likhet med regeringens idéer, kan denna proposition visa på en tydlig svängning i 

den praktiska utformningen den ekonomiska politiken. 
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5. Slutsatser 
 
Det kan konstateras att de bakomliggande idéinriktningarna stämmer väl överens med 

observationerna av den praktiska politiken från hösten 2006 respektive hösten 2007. Därför 

kan det fastställas att den praktiska politiken fram till dess bygger på en tydlig inriktning mot 

de idéer som fastställts inom Alliansen. Dock kan tydliga skillnader observeras i 

propositionen från våren 2009. 

Vad gäller den keynesianska kärnverksamheten beskrivs den i praktiken på ett identiskt 

sett i budgetpropositionerna från 2006 och 2007 som i regeringens idédokument. Staten bör 

inte intervenera i ekonomin genom att aktivt använda sig av en expansiv ekonomisk politik i 

någon form. Man har en tydlig syn på detta och beskriver hur staten har begränsade uppgifter 

i samhället, där långsiktiga strukturella insatser bedöms som mer effektiva än kortsiktiga 

åtgärder. Dock sker en förändring i propositionen från våren 2009. Där uttrycker man 

visserligen att utgångspunkten bör vara att staten har en relativt inaktiv roll, men att kortsiktig 

expansiv politik i nödfall kan rättfärdigas om den ekonomiska situationen är kritisk. Detta 

främst eftersom sysselsättningen och tillväxt även på lång sikt hotas om inte åtgärder vidtas. 

Även inställningen till offentliga transfereringar har drastiskt ändrats. Både idéer och praktisk 

politik hösten 2006 och hösten 2007 beskriver offentliga transfereringar som verktyg som 

endast bör användas i nödfall, främst för att underlätta vid omställning på arbetsmarknaden. 

Våren 2009 beskriver man dock dessa transfereringar som verktyg för att dämpa nedgången i 

ekonomin genom att upprätthålla efterfrågan, vilket innebär att man ser positivt på dessa 

transfereringar som verktyg för att stävja konjunkturen. 

Även de värderingar som kännetecknar Keynes har förändrats mellan tidpunkterna före 

och efter krisen, om än inte på ett lika tydligt sätt som kärnverksamheten. Inställningarna till 

budgetunderskott vid expansion har varit överensstämmande med idéerna under de två första 

observationerna, medan man våren 2009 skiljer sig då man argumenterar för att 

låneupptagning kan accepteras för att finansiera viss expansiv politik. Även synen på den fria 

marknaden ser liknande ut mellan idéerna och de två tidigare propositionerna, medan den 

sista propositionen ger en annorlunda bild. I synen på arbetslöshet och den ekonomiska 

samhällsteorin ser dock åsikterna liknande ut i samtliga propositioner jämfört med idéerna. 

Vad gäller statens näringspolitiska roll ges hösten 2006 en bild som stämmer väl överens med 

Alliansens idéer, medan de två senare propositionerna ger motstridiga argument till de 

inställningar som presenteras. Vad gäller tidsaspekten på de åtaganden regeringen har ger man 
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en överensstämmande bild mellan de två första propositionerna och idéerna, medan man i 

propositionen från våren 2009 ger visst stöd för kortsiktiga åtaganden som acceptabla 

nödlösningar. 

En sammanfattning av observationerna ges i följande tabell: 

  

 

 Idéer Höst 2006 Höst 2007 Vår 2009 

     

Keynesiansk      
kärnverksamhet     
Expansiv politik genom     
direkta investeringar - -  - - - - + 

     
Övrig expansiv politik - - - - - - + 

     
Skattesänkningar - - - - - - + 

     
Offentliga transfereringar - - - - - - + 

     

Kännetecknande      
keynesianska värderingar     

Statliga budgetunderskott     
vid expansion - - - - - - + 

Statens näringspolitiska     
roll i samhället - - - - X X 

     
Syn på arbetslöshet ++ ++ ++ ++ 

     
Syn på den fria marknaden - - - - - + 

     
Ekonomisk samhällsteori + + + + 

Tidsaspekt på     
eventuella reformer - - - - - - + 

 

Tabell 2. Sammanfattning av resultat 

 
Förklaring av symboler: 
 
++: Tydligt stöd för Keynes idéer 

+: Visst stöd för Keynes idéer 

- : Visst stöd för Hayeks idéer 

- - : Tydligt stöd för Hayeks idéer 

0: Neutralt 

X: -: Ej definierbart / motstridiga argument 
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Sammanfattningsvis kan observeras att budgetpropositionerna från hösten 2006 och hösten 

2007 visar stora likheter med de idéer som upprättats av Alliansen. Dock visar propositionen 

från våren 2009 att det sämre ekonomiska klimatet har gjort att politiken fått en annan 

karaktär. Man har frångått de idéprinciper som upprättats, och inriktar sig mer på kortsiktiga 

lösningar för att möta de problem som uppstått i ekonomin. Alliansens inställning till den 

ekonomiska politiken på idéplanet har stora likheter med Hayeks tankar, främst i uttryck av en 

neutral stat som inte bör använda sig av näringspolitiska medel för att uppnå särskilt uppsatta 

mål. Detta kan även observeras i den praktiska politiken i de två budgetpropositioner som 

upprättats vid ett gott ekonomiskt klimat, där man argumenterar för att staten har en 

underordnad roll i samhället och att näringslivet bör lämnas ifred i så stor utsträckning som 

möjligt. I propositionen från våren 2009 när det ekonomiska klimatet blivit sämre, har man till 

viss del ändrat inställning till den ekonomiska politiken då man påpekar att vissa tillfälliga 

åtgärder är rättfärdigade för att stävja konjunkturen. Detta visar på att man vid denna tidpunkt 

ger större utrymme för Keynes syn på ekonomin i utformandet av sin politik. Dock bör det 

påpekas att regeringen inte ser tillfälliga åtgärder som en enkel lösning på de problem som 

uppstått, utan endast kan accepteras som nödlösningar och bör inte bli alltför omfattande. Den 

enda kategorin som kan konstateras följa de keynesianska idealen fullt ut vid våren 2009 är 

”Arbetslöshet”, och denna kategori har även varit en lika stor fråga de föregående åren. 

Regeringen har inte på någon annan punkt följt de keynesianska tankegångarna helt och 

hållet, då man har argumenterat för att åtgärderna bör vara begränsade, och man dessutom har 

en inställning som visar på tveksamhet mot dessa metoder som endast ses som motvilliga 

lösningar till nödsituationer. 

För att återkoppla till undersökningens inledande frågeställning, kan 

sammanfattningsvis konstateras att det ekonomiska klimatet påverkar regeringen i 

utformandet av den ekonomiska politiken. Regeringen har till viss del influerats av 

keynesianska idéer när lågkonjunkturen tagit kraft. Man har våren 2009 en pragmatisk syn på 

den ekonomiska politiken där man anser att begränsade tillfälliga åtgärder som går utöver 

ramarna för regeringens idéinriktning bör genomföras för att säkerställa sysselsättning och 

välfärd i samhället. Hayeks ideal kan utifrån regeringens synsätt vid denna tidpunkt beskrivas 

som ofullständiga, då de behövs kompletteras med Keynes ekonomiska idéer. Man har tagit 

ett, om än litet, steg mot en keynesiansk, konjunkturell inställning till den ekonomiska 

politiken. Denna inställning kan sammanfattas av Keynes uttalande om den samtida synen på 



 
 
 

43 

ekonomin, som byggde på en statisk syn på konjunkturer som på längre sikt stabiliseras 

automatiskt: ”På lång sikt är vi alla döda”. 129 

 
 
 

6. Reflektioner 
 
Undersökningen har visat att regeringen med viss tveksamhet har valt att använda ett 

pragmatiskt tillvägagångssätt för att möta den ekonomiska krisen. Huruvida de åtgärder man 

har genomfört kan anses effektiva finns det delade meningar om. Regeringen anser förstås att 

man har genomfört en bra och ansvarsfull politik, samtidigt som man med stor sannolikhet är 

orolig för att man ska lämna ett stort budgetunderskott efter sig såsom efter tidigare borgerliga 

regeringsperioder. Samtidigt har kritik riktats mot bland annat Anders Borg, som Svenskt 

Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster kallar ”den bästa finansminister Socialdemokraterna 

någonsin haft” 130 apropå en expansiv politik riktad på åtgärder för att underlätta för 

arbetssökande att få nya jobb, men som inte skapar nya arbeten i sig.  

Huruvida en expansiv politik för att angripa ekonomiska problem är att föredra är 

förstås omdebatterat. De ekonomiska resurserna för att möta problemen måste hämtas från 

skattebetalarna, som får stå för notan. Det krävs att skattepengarna används på ett ansvarsfullt 

och sansat sätt eftersom medborgare med stor sannolikhet inte ser med blida ögon på blint 

slöseri. Frågan om vem som ska stå för notan för all turbulens i ekonomin blir olika beroende 

vilken ideologi som tillfrågas. En intressant aspekt är att ideologier som socialism och 

libertarianism kan mötas i vissa frågor gällande den ekonomiska krisen, såsom kritiken som 

har riktats från dessa håll mot de gigantiska stödpaket som sjösatts för att rädda viktiga banker 

runt om i världen. 

Förslag till vidare forskning i ämnet är att utöka studien till andra tillfällen då det 

ekonomiska klimatet skiftat. Är resultatet från denna undersökning något som upprepas eller 

är det ett undantagsfall? Skiljer sig resultaten beroende på vilka som sitter vid makten? En 

annan intressant utveckling av studien är att studera andra länders reaktioner på den 

ekonomiska krisen. För vilka länder skiljer sig resultatet åt och kan man dra slutsatser om 

faktorer som påverkar resultatet? Ytterligare en utveckling av studien skulle kunna vara att se 
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till de inre faktorer som kan påverka resultatet. Hur har de enskilda partierna inom Alliansen 

påverkat utgången av resultatet? 
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