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i en nyutkommen antologi, The three worlds of Social Democracy.  
A global view driver bokens redaktör Ingo Schmidt en viktig tes.  
Socialdemokratin formulerade i mitten av 1900-talet den idé som  
mer än någon annan från vänster vunnit masstöd för: Att kunna 
erbjuda medborgarna skydd mot den ojämlikhet som den oreg-
lerade marknaden skapar. Den kraftfulla uppslutningen bakom 
idén om ökad jämlikhet tvingade borgarklassen till betydande 
eftergifter. 

Välfärdsstaten byggdes genom att den offentliga sektorn blev 
den konkreta formen för den motmakt som socialdemokratin 
skapade. Trots dess tillkortakommanden kunde den under en 
period ge kropp åt idén om ett annat, jämlikare samhälle. 

Välfärdssystemen fick sin definitiva utformning under 1960- 
och 70-talen. De var uttryck för en uttalad strävan att skapa en 
gemensam samhällssektor, undandragen exploatering och profit 
och ställd under demokratisk kontroll. För många socialdemo-
krater var detta också en hävstång till ett annat samhälle. Sam-
tidigt hävdar Schmidt att den globala tillbakagång som drabbat 
socialdemokratin under de senaste decennierna är knuten till att 
man övergivit denna ambition.

Syftet med denna essä är att reflektera över förändringarna i den 
politiska dagordningen under det senaste halvseklet och vilka 
konsekvenser dessa skiften haft för förutsättningarna att intro-
ducera, utveckla och försvara idén om den solidariska välfärds-
staten.
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När finanskrisen hösten 2009 med full kraft drabbade världs-
ekonomierna var ett ofta hört tema att en epok höll på att gå i  
graven. De doktriner som dominerat det ekonomiska tänkandet 
sedan början av 1980-talet, vanligtvis betecknade som nyliberala,  
gavs ett betydande ansvar för den spekulationsekonomi som sa-
des vara en orsak till krisen, och den överflyttning av makt som 
skett från politik till marknad hade, menade många, lett fram 
till att staten avhänt sig viktiga medel för att gå in och reglera 
marknaden, eller åtminstone dess avarter. 

Det har varit en vanlig uppfattning inom den samtidshis-
toriska forskningen att tiden efter andra världskriget kan delas 
upp i ungefär lika långa perioder: välfärdssamhällenas gyllene 
år 1945–75, les trentes glorieuses, som fransmännen säger och en  
annan, mer turbulent, från 1980. Men hur kan man förklara dessa  
skiften, och vilka konsekvenser får de för det politiska samtalet?

Inledningsvis diskuterar jag historikers och samhällsvetares för-
sök att periodisera samhällsförändringar. Med utgångspunkt i 
den debatten försöker jag sedan hitta några viktiga brytpunkter  
under den aktuella perioden. Särskild tyngd kommer att läg-
gas på just det omfattande skifte som skedde omkring 1980 när 
vänstervind blev högervåg, när Friedman ersatte Keynes eller 
om man så vill, efterkrigstidens fordistiska välfärdsstater ersat-
tes med nyliberala marknadsekonomier. Jag kommer att vara 
speciellt uppmärksam på hur synen på välfärdsstaten och dess 
uppgift förändrats under dessa förskjutningar.

Bakom intresset för dessa skiften ligger min uppfattning att 
förutsättningarna för mer omfattande samhälleliga reformer i 
väsentlig utsträckning är beroende av den potential som skapas 
av de ekonomiska och geopolitiska förutsättningar och de ideo-
logiska strömningar som dominerar under olika perioder och 
inte minst kraften i de sociala mobiliseringar som utvecklas.
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I historiska vågrörelser
Långa linjer
samhällsvetare och historiker har ibland försökt urskilja varia-
tioner och förändringar inom samhällsklimatet i form av pendel-
rörelser, cykler eller vågor. Finns det ett mönster eller regelbun-
denhet i dessa processer? Kan man förutse – eller till och med 
påverka – dem?

Annaleskolans Longue durée och Immanuel Wallersteins 
Annalesinspirerade världssystemanalys är några exempel på 
långa utblickar. Det försöker identifiera långvariga strukturella 
fenomen, med inneboende cykliska processer med expansiva  
perioder följda av tillbakagångar (Braudel 1986, Wallerstein 1974).
Hit hör också marxismens samhällsformationer. Även om de 
deterministiska stadieteorierna i första hand är en produkt av 
Marx epigoner har identifieringen av olika socioekonomiska  
system baserade på produktionsförhållandenas utveckling fun-
gerat inspirerande inom olika discipliner (Liedman 2015). 

På ett något kortare plan arbetar teorierna om de teknologis-
ka revolutionerna, den första knuten till ånga och järnväg, den 
andra till elektricitet och explosionsmotor, den tredje till elektro-
nik och den nya informationstekniken. Samtliga har givits stor 
betydelse för samhällsomvandlingen på alla nivåer (Magnusson 
1997).

Ekonomernas långa vågor
men periodiseringsförsöken har inte bara omfattat längre historis-
ka epoker. För ekonomer och ekonomhistoriker är det vanligt att 
försöka urskilja existensen av regelbundna cykliska rörelser med 
längre eller kortare utsträckning. När det gäller förekomsten av 
relativt korta konjunktur- och investeringscykler på tre–fyra res- 
pektive sju–elva år rådde åtminstone tidigare betydande enighet. 

Också för längre perioder finns det flera olika modeller med 
stor genomslagskraft, om än inte lika okontroversiella. Den som 
först utarbetade en sammanhängande teori var den ryske ekono-



östBerg

6

men Kondratiev som urskilde 40–60 år långa vågor av växlande 
tillväxt och stagnation med tillhörande fluktuationer i priser, 
räntor, utrikeshandel, industriell produktion och konsumtion. 

Kondratiev sökte framför allt endogena förklaringar till sina 
cykler och pekade på den kapitalistiska ekonomins jämvikts-
skapande krafter (något som kan förklara varför han kom i onåd 
hos Stalin och avrättades i Gulag). Marxistiskt orienterade eko-
nomer, som Ernest Mandel, har knutit an till Kondratievs vågor 
men knutit dem till analyser av profitkvotens fallande tendens 
och kritiserade samtidigt teorin för att vara för deterministisk 
genom att den utelämnar påverkan från utomekonomiska för-
klaringar som politik, social kamp eller innovationer (Mandel, 
Pålsson Syll & Lingärde 1982).

Större inflytande, åtminstone bland vissa svenska ekonomer, 
har Schumpeters lite kortare vågor, knutna till innovationer som  
ångmaskinen, järnvägen, elektriciteten och explosionsmotorn  
haft. I Sverige har ekonomhistorikern Lennart Schön, som ut- 
vecklat teorier med utgångspunkt i strukturkriser, återkom- 
mande i 40-årsintervaller där åren 1890, 1930, 1975 varit  
nyckelår (och åren kring 2010 skulle naturligtvis väl falla in i  
den ramen).  Tillväxten i sin tur är knuten till innovationer, eller 
snarare innovationernas spridningsförlopp och han skissar en 
cykel med faserna omvandling–rationalisering–kris.

Schön diskuterar också relationerna mellan ekonomiska  
vågor och social och politisk förändring och menar att kri-
serna skapar förändringar i samhällsklimatet. Fördelningen av 
inkomsterna inom industrin mellan vinster och löner, alltså mel-
lan kapital och arbete, är en viktig ingrediens i strukturcykeln. 
Strukturkriserna på 30- och 70-talen har bidragit till att återställa 
lönsamheten inom industrin. Samtidigt försvagar arbetslösheten 
löntagarnas positioner. Detta öppnar vägen för politiska åtgärder 
som kan förändra inkomstfördelningen till kapitalets fördel, till 
exempel devalveringar (Schön 2000).
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Radikaliseringsvågor
är det från ett mer aktörsinriktat perspektiv också möjligt att 
urskilja en rytm i utvecklingen av social kamp och rörelser? 
Forskare inom detta fält menar att det finns en koppling mellan 
sociala och politiska reformer och sociala rörelsers styrka och 
utveckling, en uppfattning jag delar. Att studera de perioder 
där dessa rörelser är som starkast kan bidra till att förstå vad 
som krävs för att uppnå mer omfattande samhällsförändringar  
(Tarrow 1991, McAdam 1996).

De internationella radikaliseringsvågor som forskningen har 
identifierat är av varierande längd, djup och utbredning och 
bryter ut i ojämna intervaller. Några perioder som har pekats ut 
är sekelskiftet med en viss kulmen kring 1905; de revolutionära 
åren efter den ryska revolutionen 1917, polariseringen och kam-
pen mot fascismen 1934–1937, uppsvinget efter andra världskri-
get 1944–1945 och 1960-talsradikaliseringen (Katsiaficas 1987). 
Och sedan? 

Till dessa vågor har knutits viktiga sociala och politiska eröv-
ringar som det förra sekelskiftets ekonomiska förbättringar och 
demokratiseringsprocesser; rösträtt och parlamentarism efter  
första världskriget eller 1960- och 70-talens djupgående sociala  
reformer och förändringar i kulturella och moraliska värderingar. 

Under åtminstone ett sekel var dessa radikaliseringsvågor 
nära knutna till industrisamhällets olika faser. De har ofta be-
skrivits som intensifierade perioder av klasskamp och det har 
setts som mer eller mindre givet att det är (industri-)arbetar-
klassen som varit den ledande sociala kraften. Denna självklara 
koppling bröts av 60-talsradikaliseringen. Begreppet New Social 
Movements indikerade att andra, inledningsvis yngre, grupper 
var radikaliseringens bärare och en förutsättning för dessa rö-
relsers framgångar var att de byggde på allianser mellan klasser, 
kön och etniska grupper (McAdam 1996).
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När det gäller förhållandet mellan ekonomiska konjunkturer 
och radikalisering visar den sociala kampen en förhållandevis 
självständig relation till både långa som korta ekonomiska vågor.  
Tvärtemot en vanlig uppfattning torde det ofta finnas ett nega-
tivt samband mellan ekonomisk kris, hög arbetslöshet och om-
fattande kampberedskap (Åmark 1986). 

Som historiker är jag tveksam till att binda dessa radikalise-
ringsvågor till lagbundna processer, som till exempel regelbun-
denhet i uppkomst och utsträckning. De går sällan att förutse, 
låter sig knappast skapas och, vilket är mer hoppfullt, kan ofta 
inte hindras från att bryta ut. 

Geopolitik
traditionellt har krig, eller snarare utgången av dessa, ofta setts 
som viktiga brytpunkter med konsekvenser långt bortom de 
geopolitiska konsekvenserna i snäv mening. Första världskriget 
följdes både av en demokrativåg med efterföljande reaktion och 
uppkomsten av auktoritära eller fascistiska regimer över hela 
Europa. I andra världskrigets kölvatten uppstod såväl efter- 
krigstidens välfärdsstater som det kalla kriget (Hobsbawm 1997,  
Judt 2010). Men dramatiska förändringar i internationella rela-
tioner kan generellt ge djupa avtryck. Murens fall, den euro- 
peiska unionens utveckling, de återkommande regionala krigen, 
ofta med koppling till globala spänningar och åtföljande åter-
kommande flyktingkatastrofer, är andra sentida omvälvningar 
med starka geopolitiska återkopplingar.

Tidsandor
inom ramen för det breda begreppet ”tidsanda” har åtskilliga 
försök gjorts att periodisera idéer, idéspridning och politiska 
konjunkturer. En utgångspunkt har ofta varit sociologen Karl 
Mannheims teorier om generationsmedvetande, ”politiska gene- 
rationer” som hålls samman av gemensamma värderingar och en 
gemensam syn på världen (Mannheim 1926/97). De amerikanska  
historikerna Arthur Schlesinger, far och son, har diskuterat 
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svängningar mellan mer radikala och mer konservativa stäm-
ningar i det amerikanska samhället (Schlesinger 1986). Under  
1900-talet har man pekat på The Progressive era 1901–1919, The 
Republican restoration 1919–31, New Deal 1931–47 och vidare 
the Eisenhower years, Kennedy-Johnson-epoken, Reagans New  
Conservative era och så vidare. Skiftet Obama–Trump kan väl  
infogas i detta schema.

Under efterkrigstiden urskiljs ofta, åtminstone ur ett svenskt 
perspektiv, tre distinkta faser i det offentliga samtalet: 1950-talets  
kombination av socialliberalt konsensus och ”ideologiernas död”  
och kalla krigets dikotoma världsbild; 1960-talets och det tidiga 
70-talets skarpa ideologiska vänstervindar samt den högervåg 
som från slutet av 1970-talet i stor utsträckning tog över pro-
blemformuleringsprivilegiet (Frenander 1998, Boréus 1994). Att 
reda ut vad som hänt därefter är väl en uppgift för det projekt 
där detta bidrag ingår.   

Varför periodisera historien?
gemensamt för åtminstone de ekonomiska och socialhistoriska 
ansatserna att fånga cykliska förlopp är att det är just cykler 
eller vågor, och inte pendelrörelser. Samtidigt som de kan sätta 
in dagens trender i ett längre perspektiv och på det sättet fungera  
som korrektiv för tendenser som proportionslöst förstorar be-
tydelsen av kortsiktiga svängningar uttrycker de inte någon 
stillastående eller repetitiv syn på historien. De hjälper oss att 
urskilja historiska perioder och kan med sitt komparativa be-
traktelsesätt bidra till att lyfta fram viktiga förändringsfaktorer.

Det är uppenbart att flera av de teorier som diskuterats ovan 
också reser frågan om relationerna mellan dessa svängningar 
och deras vidare samhälleliga och politiska konsekvenser. Min 
uppfattning är, som jag redan antytt, att det finns ett samband 
mellan perioder av samhällelig radikalisering (i dess klassiska 
progressiva betydelse), social mobilisering liksom framväxten 
av sociala rörelser och mer djupgående processer av demokrati-
sering och sociala reformer. 
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Men kontinuiteten då?
varje försök att på detta sätt göra periodiseringar riskerar ome- 
delbart att leda till allvarliga metodologiska missgrepp. På samma 
gång som man riskerar att överbetona de tendenser som under-
stryker karaktäriseringen tenderar man att bortse ifrån eller 
underbetona de krafter som verkar i annan riktning eller för-
svårar en omorientering. Det finns dessutom ett oemotståndligt  
sug hos många forskare att i första hand studera expansiva pe-
rioder, perioder av stora förändringar, social oro, starka sam-
hällsmotsättningar. 

Det är därför viktigt att samtidigt diskutera de faktorer som 
medför tröghet, bidrar till kontinuitet eller bryter mönstret. (Jfr 
North, flera arbeten). 

Det är till exempel i mitt perspektiv uppenbart att de for-
mella och informella institutioner som är förknippade med den 
traditionella välfärdsstaten och den mytiska svenska modellen 
är av stor betydelse. Hit hör välfärdssystemets organisering,  
existensen av en väl utvecklad offentlig välfärdsbyråkrati, länge 
med starka band till den reformistiska arbetarrörelsen, rela-
tionerna på arbetsmarknaden såväl väletablerade informella 
relationer kring till exempel kollektivavtal som arbetsrättslag-
stiftning, den starka ställningen för arbetsmarknadens parter, 
trögheten i det svenska partisystemet och så vidare.

Jag kommer nu, med utgångspunkt i de vågrörelser jag ovan rela-
terat till, att diskutera konsekvenserna av dessa förskjutningar för 
den politiska dagordningen och särskilt förutsättningarna för mer 
omfattande samhälleliga reformer, framför allt när det gäller väl-
färdsstaten. 
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Upptakt. Efterkrigstidens 
välfärdssamhällen 1945–70
till mångas förvåning växte ur andra världskrigets aska fram ett 
nytt samhälle, fyllt av optimism och framstegstro. Om mellan-
krigstidens demokratier hela tiden riskerade kvävas av återkom-
mande ekonomiska kriser bars efterkrigstidens industrisam-
hällen fram av de gyllene 30 åren, den längsta och kraftigaste 
boom den internationella kapitalismen skådat. Understött av 
den ekonomiska högkonjunkturen byggdes de fordistiska väl-
färdssamhällena. 

Begreppet fordism har hos ekonomhistoriker kommit att stå för 
industrisamhället och dess efterkrigstida struktur med fabriks-
produktion och masstillverkning som också påverkade befolk-
ningens levnadsvillkor bland annat genom att stimulera mass-
konsumtion av varor som tv-apparater, bilar och tvättmaskiner. 
Men fordism står också för en samhällsform, byggd kring en his-
torisk kompromiss mellan arbetare och kapital, fackföreningar 
och arbetsgivare, och utbyggnaden av statliga institutioner som 
hade till uppgift att garantera människors välfärd (Schön 2000).

Det rådde ett slags symbios mellan kapitalets önskan om 
massproduktion och folkets om massdemokrati. Ekonomins 
styrka var beroende av lönearbetarnas välstånd, kunde det heta 
(Crouch 2011).

Välfärd och tillväxt
nu accepterades en betydligt mer aktiv stat. Den skulle kunna ta 
på sig en ökad roll för att skapa den infrastruktur som det mo-
derna industri- och välfärdssamhället krävde: att bygga vägar 
för transporter och privatbilism och bostäder för de arbetare 
industrin behövde. Staten tog också på sig ett ökat ansvar för 
medborgarnas välfärd och trygghet, inte minst när denna ho-
tades av de kraftiga strukturomvandlingar som efterkrigstidens 
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rekordår förde med sig. Den tillhandahöll sjukvård och omsorg, 
och inte minst skola och utbildning för att tillgodose behovet 
av allt bättre utbildad arbetskraft. Den keynesianska politiken 
bidrog till stabiliseringen av världsekonomin. Det skedde också 
en omgestaltning av löntagarnas levnadssätt. Reproduktionen,  
som tidigare varit osäker och beroende av konjunkturella sväng-
ningar, gjordes säkrare och långsiktigare (Judt 2010).

Välfärdsstaten blev således under efterkrigstiden något som 
från en rad olika politiska ståndpunkter uppfattades som ett le-
gitimt sätt för staten att aktivt ingripa i utvecklingen mot demo-
krati, social trygghet och effektiva marknader. Den sågs som en  
produktiv investering och en central del av lösningen på kapi-
talismens och industrisamhällets problem (Andersson 2006). 
Välfärdsstat och offentlig service blev dessutom en viktig del av 
själva demokratiseringsprocessen. Sociologen TH Marshall me-
nade att medborgarnas rätt till sociala tjänster blev ett uttryck 
för demokrati, på samma sätt som rösträtten en generation tidi-
gare (Marshall 1950).

En socialliberal konsensus
tidsandan i den industrialiserade västvärlden kännetecknades 
länge av en påtaglig socialliberal konsensus och tilltro till den 
ekonomiska tillväxten och dess välsignelser; i Sverige myntade 
Tingsten tesen om ideologiernas död. Tidens dominerande geo-
politiska kontext, det kalla kriget, stärkte ytterligare den ideo-
logiska samsynen och gav dessutom en gemensam fiende. När 
det gäller sociala rörelser och deras aktivitet innebar perioden 
en nedgångsfas. Detta är Saltsjöbadsandans gyllene år – Sverige 
blev världskänt som landet där arbetarna aldrig strejkade (låt 
vara att det inte riktigt stämde).

Uppkomsten av efterkrigstidens välorganiserade välfärdsstat 
var inte något som bara kan förknippas med socialdemokratin. 
Också tyska kristdemokrater, engelska tories och franska gaul-
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lister byggde välfärdssystem och accepterade, i olika utsträck-
ning och med olika politiska motiv, ett ökat statligt ingripande 
i den ekonomiska politiken (Östberg 2002).

En socialdemokratisk välfärdsstat?
men vad skilde då socialdemokratin från de liberala och andra 
borgerliga krafter?

Det är uppenbart att för de senare var ett ökat statligt ingri- 
pande ett pris de var villiga att betala för att få fart på pro- 
duktionen och för att få en infrastruktur anpassad till nya pro-
duktionsförhållanden. För socialdemokratin blev den dessutom 
en möjlighet att gradvis formulera en politik som skulle kunna 
leda till ökad frigörelse från marknadsberoendet. Keynes möjlig- 
gjorde förenandet av arbetarklassens intressen och den natio-
nella tillväxten. Ekonomisk planering, full sysselsättning, expan- 
sion av en välfärdsstat med tydlig generell uppbyggnad, omför-
delning av resurser för att kompensera för de ojämlikheter som 
skapas av marknaden, ökad jämlikhet (åtminstone som målsätt-
ning) inom ramen för det reformistiska projektet – särskilt med 
en så skicklig keynesiansk ekonomisk-politisk överbyggnad som 
Rehn-Meidnermodellen.

Den ekonomiska politiken stimulerade strukturrationalise-
ring och rörlighet. Det politiska beslutsfattandet hade tydliga 
korporativa inslag. Socialdemokratins centrala ställning stärk-
tes kraftigt av det långa regeringsinnehavet, dess kraftfulla or-
ganisationsvärld och av uppkomsten av en socialdemokratiskt 
dominerad välfärdsbyråkrati. Och på andra planhalvan fanns 
en väl sammanhållen ekonomisk maktelit, stärkt av den social- 
demokratiska skatte-, investerings- och lönepolitiken. Samtidigt  
var systemet på många sätt exkluderande: den bars upp av  
arbetsföra vita män utan avvikande åsikter eller beteenden. 
Dessa exkluderande inslag var, skulle man kunna hävda, inte 
bara något som var förvisat till källaren, utan en del av själva 
fundamentet. 

Men sedan då? En klasskompromiss under högkonjunktur var 
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det allt socialdemokratin kunde leverera, kunde kritiska rös-
ter höras muttra. Någon generalplan för utvecklingen mot ett 
i grunden annorlunda, kanske socialistiskt, Sverige fanns inte.  
I mitten av 1960-talet kunde Gunnar Sträng nöjt blicka tillbaka 
och säga att välfärdsstaten i det närmaste var färdigbyggd, det 
återstod bara lite puts på fasaden. Sällan har en finansminister  
varit mer fel ute. Knappt var orden yttrade förrän det inom den  
socialdemokratiska rörelsen bröt ut en omfattande kritik mot 
sprickorna i välfärdsbygget. Klassklyftorna bestod mellan arbe- 
tare och tjänstemän, en tredjedel av arbetarna var lågavlönade  
hävdade låginkomstutredningen, bostadsköerna ringlade sig  
långa, arbetsmiljön var på många håll usel, barntillsyn sakna- 
des (Ekdahl 2005, Östberg 2012).

För att den reformistiska drömmen skulle bli något annat 
än en variant av de kapitalistiska välfärdssamhällena krävdes 
något mer. Det skulle komma. 

Ett skifte i tidsandan var på gång.

Det radikala 70-talet. 
Höll Sverige på att bli ett  
annat land?
omkring 1970 gick utvecklingen av den svenska välfärdsstaten 
in i en ny, mer radikal fas. Den fordistiska modellen utmanades, 
först från vänster. Vad berodde denna förskjutning på och hur 
förändrades den politiska dagordningen?

Ekonomiska rekordår
ekonomiskt såg de flesta svenskar framtiden fortsatt ljus. Inter-
nationellt hade de första tecknen på slutet av den långa hög-
konjunkturen kunnat anas i mitten av 1960-talet, men i Sverige 
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beskrev man, inte utan anledning, de sista åren av decenniet 
som rekordåren. En viss avmattning i början av 70-talet – då 
arbetslösheten steg oroväckande till över 2 (!) procent – följdes 
av ny tillväxt där landet verkade hoppa över en internationell 
lågkonjunktur (Schön 2000).

Vänstervåg och social mobilisering
den stora förändringen gällde i stället förskjutningen i tidsandan. 
Den hade djupa geopolitiska rötter. Den koloniala revolutionen 
och kampen mot rasismen, som under 1950-talet börjat i tredje 
världen hade under 1960-talet sänt radikala impulser till intel-
lektuella och studenter i Europa och Nordamerika. I symbios  
med en självständigt växande ungdomskultur – som i sin tur var 
en produkt av rekordårens ökade levnadsstandard, inte minst 
för den unga generationen – kulminerade 60-talsradikaleringens  
första fas under åren kring 1968, med studentockupationer och 
Vietnamdemonstrationer över hela världen, som också stimule-
rade arbetarkampen i länder som Frankrike och Italien.

I Sverige var det möjligt att spåra en parallell radikalisering 
inom den traditionella arbetarrörelsen. LO:s ordförande Arne 
Geijers starka jämlikhetstal på partikongressen 1967 blev början  
på en grundlig diskussion om bristerna i välfärdsbygget och 
krav på en radikalare politik.

Och i stället för att mattas av efter 1968, något som skedde i 
många andra länder, fördjupades radikaliseringen i Sverige och 
spreds till allt fler delar av samhället för att kulminera i mitten 
av 1970-talet. Ungdomsradikaliseringen kring Vietnam utveck-
lades till en mäktig massrörelse som genomförde några av de 
största demonstrationerna landet skådat. Den radikala kulturen 
flödade som aldrig förut i konsten, hos de fria teatergrupperna 
och genom proggen. En miljörörelse utvecklades och breddades 
och dess främsta uttryck, antikärnkraftsrörelsen, organiserade 
aktivister i alla åldrar och sociala grupper. Kvinnorörelsen fick 
sitt mest spektakulära uttryck i Grupp 8 men påverkade också 
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de traditionella kvinnoförbunden och byggde stora gemen-
samma – och framgångsrika – demonstrationer för daghems-
utbyggnad eller i protest mot kvinnofientlig sexuallagstiftning. 

När sedan gruvstrejken 1969–70 gav impulsen till en våg av 
vilda strejker bekräftades att centrala delar av den svenska arbe-
tarklassen anslutit sig till tidens radikala strömningar.

Samtidigt hade den socialdemokratiska arbetarrörelsen 
aldrig varit större, starkare eller bättre organiserad. 40 år vid 
makten hade skapat erfarenhet, kompetens och självförtroende 
(Östberg 2002).

Radikaliseringens politiska genomslag. 
En välfärdsstat fri från marknaden?
kombinationen av den långa högkonjunkturen, den starka so-
cialdemokratiska staten och den kraftiga radikaliseringen ska-
pade ett politiskt klimat med få motstycken i modern svensk 
historia. Det förändrade i grunden tidigare värderingar inom 
områden som kultur, jämställdhet och sexualitet. Men tydligast 
mätbart var kanske resultaten när det gäller politiska reformer.

De sociala reformer som genomfördes under denna tid var 
de mest omfattande som någonsin genomförts i Sverige, ja, möj-
ligtvis någonstans. Den offentliga sektorns andel av BNP ökade 
med 50 procent under en tioårsperiod. De flesta av de reformer 
som vi förknippar med det svenska välfärdssamhället, alltifrån 
föräldrapenning och sjukförsäkringssystem till miljonprogram,  
dagis och fri abort genomfördes under några intensiva år i bör-
jan och mitten av 1970-talet. Dessutom genomfördes ett antal 
reformer som flyttade fram löntagarnas ställning på arbets-
marknaden, där lag om anställningsskydd kom att bli den mest 
symbolmättade.

Av utomordentlig betydelse var också hur välfärdsstaten organi-
serades. Utvecklingen bort från marknadsberoende mot ett allt  
mer dekommodifierat system var slående (Esping-Andersen 1990).  
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Allt från skolor och dagis till äldrevård var offentligt finansie-
rat, ägt och drivet. Apoteken förstatligades för att tillsammans 
med landstingsdrivna vårdcentraler och sjukhus skapa en slag-
kraftig och sammanhållen offentlig vård. Den kommunala all- 
männyttan var landets största byggherre och hyresvärd, infra-
struktur som telekommunikationer och järnvägar självklart 
statlig. En hastigt växande välfärdsbyråkrati med stark ideo-
logisk drivkraft utgjorde stommen i det institutionella bygget. 
Den offentliga sektorn blev spjutspetsen i samhällsomvand-
lingen. Skulle den också bli hävstången i en process som skulle 
ersätta kapitalismen med ett socialistiskt samhällssystem? 

Redan de reformer som genomfördes var av den omfattningen 
att många, både inom och utom landet, ställde frågan hur långt 
socialdemokratin var beredda att gå. Olof Palme kunde höras 
säga att frågan inte var om vi ska ha mer planhushållning utan 
istället hur denna planhushållning ska byggas upp. Den franska  
statsvetaren Maurice Duverger såg ett samhälle där kapitalis- 
mens krafter delvis uppvägdes av socialismens (Östberg 2009).

Hur långt stora delar av arbetarrörelsen var beredda att gå 
uttrycks ändå bäst av att LO, denna besinningens och tröga re-
formernas traditionella bastion, med entusiasm ställde sig bakom 
förslaget till löntagarfonder, ett förslag som om det hade genom-
förts hade inneburit att merparten av det svenska näringslivet i 
dag skulle ägts av de fackliga organisationerna (Ekdahl 2005, 
Östberg Andersson 2012).

Gick radikaliseringen för långt?
1976 förlorade socialdemokratin regeringsmakten för första  
gången på 44 år. Många hävdar i dag att en avgörande orsak var  
att välfärdsstaten utvecklats för snabbt. Fredrik Reinfeldt har, 
i Per Ahlmarks anda, talat om det galna kvartsseklet, där ”allt 
skulle förstatligas under de röda fanorna”. Ja, till och med Ingvar 
Carlsson hävdar i sina memoarer att välfärdsstaten gick för 
långt och till och med att 1970-talet var ett ”dåligt årtionde” 
bland annat för demokratin (Carlsson 2003). Frågan kan disku-
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teras ur flera aspekter, men är det rimligt att se valutgången som 
ett uppror mot den starka välfärdsstaten?

Det håller i dag på att bli en etablerad sanning att förlusten be-
stämdes av Astrid Lindgrens artikel om Pomperipossa, där hon 
berättar om att hon var tvungen att betala 102 procent i margi-
nalskatt. I dokumentärfilmerna om Astrid Lindgren och Olof 
Palme försöker regissörerna göra valutgången till ett uppror 
mot det svenska skattesystemet och till att Sverige hade blivit en 
”skattemardröm”. Detta påstådda skatteuppror har sedan blivit 
ett favorittema i den borgerliga historieskrivningen – välfärden 
hade löpt amok, folket tyckte att det var dags att sätta stopp för 
den solidariska välfärdsstaten. Detta påstående har mycket litet 
stöd i empirisk kunskap.

Dåvarande Sifochefen Hans Zetterberg, som också var en 
ledande moderat, analyserade valutgången hösten 1976. Trots 
den omfattande mediala kampanjen är det slående vilken undan- 
skymd plats missnöjet med skatterna intog bland väljarna. Bara 
13 procent nämner uttryckligen skattetrycket och 6,6 procent 
marginalskatterna, det som Pomperipossa handlade om. I stället  
dominerar arbetslösheten, och det som avgjorde valutgången, 
kärnkraftsfrågan.

Uppslutningen bakom välfärdsstatens solidariska finansie-
ring var alltså tvärtom bedövande vid denna tid, också långt in 
i borgerliga led. Ja, så stort att skattetrycket steg ytterligare när 
den nya borgerliga regeringen trädde till – från 45 till 47 procent!

(Däremot tyckte nog ingen att det var rimligt att Astrid 
Lindgren skulle betala 102 procent i marginalskatt – regeln kom 
för övrigt betecknande nog till efter ett förslag från Folkpartiet). 

Varför förlorade då Socialdemokraterna 
valet 1976?
pomperipossadebatten speglade emellertid antagligen – inte minst  
genom det grötmyndiga sätt finansminister Sträng försökte 
förminska Astrid Lindgrens påståenden, ett typexempel på det  
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vi i dag skulle kalla mansplaining – en fråga med större be- 
tydelse för valförlusten. Kritiken av de maktfullkomliga Social- 
demokraterna, alltifrån fackbasen Hans ”Hoffa” Ericson till  
lokala kommunalpampar, hade lett fram till att allt fler tyckte 
det var dags för växling vid makten. 

Den djupa misstron mot auktoriteter och den livaktiga dis-
kussionen om hur demokratin skulle kunna fördjupas och spri-
das till andra delar av samhället var en central del i de nya sociala 
rörelsernas agenda. Detta drabbade nu hårt det parti som styrt 
landet i nästan ett halvt sekel.

Men den avgörande orsaken till valförlusten var kärnkrafts-
frågan. Uppåt ett par hundra tusen väljare bytte från social- 
demokratin till det kärnkraftskritiska Centerpartiet under val- 
rörelsens slutskede. Dessa 3–4 procent av väljarkåren överträffar  
med råge de 0,9 procent som Socialdemokraterna förlorade i  
valet. Det paradoxala var att 44 års socialdemokratiskt makt-
innehav bröts på grund av den djupa samhällsradikaliseringen.  
Ett betydande antal personer som radikaliserats under det  
tidiga 1970-talet valde att rösta på ett borgerligt parti, och på så 
sätt bidra till maktskiftet. Att deras röst dessutom inte bidrog 
till att stoppa kärnkraftsutbyggnaden gjorde inte paradoxen 
mindre märklig.

Den solidariska välfärdsstaten 
– en kollektiv erövring
det är en huvudtes i denna artikel att det inte går att förstå de 
omfattande sociala reformer som genomfördes i Sverige under 
några år i början och mitten av 1970-talet utan att sätta dem i 
relation till den omfattande sociala mobiliseringen och organi-
seringen som kännetecknade tiden. Inom arbetarrörelsen kan 
man peka på såväl de vilda strejkerna som breda uppslutningen 
bakom LO:s löntagarfonder. Inom den kulturella sektorn försö-
ken att demokratisera formerna och bryta ner sociala skrankor. 
Kvinnorörelsen höll på att göra Sverige till världens mest jäm-
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ställda land. Miljörörelsen lyckades så när stoppa kärnkraftsut-
byggnaden.

Men djupet av radikaliseringen i det svenska samhället kan 
kanske bäst avläsas i den stora politiska enighet som rådde 
kring utbyggnaden av den universella välfärdsstaten under 
1970-talet. Moderaterna var några gånger mot de kollektiva 
formerna och knorrade ibland över de höjda skatterna, annars 
togs besluten av en enig riksdag. Till och med Gösta Bohman 
kunde höras uttala sig positivt om den svenska blandekonomin 
med ett starkt statligt inslag (Uddhammar 1993). Och när de 
borgerliga tog över regeringsmakten 1976 fortsatte den under 
flera år, med Gösta Bohman som ekonomiminister, att utvidga 
välfärdsstaten och höja skatterna.

En mycket stor del av Sveriges befolkning, långt in i de bor-
gerliga leden, såg i själva verket det svenska välfärdssystemet 
som en kollektiv erövring. Det är också den huvudsakliga för-
klaringen till den uppslutning bakom dess fundamenta som har 
varit avläsbart ända in i våra dagar också långt in i de borgerliga 
kärntrupperna. 

 

Från vänstervind till 
högervåg: Det stora skiftet
inom loppet av bara några år omkring 1980 förändrades det poli- 
tiska klimatet i grunden. Det globala regimskifte som inträffade 
omkring 1980 var på många sätt av samma magnitud som det 
som skett efter andra världskriget. 

Att omslaget blev så dramatiskt skulle kunna förklaras av 
att så gott som samtliga av de anslag för att beskriva temporala 
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samhällsförändringar som diskuterats ovan kom att verka sam-
tidigt och förstärka varandra.

Slutet på efterkrigsboomen
viktigast var slutet på den långa ekonomiska högkonjunkturen 
och övergången till en lång period av återkommande ekono-
miska kriser och stagnation, något som kan ses som en klassisk 
schumpeteriansk strukturkris.

Avmattningen kunde avläsas i flera viktiga ekonomier redan 
under andra hälften av 1960-talet med ökad arbetslöshet, mins-
kad lönsamhet och avtagande kapitalackumulation (fallande 
profitkvot skulle marxister säga), men fick ett första samlat ut-
tryck i samband med den första oljekrisen 1973. USA:s interna 
svårigheter, delvis förorsakade av Vietnamkriget, ledde fram 
till Bretton Woods fall och därmed de fasta växelkursernas slut. 
En accelererande inflation kombinerad med fortsatt stagnation 
försvårade enligt många en keynesiansk lösning. Krisen över-
gick i viktiga branscher, som kol och stål, till en traditionell  
industriell strukturkris (Schön 2000).

Ett nytt kallt krig
också den geopolitiska situationen förändrades fundamentalt.

Visst hade USA besegrats av FNL och de övriga befrielse-
rörelserna i Indokina 1975. I Portugal föll den fascistiska dikta-
turen i nejlikerevolutionen 1974, liksom Franco-Spanien några 
år senare. De sista kolonierna i Afrika vann sin självständighet. 
1979 avsattes shahen i Iran av ett folkligt uppror, och i Afgha-
nistan kom samtidigt en vänstersinnad regim till makten. 

Men en utveckling åt ett annat håll kunde snart skönjas. 
En USA-stödd militärkupp i Chile 1973 störtade socialdemo-
kraten Allendes vänsterregim och bekräftade att Latinamerika 
fortfarande var USA:s bakgård. En liknande utveckling i länder 
som Argentina, Bolivia och Uruguay tydde också på att gerilla-
taktiken var en återvändsgränd. Segrarna i Indokina följdes av  
krig mellan Kina och Vietnam och Pol Pots skräckvälde i Kam-
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puchea. I Iran blev folkets revolution snart mullornas och i 
Afghanistan innebar ryska trupper inte stöd åt utan dödsstöten  
för den progressiva utvecklingen. ”Krig genom ombud” på Afri- 
kas horn antydde att det kalla kriget var på väg tillbaka. När 
Ronald Reagan en bit in på 1980-talet förklarade krig mot onds-
kans axelmakter var det ett faktum (Judt 2010).

Sociala rörelser på tillbakagång
de sociala rörelserna, och den sociala mobiliseringen, mattades 
av. 68-generationen bildade familj och gjorde karriär, aktivist-
perioden var över för många. Vänsterns drömmar bleknade 
i takt med den portugisiska kampens vissnande nejlikor, det  
maoistiska projektets implodering och de inställda revolutio-
nernas tid. Lågkonjunkturen lade på många håll sordin på 
strejkrörelserna. I Sverige kan nederlaget i kärnkraftsomröst-
ningen 1980 ses som slutpunkten på det långa 1968. Löntagar-
fondsförslaget försvann i ändlösa utredningar och socialdemo-
kratins samhällsförändrande kraft ifrågasattes när man inte 
heller lyckades komma till makten i valet 1979.

Ett ekonomisk-politiskt regimskifte
välfärdsstaten tycktes ha nått sin kulmen och stod inför en lång 
rad finansieringsproblem. Den tillväxt som utgjort den sociala 
grunden för efterkrigstidens politiska kompromisser kring väl-
färdsstaten var snart ett minne blott, efterkrigstidens världs-
ordning gick i graven. Den keynesianska ekonomiska politiken 
fungerade inte längre. De länder som satsade på en expansiv 
politik, finansierad av internationell upplåning, riskerade att 
hamna i en utdragen skuldkris när konjunkturuppgångarna 
dröjde. Stagflation, en kombination av de värsta av två alterna-
tiv, inflation och ekonomisk stagnation, blev ett nytt fenomen  
(Schön 2000).

Resultatet blev ett ekonomisk-politiskt regimskifte. I stället  
för växande offentlig sektor och en expansiv statlig politik skedde  
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under andra hälften av 1970-talet en grundläggande ompröv- 
ning. I USA, Storbritannien och Chile sattes de nya ekonomiska 
idéer som formulerats av den amerikanske Chicagoekonomen 
Milton Friedman i verket. En grundläggande tanke i Friedmans  
monetaristiska teori var att statliga försök att stimulera ekono-
min i det långa loppet var verkningslösa och bara drev på in-
flationen. I stället förespråkade han att ingreppen i marknads- 
krafterna skulle göras så små och förutsägbara som möjligt. 
Friedmans idéer kom snart att bli en hörnsten i den ideolo-
giska pånyttfödelse som blivit känd som nyliberalismen. Som 
den svenske historikern Werner Schmidt formulerat det: ”Den 
grundläggande betingelsen för den nyliberala politikens ge-
nombrott utgjordes av produktionens och finansmarknadernas 
transnationalisering från och med mitten av 1970-talet. Men 
det var inte en tillräcklig betingelse.” Med fordismens kris dis-
krediterades också Keynes. De nyliberala krafterna inom veten-
skap, politik och media lyckades med att förklara krisen som 
ett resultat av ”överreglering” som nödvändiggjorde en omfat-
tande avreglering och en ”slimmad” stat. Med det menade man 
inte en mindre stat i största allmänhet utan endast en nedmon-
tering av statens välfärdsfunktioner. Den liberala staten har en 
viktig uppgift i att garantera det privata ägandet, upprätthålla 
lagar och försäkra sig om väl fungerande fria marknader och fri 
handel (W Schmidt 2014).

Centrala uppgifter för den ekonomiska politiken blev därför 
att skapa ett gott klimat för investeringar som stimuleras genom 
ökade vinster. Det blev också viktigt att vidga marknaden till 
sektorer som tidigare inte varit utsatta för kapitalackumulation. 
Privatiseringar av offentlig verksamhet, framför allt inom väl-
färdssektorn, blev därför ett centralt inslag i en nyliberalt färgad 
politik.

Andra institutionella förändringar gällde avregleringar av 
finansiell och annan ekonomisk verksamhet: bank- och valuta-
regleringar och handel. Skattereformer för att sänka marginal-
skatter och öka löneklyftorna hörde också hit, samt införandet 
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av en självständig riksbank. (Se The Washington Consensus för 
en bra sammanfattning).

Betydelsen av institutionella ramar har alltså inte avtagit 
som en följd av det nyliberala maktskiftet. Tvärtom kan man se  
en mycket stark viljeinriktning i att genomföra en internatio-
nell likformning i marknadsorienterad riktning. Man kan dess-
utom, mot bakgrund av en mer globaliserad ekonomi, peka på 
betydelsen av internationella organ som IMF, WTO, Världs-
banken, G8- och G20-möten eller EU för att implementera och 
upprätthålla den nya regimen.

Precis som avsikten varit har den nyliberala politiken lett till 
en omfattande omfördelning av resurser från vad som lite för-
enklat skulle kunna kallas arbete till kapital. Medan särskilt slut-
fasen av den keynesianska epoken innebar väsentligt minskade 
sociala och ekonomiska klyftor har utvecklingen sedan 1980  
gått åt andra hållet. Ökade företagsvinster kombinerade med en 
mer långsam löneutveckling, periodvisa reallönesänkningar; 
skattereformer med kraftigt sänkta förmögenhets- och margi-
nalskatter; besparingar och effektiviseringar av den offentliga 
sektorn eller ökade klyftor inom utbildning pekar entydigt i 
samma riktning – vilket inte utesluter att betydande befolk-
ningsgrupper samtidigt fått standardförbättringar. 

Länge ansågs denna kursändring nödvändig och ofrånkom-
lig. Efter den senaste finanskrisen har åtminstone dess konse-
kvenser blivit föremål för omfattande diskussioner. Det är  
uppenbart att djupa ekonomiska kriser blivit ett återkomman-
de fenomen. Politikens effekter för den generella ekonomiska 
tillväxten begränsade. Medan BNP:s tillväxt per capita i inter-
nationell skala under 60-talet låg på 3,5 procent och under det 
krisfyllda 70-talet på över 2 låg det under 90-talet på 1 procent, 
nivåer som gäller än i dag.  

Skiftet i svenskt perspektiv
sverige stod inte utanför denna utveckling. Med några års för- 
seningar drabbades Sverige hårt, ja hårdare än de flesta industri- 
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länder, av den ekonomiska krisen. Varvsindustrin, vid denna 
tid en av världens ledande, utraderades så gott som helt på någ-
ra år. Stora delar av stålindustrin slogs ut och det som återstod 
överfördes i ett i huvudsak statligt ägt bolag. 

Det uppstod snart en livlig debatt om orsakerna till att  
Sverige drabbades så hårt av 1970-talets strukturkris. Både poli- 
tiker och forskare har i efterhand gärna pekat på konsekvenser 
av den svenska modellen, och några har pekat på den kraftiga 
tillväxten av välfärdssektorn.

Nationalekonomer har lyft fram statliga regleringar, höga 
skatter och stor offentlig sektor som försvagade marknadskraf-
ternas positiva effekter, liksom för liten lönespridning och låg 
rörlighet på arbetsmarknaden (Jonung  1999). Institutionella för- 
hållanden medförde svårigheter eller obenägenhet att, som i 
många andra länder, vältra över kostnader på löntagarna. Andra  
har särskilt lyft fram konsekvenser av den korporativa styr- 
modellen. Hade fackföreningarnas inflytande blivit för stort?  
Eller var samarbetet mellan socialdemokratin och storfinansen  
för nära? Investeringspolitik, skattepolitik och arbetsmarknads- 
politik var framför allt inriktad på att stärka den expansiva 
exportindustrin. Detta ledde fram till en tröghet i företagens 
innovationstakt och konserverade det svenska näringslivets 
strukturer.

För att konkretisera lyfter man gärna fram hur regeringen, i 
nära samarbete med mittenpartierna och den fackliga rörelsen,  
genom en expansiv politik försökte ”överbrygga” den djupa kon-
junktursvackan i mitten av 1970-talet. Samtidigt fick de svenska 
löntagarna ovanligt höga löneökningar i mitten av decenniet. 
Ekonomer har hävdat att detta sammantaget försvagade den 
svenska konkurrenskraften och ledde till inflation och kraftig 
statlig skuldsättning.

Denna historieskrivning är gjord i backspegeln. Av sin sam-
tid hyllades överbryggningspolitiken av såväl inhemska som in-
ternationella ekonomer. Och det säger något om den djupa för-
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ankring som den traditionella keynesianska politiken hade hos 
de svenska samhällsinstitutionerna att efterkrigstidens mest  
kraftfulla statliga ingripanden skedde efter det borgerliga maktö-
vertagandet 1976. De pengar regeringen Fälldin, med moderaten 
Gösta Bohman som ekonomiminister, pumpade in för att stötta 
upp den svenska industrin saknar motstycke i svensk samtids-
historia och de förstatliganden som genomfördes, av bland annat 
stål- och varvsindustrin var de mest omfattande sedan höger- 
ledaren Arvid Lindman förstatligade gruvorna i början av 
1900-talet. 

Och som vi sett var uppslutningen kring välfärdssystemet, 
inklusive de höga skatterna, fortfarande bedövande. Den offent-
liga sektorns andel av BNP fortsatte att växa under de första 
Fälldinåren. Men synen på välfärdsstaten började skifta och 
kraven på förändringar växa.

Socialdemokratins 80-tal. Reträtten börjar
vilket blev socialdemokratins svar? Det är uppenbart att allt 
detta träffade socialdemokraterna mitt i veka livet. Den ideo-
logi som genomsyrat det Socialdemokratiska välfärdssamhället 
hade aldrig på allvar utmanat den kapitalistiska marknadseko-
nomin, men ett centralt inslag hade varit att öka politikens in-
flytande över samhällsutvecklingen på marknadens bekostnad. 
Denna inställning utmanades nu i grunden.

I fokus för den kritik som utvecklades stod just det som varit 
socialdemokratins starkaste kort: Keynes och en växande offent- 
lig sektor som hävstång för att minska marknadernas makt. Och 
framför allt: Tidigare kunde Socialdemokraterna både sköta om 
kapitalismen och förespråka en politik i arbetarnas intressen – 
blev de nu tvungna att välja?

För Socialdemokraterna blev 1980 ett vägval. Det var två år kvar 
till valet som partiet var tvunget att vinna efter oppositionsåren.  
På hösten 1980 tillsattes en grupp med Ingvar Carlsson och Kjell- 
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Olof Feldt som ledande krafter med syfte att utarbeta ett program  
för att ta Sverige ur den rådande ekonomiska krisen. Resultatet  
blev ett trendbrott. Ökad lönsamhet för industrin hade under lång  
tid inte varit en socialdemokratisk huvudlinje för den ekono-
miska politiken. Nu skulle det privata näringslivet, inte statliga 
åtgärder, bli motorn i den svenska ekonomins återhämtning.  
”En uppgång av industriproduktionen måste få leda till en för-
bättring av industrins vinstläge. Samtidigt måste det totala spa-
randet i landet öka genom att konsumtionen hålls tillbaka”, löd 
det kärva budskapet. 

Krisgruppens rapport mottogs inte utan protester inom par-
tiet. Detta var sannerligen inte den socialdemokratiska politik 
som gräsrötterna väntat sig efter sex års borgerligt styre. Olof 
Palme, däremot, var snabb att fånga upp de nya idéerna och gav 
klartecken till en ny inriktning av partiets ekonomiska politik. 
Debatten om denna politik, och dess konsekvenser, kom för 
lång tid framåt att spela en framskjuten roll inom socialdemo-
kratin (Östberg 2009).

Vägen från Keynes, en smärtsam och 
omstridd process 
regeringen hade inte ens hunnit tillträda när man beslöt chock-
starta med en superdevalvering på 16 procent. Syftet var att i ett 
slag försöka öka den svenska industrins konkurrenskraft. Priset 
fick i stor utsträckning betalas av partiets väljare i form av infla-
tion, sänkt levnadsstandard och ökad arbetslöshet. Och i strid 
med valrörelsens stolta paroll om ”svängrum, inte svångrem” fort- 
satte regeringen de nedskärningar som inletts av de borgerliga.

Tio år tidigare hade alltså Palme hävdat att frågeställningen 
inte fick bli om vi ska ha mer planhushållning utan hur denna  
planhushållning skulle byggas upp. På 1980-talet försvann allt  
tal om planekonomi, i ord och handling. Ett gott exempel är indu- 
stripolitiken. Från slutet av 1960-talet hade den aktiva närings- 
politiken varit ett centralt socialdemokratiskt slagord. Under  
1980-talet var det självklart att företagsetablering var en uppgift 
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för marknaden som successivt gavs större utrymme, på politi-
kens bekostnad. 

Det var också nu som avregleringarna av den statliga kon-
trollen över ekonomin påbörjades. Det stora symbolbeslutet var 
när de flesta detaljregleringar av kreditmarknaden, inklusive 
bankernas utlåningstak, avskaffades i november 1985. Strax där- 
efter började valutaregleringarna mjukas upp och i början av 
1990-talet var Sverige ett av de mest avreglerade länderna på 
dessa områden.

Svängningen i den ekonomiska politiken drevs framför allt 
på från finansminister Feldt och ekonomerna kring honom, den 
så kallade kanslihushögern. Den gruppen var övertygad om att 
den svenska ekonomin också långsiktigt måste utvecklas mot 
ökad marknadsanpassning, avregleringar och privatiseringar. 
Denna linje hade ett utomordentligt svagt stöd bland partiets 
och LO:s medlemmar. I rörelsen hördes snart kritiska tongång-
ar. Var det rimligt att en så stor del av bördorna för att sanera 
ekonomin drabbade löntagarna? Kraftigast var protesterna från 
LO. Man talade om rosornas krig. 

I mitten av decenniet ökade de fackliga protesterna, och det 
organiserades ett Dalaupprop på många industriarbetsplatser.

Också i partistyrelsen och riksdagsgruppen fick åtskilliga 
kalla fötter. En grupp nyvalda ledamöter, Mona Sahlin, Margot 
Wallström och Jan Nyström uttryckte ljudligt sina invändningar  
och veteranen Thage G. Peterson berättade att medlemmarna 
ute på arbetsplatserna klagade över att de inte kände igen sitt 
parti. 

Det är uppenbart att partiet var djupt splittrat. Palme var 
som statsminister obrottsligt lojal med sin finansminister och 
försvarade politiken inför dess kritiker. Men samtidigt, för Palme 
innebar 1980-talets förändrade politiska och ekonomiska land-
skap ingalunda att reformismens potential var uttömd. Medan 
politiker som Feldt alltså ville ge partiet en permanent ny in-
riktning och bryta med den tidigare ekonomiska politiken var 
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för Palme stora delar av 80-talspolitiken ett nödvändigt och till-
fälligt ont för att bringa reda i ekonomin. Eller med Kjell-Olof  
Feldts ord: För sådana som Palme handlade det ”mer om att 
med obekväma medel ge partiet möjlighet att gå tillbaka till sin 
gamla politik. Vi skulle krypa igenom en tunnel. På andra sidan 
väntade ljuset.” 

Problemet var bara att ljuset dröjde.

Den nya tidsandan, motmobiliseringar 
och sega strukturer
svängningen i den ekonomiska politiken skedde parallellt med 
ökade inslag av nyliberala idéer i samhällsdebatten. Med hockey- 
stjärnan Ulf »Lill-Pröjsarn« Nilsson och Abbasångerskan 
Anni-Frid Lyngstad som galjonsfigurer sålde SAF framgångs-
rikt budskapet »Satsa på dig själv!«. I nyhetsprogram, särskilt 
de med ekonomiskt innehåll, framställdes välfärdssektorn som 
tärande på den närande företagsamheten. Men som Kristina 
Boréus påpekat vann de nyliberala idéerna under denna tid  
ingen hegemonisk ställning i debatten. De ifrågasattes livligt i 
det offentliga samtalet (Boréus 1994).

Det är uppenbart att avmattningen i de sociala rörelsernas  
aktiviteter fortsatte under 1980-talet, även om som vi sett fack-
föreningsrörelsen bjöd fortsatt motstånd. Samtidigt skedde en  
institutionalisering av delar av rörelserna. Miljörörelsen lät sig  
inte nedslås av nederlaget i kärnkraftsomröstningen. I stället  
samlade den sig i ett nytt politiskt parti, och delar av miljöakti- 
visterna påbörjade sin långa marsch genom institutionerna.  
Det samma gällde i viss utsträckning kvinnorörelsen, några blev  
femokrater, andra byggde upp starka fästen inom akademin  
eller media. Särskilt kulturjournalistiken blev för lång tid framåt  
dominerad av vänsteridéer, liksom stora delar av kultursektorn i 
övrigt. Och betydande delar av de gamla radikalerna fanns inom 
den offentliga sektor som var utsatt för attacker.
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Allt detta gjorde angreppen på välfärdsstaten i allmänhet, och  
den offentliga sektorn som dess organisatoriska form, komplicerad. 

Det kan till en del förklaras med sega organisatoriska struk-
turer. Vi har ovan pekat på välfärdssystemets starka institutio-
nella ramar, till exempel att det var offentligt finansierat, ägt 
och drivet. Hit hör också existensen av en väl utvecklad offent-
lig välfärdsbyråkrati och i förlängningen trycket från ett ökat 
antal personer med sin försörjning från offentlig sektor.

Men det hade också, vilket är en huvudtes i denna text, att göra 
med en bred uppslutning bakom detta generella och solidariska  
välfärdssystem. Välfärden var inte något man skulle tjäna 
pengar på. Den betraktades som en värdefull kollektiv erövring 
som man inte ostraffat angrep. 

Visst vidtogs åtgärder för att omstrukturera välfärdssektorn. 
En hel del nedskärningar genomfördes, med sin tids måttstock 
omfattande, som drabbade pensioner, studiemedel och läkeme-
delskostnader. Nya målsättningar för välfärden hördes formule-
ras: ökad valfrihet, avbyråkratisering, effektivisering. Det kunde  
naturligtvis ses som ett okontroversiellt program. Men det var 
samtidigt just de begrepp som några år senare skulle användas för 
att bereda vägen för avregleringar, omstruktureringar av statliga 
styrmekanismer i form av New Public Management, privatise-
ringar och en kraftigt krympande offentlig sektor (Hort 2014).

Men än så länge förblev huvuddragen i välfärdsstatens former 
och uttryck oförändrade. Även om inf lationsbekämpningen 
ökade i betydelse kvarstod strävan att hålla ner arbetslösheten.  
Skepsisen till privatiseringar av den offentliga sektorn var fort-
satt stor. När Kjell-Olof Feldt i en intervjubok kunde tänka sig 
privata och vinstdrivande daghem reagerade Palme med att 
kraftfullt ta avstånd från sådana idéer. Ja, han tog till och med 
initiativ till en särskild lagstiftning, ”lex Pysslingen” från 1983 
för att hindra en sådan utveckling. Och i sin allra sista intervju, 
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bara några timmar före sin död, argumenterade han kraftfullt 
för den offentliga sektorn som ett ”väsentligt uttryck för ett 
samhälles civilisationsgrad. Utbildning, post- och teleservice, 
omsorg om barnen, sjukvård på lika villkor för alla, det är ett 
mått på hur civiliserat ett samhälle är.” 

I själva verket var försvaret av den kollektiva välfärdssta-
ten fortfarande ett av socialdemokratins starkaste kort. En av- 
görande orsak till att Socialdemokraterna vann valet 1985 trots 
ett växande missnöje med den förda politiken var att partiet 
skickligt lyckades angripa Moderaterna för att eftersträva ett 
systemskifte. Ett sådant var ännu ingen valvinnare. 

Det krävdes mer grundläggande konvulsioner för att något sys-
temskifte skulle kunna bli verklighet. De skulle komma.

 

1990-talet 
– äntligen systemskifte?
det nyliberala ekonomiska skiftet lyckades inte lösa kapitalis-
mens grundläggande problem. Den internationella ekonomin 
drabbades av återkommande kriser. Under den svarta måndagen  
1987 sjönk börserna kraftigare än någon annan dag under 1900- 
talet. I början av 1990-talet skakades många länders ekonomi, 
inte minst den svenska, av valutaspekulationer. Kriserna av- 
speglade mer djupgående förskjutningar i världsekonomin. Det  
var inte i första hand industriproduktionens upp- och ned-
gångar som utlöste kriserna, det var svängningar i kredit- och 
finansmarknaderna. 

De geopolitiska förskjutningarna var dramatiska, med mu-
rens fall som central faktor. Världen verkade gå in i en Pax Ame- 
ricana med en återstående supermakt och ideologiskt utropades  
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historiens slut. Den liberala kapitalismen verkade en gång för 
alla ha segrat, det socialistiska alternativet hade spelat ut sin roll.  
Det amorfa begreppet globalisering symboliserade att makten 
förskjutits utanför nationalstaterna (Judt 2010).

Återverkningarna i Sverige blev omfattande. Nedgången för 
de traditionella sociala rörelserna fortsatte, Miljöpartiet åkte 
ur riksdagen 1991 och vänsterpartierna gick kraftigt tillbaka.  
I stället fick Sverige för första gången ett högerpopulistiskt parti 
i riksdagen. Invandrarfientligheten var en framträdande del av 
partiets retorik. Det tidiga 1990-talet innebar över huvud taget 
för första gången sedan andra världskriget en våg av mer orga- 
niserad rasism och nynazism. Lasermannen John Ausonius sköt  
elva personer med sitt gevär och flera andra dödades av personer  
med nynazistisk bakgrund. Skinnskallarnas favoritorganisation,  
Besvara Sverige Svenskt, drev på för att utveckla Sverigedemo-
kraterna (Ekman & Poohl 2010).

Krisernas konsekvenser
med de ekonomiska kriserna som drivkrafter genomfördes grund- 
läggande förändringar i den ekonomiska politiken med djup-
gående konsekvenser också för välfärdssystemet. Vägen för ett 
systemskifte inom detta område låg öppen. Det går att urskilja 
två steg i denna process.

I slutet på 1980-talet höll Sverige på att glida in i ännu en 
djup ekonomisk kris. På samma sätt som 1970-talskrisen är or-
sakerna till 1990-talskrisen underkastad omfattande forskning 
och tolkningar. Bland nationalekonomer råder en tämligen stor 
enighet. Den ekonomiska politik som mejslades fram efter su-
perdevalveringen 1982, med en fast kronkurs som ledstjärna, 
visade sig inte vara förenlig med konsekvenserna av 1980-talets 
avregleringar och de spekulations- och lånekaruseller som följ-
de i deras kölvatten. Bank- och valutaavregleringarna skapade 
möjligheter för bankerna att väsentligt öka sin utlåning. En hög 
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inflation kombinerad med en relativt låg ränta och förmånliga  
avdragsregler i skattesystemet gjorde det mycket förmånligt att  
låna – realräntan låg för många under noll. Man tjänade alltså  
på att skuldsätta sig. Lånen användes i stor utsträckning till  
fastighets- och aktieköp. Aktiekurserna steg mycket kraftigt, lik- 
som bostadspriserna. I efterhand kunde alla se att det var upplagt  
för en kraftig lånebubbla i nästa lågkonjunktur (Andersson & 
Jonung 2003).

Regeringen Carlsson 1990–91
under 1980-talets sista år lades den ekonomiska politiken om 
mot åtstramning. 1990 försökte den socialdemokratiska reger-
ingen genomföra ett så kallat stoppaket, som innebar frysta löner 
och priser under två års tid. Det var framför allt tre åtgärder som 
markerade en mer definitiv kursändring från socialdemokratins 
sida.

Den första var beslutet att kampen mot inflationen hädan-
efter skulle överordnas kampen mot arbetslösheten. De omfat-
tande konsekvenserna av detta blev synliga när 1990-talskrisens 
andra våg slog till med full kraft i samband med kronkrisen 
1992. Under loppet av några år steg arbetslösheten från 2 till 12 
procent, och har sedan dess bitit sig fast på en nivå som ligger 
tre–fyra gånger högre än vad som innan dess ansågs acceptabelt. 

Den andra åtgärden var Sveriges beslut att föreslå anslutning 
till EG/EU. Den europeiska gemenskapen befann sig i början av 
1990-talet i en process av att kodifiera en nyliberal ekonomisk 
plattform som gemensam grund för unionens medlemmar, vil-
ket kom att införas som en central del av Maastrichfördraget 
1993. Detta kom att binda upp den svenska regeringens ekono-
miska politik i flera avseenden.

Den tredje var regeringens beslut att införa strejkförbud. Det 
var ett angrepp på fackföreningsrörelsen som inte tillgripits på 
många år och samtidigt en markering av att den socialdemo-
kratiska regeringen inte längre tänkte acceptera fackförenings-
rörelsens motstånd mot förändringen av den ekonomiska poli-
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tiken. Några år senare kunde Göran Persson avfärda facket som 
ett ”särintresse” (Östberg & Andersson 2012).

Räntekrisen och regeringen Bildt 1991–94. 
Den uteblivna återställaren
Nästa steg mot systemskifte togs av regeringen Bildt mellan 1991 
och 1994. Snabbt genomfördes en serie beslut som öppnade för en 
kommersialisering av den offentliga sektorn. Lex Pysslingen av-
skaffades, friskolereformen genomfördes, den statliga bostads- 
politiken avskaffades och principen om etableringsfrihet inför-
des inom sjukvården. När kronkrisen slog till som kraftigast 
hösten 1992 öppnades också för ett antal strukturreformer som 
direkt försvagade välfärdssystemen: karensdagar infördes och 
ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna sänktes, till exempel. 
(SOU 1993:16).

En betydande del av nedskärningarna skedde i samförstånd 
med Socialdemokraterna i flera krispaket, och upphävdes inte 
när partiet kom tillbaka till makten 1994. Tvärtom, åtstram-
ningarna fortsatte, bland annat sänktes ersättningsnivåerna i 
sjukförsäkringssystemet ytterligare. Det beslut som på sikt an-
tagligen kom att drabba stora delar av befolkningen hårdast var 
införandet av ett nytt pensionssystem. 

Sammanfattningsvis utmanades nu för första gången fun-
damenten i de välfärdssystem som byggts upp på 1970-talet.

Ett tidens tecken var Lindbeckkommissionen som, trots att dess  
uppgift också var att föreslå långtgående förändringar i det poli- 
tiska systemet, i huvudsak bestod av nationalekonomer. På det  
ekonomiska planet föreslog man fortsatta besparingar, avregle-
ringar och privatiseringar. Men man föreslog också en centra- 
lisering av det politiska beslutsfattandet, för att minska det folk-
liga trycket på beslutsfattarna. Regeringens ställning skulle stär-
kas på riksdagens bekostnad, finansutskottets ställning stärkas, 
budgetprocessen stramas upp och Riksbanken ges en självstän-
dig ställning. I ett förslag som ger associationer till en framtida 
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president Trump ville man påverka den fria opinionsbildningen 
genom att strama upp journalistutbildningen för att undvika 
för stort inflytande från ”särintressen”. Förutom det sistnämnda 
förslaget genomfördes merparten av Lindbecks förslag.

Besluten har i efterhand gillats av den nationalekonomiska forsk- 
ningen. En övergång till en ekonomisk politik som prioriterar 
låg inflation förutsatte långtgående institutionella förändring-
ar med syfte att ”begränsa det politiska handlingsutrymmet 
för kortsiktiga åtgärder genom olika ’tvångströjor’…” (Jonung 
1999). Det är alltså uppenbart att utvecklingen drevs på av eko-
nomer i samklang med den nyliberala tidsandan. Dessa fanns i 
såväl socialdemokratiska som borgerliga kanslihus. Hos reger-
ingen Bildt hade de sitt fulla stöd. Men hur var det inom social-
demokratin? 

Fanns några invändningar kvar?
i sina memoarer Så tänkte jag (2003) friskriver sig Ingvar Carls- 
son från ansvar för den ekonomiska kris som kom att motivera 
den kraftiga kursändringen. Han hade som regeringschef inte en  
aning om konsekvenserna av 1980-talets avregleringar: ”Hela den  
svenska demokratin hade drabbats av ett grundläggande struk-
turfel. En ’koalition’ mellan politiker, tjänstemän, näringsliv, eko- 
nomer och media, som inte ville se sanningen i vitögat, skapade 
tystnad istället för debatt om vad som höll på att hända i svensk 
ekonomi.” 

Detta stämmer inte. Om statsministern nu inte ville lyssna 
på de protester som hörts från arbetsplatser och inifrån partiet 
hade han år efter år kunnat läsa LO-ekonomernas varningar för 
konsekvenserna av den ”dogmatiska avregleringsfilosofin”. ”Vi 
förstod att det var våra medlemmar som skulle klämmas åt”, skri-
ver några av den tidens LO-ledning i boken Så tänkte vi på LO.  
Särskilt kritiska var man mot att den socialdemokratiska rege-
ringen accepterade kraftiga åtstramningar under en djup lågkon- 
junktur – det ledde till många hundra tusen arbetslösa, menade 
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LO i flera skarpa uttalanden och diskuterade till och med om 
man skulle bilda ett nytt parti (Edin m fl 2012).

Arbetslösheten drabbade framför allt unga, invandrare och 
ensamstående mammor. Hälsoproblem som stress, oro och 
ångest steg kraftigt och i dess kölvatten långtidssjukskrivningar 
och förtidspensioneringar (Välfärdsbokslutet, SOU 2001:79).

Trots att mobiliseringarna var på låg nivå var protesterna 
omfattande. Förslaget till nytt pensionssystem lyckades parti-
ledning aldrig få godkänt av partikongressen trots flera försök 
(Lundberg 2003). En majoritet av LO:s medlemmar röstade mot 
EU-inträdet. Och i valet 1998 fick Socialdemokraterna sitt lägsta 
stöd sedan det demokratiska genombrottet, samtidigt som 
Vänsterpartiet fick rekordsiffror. Kritiken från vänster menade 
uppenbarligen att partiet inte bjudit tillräckligt motstånd mot 
trycket från nyliberala strömningar; att det reformistiska pro-
jektet ännu inte uttömt sina resurser.

 

Den internationella social-
demokratin efter guldåldern
efter 1990-talskriserna har tyngdpunkten i det offentliga sam-
talet definitivt flyttats över till att acceptera det nyliberala para-
digmet. Marknadens primat bekräftades. Välfärdsstaten måste 
krympas, avregleras och utsättas för konkurrens. Förespråkarna  
för en mer traditionell reformistisk politik var tillbakapressade 
(Edin 2012). Vilken stödjepunkt kunde den internationella social- 
demokratin erbjuda?

Den nordeuropeiska socialdemokratin hade under en stor del 
av efterkrigstiden mer än någon annan riktning identifierats 
med välfärdsstatens utveckling. I tappning av ”den svenska  
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modellen” framstod den länge i ett förklarat ljus som ett eftersträ-
vansvärt och framgångsrikt alternativ till kommunistisk plan-
ekonomi och kapitalism. Särskilt stark var dess ställning under 
1970-talet, med internationella företrädare som Brandt, Kreisky 
och Palme. Dess radikala prägel bekräftades av att många av den 
tredje världens ledare sökte stöd och inspiration härifrån.

Lika plötsligt – och oväntat – som socialdemokratin efter kriget  
klev in i sin guldålder, lika plötsligt – och oväntat, åtminstone för  
många socialdemokrater – började nedgången.

Som vi sett ebbade den långa efterkrigsboomen ut och ersat-
tes av upprepade kriser. De fick stora konsekvenser på sysselsätt-
ning och levnadsstandard, och ledde också till omfattande ideo-
logiska förskjutningar, inte minst i synen på välfärdsstaten (För  
noter till nedanstående Glyn 2001, Moschonas 2002, I Schmidt 
2012).

Krisen försvagade också direkt det som rörelsen byggt sin styrka 
på: industriarbetarklassen. Dels genom en kraftig minskning 
av antalet jobb. Dels genom att den kamperfarenhet som spelat 
en så stor roll under arbetarrörelsens uppbyggnadsfas i stor ut-
sträckning hamnat i malpåse under de gyllene åren och ytterligare 
tunnades ut när fackföreningarna försvagades och utsattes för 
ökade attacker.

Uppvaknandet skulle bli smärtsamt. I land efter land tvinga-
des – eller valde – Socialdemokraterna att anpassa sig till de nya 
villkoren, vanligtvis som en direkt följd av akuta politiska och/
eller ekonomiska kriser. 

Först ut var Västtyskland under Helmuth Schmidt. Sverige 
följde snart efter. Nu innebar inte detta att Socialdemokraterna 
över en natt övergav sina ambitioner på en solidarisk välfärds-
stat. Och den nya politiken var som vi sett i högsta grad om-
stridd. Rosornas krig visade djupet i motsättningarna i Sverige.

Denna splittring fanns i de flesta partier ända tills en ung  
energisk partiledare för det anrika brittiska arbetarpartiet gav 
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det som dittills framstått som en rad illa samordnade reträtter 
ett nytt fräscht ansikte – Blair och New Labour – och ett nytt 
samlande valspråk: den tredje vägen.

Sekelskiftets tredje väg. 
Socialdemokratins återkomst?
det fanns social a och ekonomisk a förhåll anden som under- 
lättade för en strömning som inte ansågs vara direkt samman-
kopplad med de nyliberala kraftfälten.

En viss tendens till ny radikalisering från vänster kunde 
dessutom anas kring sekelskiftet. Den alternativa globaliserings- 
rörelsen samlade stora grupper deltagare på sina World Social  
Forum runt om i världen och Attac sågs som prototyp för 2000- 
talets nya sociala rörelser. De världsomfattande protesterna mot 
Irakkriget 2003 kunde ses som en höjdpunkt för denna radika-
liseringsvåg.

Världsekonomin genomgick i slutet av 1990-talet en viss  
stabilisering och det fanns uppenbarligen en längtan efter en 
politik som kunde lova mer social trygghet. Särskilt märkbara 
var dessa tendenser kanske i Östeuropa där den nyliberala slug-
gerekonomin skapat omfattande misär och där socialdemokra-
tiskt inspirerade partier vann stora framgångar.

Men i stället för att nostalgiskt blicka tillbaka på en politik från 
en annan tid ville New Labour och dess europeiskt allierade ge 
sig in i dialogen om den nya tidens frågor som globalisering, 
informationsteknologi och individualisering. För att kunna 
delta i det samtalet var utgångspunkten att acceptera samtalets  
grundläggande villkor: monetarism, friare och avreglerad mark- 
nad, balanserad budget, låg inflation framför minskad arbets-
löshet, minskad inkomstöverföring (alltså ökade klyftor), pri-
vatiseringar. Kapitalismen skulle inte tyglas men effektiviseras. 

Framför allt: genom den tredje vägens politik skulle social- 
demokratin åter bli moderniseringens främsta bärare. Den gamla 
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socialdemokratin hade inget att säga om den nya tidens viktiga 
frågor.

Politikens främsta uppgift skulle nu bli att frigöra individers 
inneboende möjligheter och skaparkraft, skriver ekonomhisto-
rikern Jenny Andersson. ”Tanken på kunskapssamhället ledde  
till en förhoppning om en ny gyllene era av tillväxt och samhälle- 
ligt samförstånd. Förutsättningen för socialdemokratin var  
uppslutning bakom tillväxten, marknaden och det fria entre-
prenörskapet.” (Andersson 2006). Den tredje vägen i denna 
tappning blev en internationell hit. Clinton i USA, Schröder i 
Tyskland och Persson i Sverige slöt snabbt upp.

Ett socialt Europa?
men frågan kvarstod: var Socialdemokraterna tvungna att lägga 
alla sina förhoppningar att utmana marknaden på hyllan för 
historiska relikter eller fanns det en möjlighet att driva en mer 
klassisk socialdemokratisk politik i andra former?

För allt fler socialdemokratiska partier kom EU att framstå 
som en möjlighet att förverkliga en del av det program som inte 
verkade vara möjligt att genomföra på nationell nivå. Parollen 
om ett socialt Europa växte gradvis fram som en lösning när 
man samtidigt tvingades till marknadslösningar på hemmaplan.

För Tony Blairs tredje väg passade det som hand i handske. 
Han såg ett starkt EU som en central hävstång för att skapa för-
utsättningar för ett effektivt Europa som framgångsrikt kunde 
hävda sina intressen på den globala marknaden. 

Stora förhoppningar knöts till den ökade betydelse som tillskrevs 
den sociala dimensionen i Amsterdam- och så småningom  
Lissabonfördragen.

Dessutom gavs de socialdemokratiska partierna i slutet av 
1990-talet lite oväntat möjligheter att sätta tryck bakom orden. 
Under åren kring sekelskiftet kunde den europeiska social-
demokratin efter många år av tillbakagång plötsligt glädjas åt 
betydande valframgångar. Som mest hade tolv av dåvarande 15 
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medlemsländer i EU socialdemokratiska statsministrar, bland 
dessa Tyskland, Frankrike och Storbritannien. 

Men trots det, något socialt Europa blev det aldrig. Under få 
perioder av EU:s historia har avregleringar och marknadsrefor-
mer genomförts med sådan frenesi som under det unika social-
demokratiska maktinnehavet mellan 1997 och 2002. Inte minst 
var det då som grunderna till EES- och Lissabonavtalen lades 
som i mer klara termer än tidigare kodifierade EU:s nyliberala 
politik, må vara till en del klädd i termer som ”kunskapssam-
hälle” och ”sociala partners”. För att uttrycka det enkelt: den  
europeiska socialdemokratin bidrog till att institutionalisera den  
nyliberala revolutionen (Moschonas 2010).

Utan svar?
den europeisk a socialdemokr atin lyckades alltså i slutet av 
1990-talet göra en, som det visade sig tillfällig, comeback som 
ledande politisk kraft i Europa. 

Men efter sekelskiftet gick det bara utför för de flesta social-
demokratiska partier. Många av dem fick uppleva de lägsta röste- 
talen sedan det demokratiska genombrottet. Men den stora  
krisen för den europeiska socialdemokratin kom efter finans-
krisen 2008–2009. 

1930-talskrisen blev starten för socialdemokratins fram-
gångssaga. En viktig orsak var att man lyckades erbjuda ett 
framgångsrikt alternativ till den tidens ekonomiska liberalism. 

2000-talets socialdemokrati har i stället inte bara accepterat, 
utan som vi sett i många avseenden varit pådrivande i ett stär-
kande av marknaden på politikens bekostnad. Detta blev särskilt 
tydligt efter 2008.

Den politik som efter finanskrisen med järnhand genomförts 
från Bryssel och Frankfurt har slitit itu Europa. De kraftiga ned-
skärningar som påtvingats valutaunionens periferi har lett till 
klyftor och social misär som inte setts i Europa på årtionden utan 
att kunna ta kontinenten ur den ekonomiska turbulens som in-
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leddes genom finanskrisen för snart ett decennium sedan.
I inget fall har Socialdemokraterna haft några invändningar.  

Tvärtom. Tysklands Schröder och Gabriel, Storbritanniens Blair 
och Brown, Spaniens Zapatero och Sanchez, Italiens D’Alema 
och Renzi, Frankrikes Hollande, Sveriges Persson och Löfven, 
alla har bejakat utvecklingen, och inte sällan varit de som hårdast 
kritiserat de länder som inte tillräckligt framgångsrikt kunnat 
leva upp till marknadens krav.

Grekland är som bekant ett särskilt plågsamt exempel.

Lika illa ser de europeiska socialdemokraternas agerande ut i 
EU:s andra stora misslyckande, flyktingfrågan. Flyktingkrisen,  
som inte i ringa utsträckning är ett resultat av EU-länders in-
grepp i Mellanöstern från invasionen av Irak 2003 och framåt, är 
inte bara en humanitär och social katastrof. Det är också ett ut-
tryck för en moralisk kollaps från EU:s sida som inte bara vägrat 
ta sitt ansvar för att förhindra ett ökat mänskligt lidande – utan 
också genom sitt cyniska agerande bidragit till att stärka de kraf-
tigt ökande främlingsfientliga krafterna i Europa.

Vad finns kvar?
min text slutar här. Något svar på den underliggande frågan, 
vad som återstår av den klassiska välfärdsstaten och om det 
verkligen skett något systemskifte, ger inte jag. Forskningen tve- 
kar, men verkar överens om att det inte går att töja på ersätt-
ningsnivåer, organisation och marknadsanpassning hur länge 
som helst och systemet har uppenbarligen uttömt sin sam-
hällsförändrande potential (Lindbom 2011, jfr Hinnfors 2006).  
Kanske kan vi närma oss ett svar när vi sett de andra bidragen 
i vårt projekt.

Jag har försökt identifiera några centrala brytpunkter i det 
sena 1900-talets politiska landskap och antyda vilken roll för-
ändringar i fenomen som ekonomisk utveckling, geopolitisk 
kontext, social mobilisering och ideologisk dominans har spelat 
för politikens dagordning och ramar. 
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En central utgångspunkt har varit att det svenska välfärds-
systemet som det formulerades på 1970-talet: generellt, gene-
röst, skattefinansierat, offentligt ägt och drivet och med en sam- 
hällsförändrande ambition och potential, skapades som ett re-
sultat av en omfattande social mobilisering, framburen av nya 
och nytända gamla sociala rörelser. Dess omfattning, inklusive 
dess kostnader, och inneboende dynamik, bland annat tenden-
ser att bygga välfärden utanför marknadens logik, gjorde att 
välfärdsmodellen kom i motsättning till de krafter som kom att 
dominera efter det stora skiftet i det offentliga samtalet kring 
1980. Men att rulla tillbaka välfärdsstaten till en av mindre om- 
fattning och samtidigt mer marknadsorienterad har varit en 
komplicerad process. Såväl dess institutionella ramar som be-
redskapen att försvara den kollektiva erövring som många  
betraktar den som, har väsentligt försvårat denna utveckling. 
Om ändå ett definitivt systemskifte är oundvikligt torde en av-
görande orsak till detta vara att den politiska strömning som 
historiskt har haft kraften att i handling realisera detta projekt, 
socialdemokratin, i dag abdikerat från posten som dess försvarare. 
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