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Vad vi står för med några få ord…

Vi anser att riksdagsvalet 2018 är en ilsket röd varningssignal 

för svensk arbetarrörelse. Trots en allt mer arbetarfientlig och 
klimatfientlig politik så växer såväl Sverigedemokraterna som den 
traditionella borgerligheten. Att Vänsterpartiet går fram med drygt två 

procentenheter är bra, men ändrar inte helhetsbilden och motsvarar 
inte partiledningens tal om ett ”fantastiskt valresultat”. Det är tydligt att 

arbetarrörelsen inte förmått presentera ett helhetsprogram som svarar 

mot den oro många känner för bostadsbrist, sysselsättning, klimat och 
integration.

Vi hävdar att en viktig förklaring till detta är att arbetarrörelsens 

båda partier bundit sig för en ekonomisk politik som prioriterar 

budgetöverskott och skuldminskning. Det manifesteras av de regler om 

överskott i offentliga finanser som Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
är överens om, och som även Vänsterpartiet anslutit sig till. Det 
är regler som tvärt emot den ekonomiska politik arbetarrörelsen 

fört under tidigare epoker förhindrar lånefinansiering av viktiga 
samhällsinvesteringar.

Vi vill att arbetarrörelsens partier överger denna rigida budgetpolitik 

och, för att citera LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin, förmår ”ta sig ur 
en mental fångenskap där statliga budgetunderskott till varje pris måste 

undvikas”. Idag kan den svenska staten låna till negativ realränta, eller 
”låna gratis” som ekonomer kallar det. Möjligheterna ligger vidöppna 
för att ta fram ett brett investeringsprogram som konkret visar hur 

bostadsbristen kan byggas bort, klimatsatsningar på förnyelsebar energi 
och kollektivtrafik ska finansieras och målet om full sysselsättning 
förverkligas.

Vi menar att massarbetslösheten i Europa idag och de framgångar 

högerradikala partier har i dess kölvatten till stor del förklaras av EU:s 
åtstramande budgetregler. I Sverige står arbetarrörelsens båda partier 

bakom ett än stramare regelverk. Det är ohållbart. Arbetarrörelsen 

måste överge kravet på budgetöverskott och lansera ett radikalt 

investeringsprogram. Så skapas den ”game changer” som behövs för att 

bryta den nedåtgående spiral riksdagsvalet 2018 är uttryck för. 
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1. Ett smärtsamt valresultat för en sargad 
arbetarrörelse

När valnatten den 9 september övergår i grå gryning står det klart att 

riksdagsvalet 2018 blev ett smärtsamt bakslag för svensk arbetarrörelse. 

Arbetarklassen utgör halva valmanskåren. Andra stora löntagargrupper 

har ekonomiska intressen som sammanfaller med arbetarnas. Ändå får 

arbetarrörelsens partier bara lite drygt var tredje röst.

Trots att de borgerliga partierna öppet går till val på sänkt sjukersätt-

ning och a-kassa, inskränkt strejkrätt, fler skattesänkningar för de 
rika, fler privatiseringar, fortsatt vinstjakt i välfärden och saknar seriös 
klimatpolitik, så gör socialdemokraterna sitt sämsta val i modern tid.

Vänsterpartiet vinner visserligen ett par procentenheter. Det är bra, 
men en preliminär bedömning tyder på att framgången främst består av 

humanistiskt sinnade akademiker som lämnat Miljöpartiet, Feministiskt 
initiativ och Socialdemokraterna i missnöje med skärpt flyktingpolitik. 
Vänsterpartiets inflytande i arbetarklassen förblir mycket begränsat, 
det fångar bara i begränsad omfattning upp besvikna LO-medlemmar 

som lämnar Socialdemokraterna och lyckas inte rida spärr mot att 

Sverigedemokraterna attraherar allt fler arbetare.
Vad beror nederlaget på? Försöken till förklaringar är många och 

ofta motsägelsefulla. Fel frågor diskuterades, ”högervindar”, för svaga 
i sociala medier, tog inte debatten med SD, tog debatten med SD, 
migrationsdebatten tog allt syre, ”nådde inte ut” i media och så vidare.

Men under mängden av ytliga förklaringar och bortförklaringar ligger 
det faktum att arbetarrörelsen inte förmådde ge för väljarna trovärdiga 

svar på flera av dagens och morgondagens brännande utmaningar.
(S)-(Mp)-regeringen har med Vänsterpartiets stöd genomfört en 

rad bra saker. Barnbidraget har höjts, ersättningen från a-kassa och 
sjukförsäkring förbättrats, förlossningsvården har tillförts resurser, 
kommunerna har fått ökade bidrag till skola och äldrevård och miljö-

satsningarna har ökat. Många kommuner och landsting med rödgrönt 
styre gör också stora ansträngningar för att upprätthålla offentlig vård 
och omsorg. Samtidigt är det viktigt att se sanningen i vitögat. På viktiga 
samhällsområden kvarstår eller till och med förvärras samhällsproblemen.
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Svar på stora samhällsproblem saknades
Bostadsbristen förvärras, den trångboddhet som många trodde att 

folkhemmet byggde bort för alltid är åter en verklighet för allt fler. Och 
istället för att öka så minskar bostadsbyggandet nu på nytt. Hårdast 

drabbas arbetare och nyanlända invandrare.

Klimathotet kastar allt mörkare skuggor. De svenska utsläppen 

ökar igen, och farhågorna växer för att Sverige inte ska klara att leva 
upp till sin del av Parisavtalet. Och om Sverige, som i internationella 
förhandlingar alltid kräver strängare krav, inte självt klarar sina 
åtaganden blir det till argument i händerna på klimatskeptiker här 

hemma och i andra länder.

Arbetslösheten är fortfarande ett gissel för stora delar av arbetar-

klassen. Sverige är långt från (s)-målet om EU:s lägsta arbetslöshet. 
Ofrivillig deltid håller många lågavlönade kvinnor i ett ekonomiskt 

järngrepp. Hotet om arbetslöshet får fortfarande löntagare, särskilt 
de med tidsbegränsade anställningar, att huka och inte kräva sina 
rättigheter på jobbet. Och utan fortsatt hög efterfrågan på fler anställda i 
företag och offentlig sektor berövas många nyanlända sin inträdesbiljett 
till det svenska samhället.

Kollektivtrafiken blir dyrare och sämre. Biljettpriserna för tåg, 
tunnelbana och buss stiger snabbare än den genomsnittliga inflationen. 
Lågavlönade som ska ta sig till arbete eller släkt och vänner blir 

förlorarna. Och bakom rossliga högtalares meddelanden om förseningar 

på grund av växelproblem och signalfel döljer sig årtionden av 
försummat underhåll och eftersatta investeringar.

Trots att välfärden fått resursförstärkningar den gångna mandat-

perioden förblir bristerna stora och revorna i trygghetssystemen 

är fortfarande vida. Stress och ökade sjukskrivningar är vardag för 

hundratusentals välfärdsarbetare. Nu växer också problemen till följd 
av dubbla demografiska utmaningar, andelen äldre i befolkningen ökar 
samtidigt som barnen i skol- och förskoleålder blir fler.

Inkomstklyftorna fortsätter att vidgas. Låga lägstalöner, ofta förenat 
med ofrivillig deltid, försämringar i a-kassa, sjukförsäkring och garanti-
pension pressar dem som står längst ned på samhällsstegen. Samtidigt 

växer de rikas kapitalinkomster. Makteliten, den rikaste procenten, 
lägger beslag på en allt större del av samhällets rikedomar.

För att bryta den nedåtgående spiralen behöver svensk arbetarrörelse 

möta framtiden med ett program som på allvar tar sig an dessa 
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utmaningar. Ett program som på samma gång är visionärt, trovärdigt 
och visar att kraftfulla samhällsinvesteringar är lösningen. Ett program 

för att Totalrenovera Sverige.

Ett program som slår det politiska spelbrädet över ända
Ett sådant program kan bli den ”game changer” arbetarrörelsen 

behöver. Det kan skapa den dynamik som behövs för att slå det politiska 

spelbrädet över ända och formulera en ny politisk agenda där miljö och 

arbetande människors livsvillkor står i fokus.

De ekonomiska förutsättningarna finns för en sådan politik. Staten kan 
låna till historiskt låga räntor, bytesbalansen visar stora överskott och 
Sverige hör till de två, tre länder i världen som har de starkaste offentliga 
finanserna, rika oljestater borträknade. 

Offentlig sektor har finansiella tillgångar, kontanter och värdepapper, till 
ett värde av 63 procent av BNP, eller 3 050 miljarder kronor. Sedan har 
stat och kommuner också lån. Men även efter att dessa räknas bort har 
offentlig sektor fortfarande finansiella tillgångar som överstiger skulderna 
med 26 procent av BNP, eller svindlande 1 250 miljarder kronor. 

Om också den offentliga sektorns reala tillgångar som fastigheter, broar, 
järnvägar med mera räknas med har offentlig sektor en nettoförmögenhet 
på 5 410 miljarder kronor eller 112 procent av BNP (1).

Unika möjligheter när staten ”får betalt för att låna”
Men inte nog med det. Den svenska staten får idag ”betalt för att låna”, 

för att använda den gängse benämningen bland ekonomer.

På andra samhällsområden än offentlig sektor är det normala att 
investeringar finansieras med lån, och att kostnaden sedan skrivs av 
under den livstid investeringen beräknas ha. Kostnaden för ett lån är 

alltid realräntan, det vill säga den ”vanliga”, nominella räntan minus 
inflationen. Idag kan den svenska staten låna på 10 år till en nominell 
ränta på 0,6 procent (september 2018), samtidigt som inflationen ligger 
kring två procent.

Staten lånar med andra ord till en negativ realränta på mer än en 

procent, vilket i sin tur innebär att de totala amorteringarna och 
räntebetalningarna i fast penningvärde blir lägre än det ursprungliga 

lånebeloppet.  

Detta leder fram till en slutsats som är ekonomiskt trivial, men 
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som får politisk sprängkraft om den bärs fram av progressiva krafter 

i den ekonomisk-politiska debatten. Om det är gratis för staten att 

låna så är det också rationellt och förnuftigt att låna till alla offentliga 
investeringar som har en samhällsekonomisk avkastning högre än 

noll. Att lånefinansiera järnvägar, vindkraftverk, vuxenutbildning, 
bostadsbyggande och broar är framsynt arbetarrörelsepolitik.

Men arbetarrörelsens partier har valt att inte använda sig av de 
möjligheter som erbjuds. Istället har de snärjt in sig i en taggtrådsväv 

 av budgetregler som förhindrar en offensiv ekonomisk politik.

Budgetregler blir stoppbom för progressiv politik
Sommaren 2016 så slöt Socialdemokraterna en överenskommelse 

med de borgerliga allianspartierna om att de offentliga finanserna ska 
visa ett genomsnittligt överskott på 0,33 procent av BNP per år över 
en konjunkturcykel, det vill säga den sammanlagda tiden för en hög- 
och lågkonjunktur. Dessutom infördes ett så kallat skuldankare med 

innebörden att offentlig sektors skuld bör sänkas till 35 procent av BNP 
och sedan hållas på den nivån. Också Vänsterpartiet anslöt sig till denna 

uppgörelse. 

Budgetregler är tekniskt, abstrakt och väcker sällan några engagerade 
debatter. Det är synd, eftersom det handlar om regler som påverkar våra 
viktigaste framtidsfrågor. Det ekonomiska ramverket avgör till stor del 

hur övrig politik utformas, hur mycket som kan satsas på nya bostäder, 
snabbtåg, vården av våra äldre, skolan, klimatpolitiken och allt det andra 
som formar vilket samhälle vi ska leva i.

Ett överskott på en tredjedels procent av BNP är visserligen mindre dåligt 
än det tidigare överskottsmålet på en procent. Men det utgör fortfarande 
en stoppbom för möjligheterna att föra en progressiv finanspolitik.

Också det nya överskottsmålet innebär att stora finansiella resurser 
som offentlig sektor förfogar över inte kan användas till välfärd 
och investeringar. Det medför bland annat att även med försiktiga 

tillväxtantaganden kommer 180 miljarder kronor av offentlig sektors 
skatteinkomster de närmaste 10 åren att läggas på hög istället för att 

användas till välfärd och framtidsinvesteringar.

Än mer problematiskt är att överskottsmålet gör det omöjligt att 

lånefinansiera statliga investeringar. De unika möjligheter det innebär 
att staten kan låna gratis kan inte utnyttjas. Istället får satsningar 
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på bättre kollektivtrafik, förnyelsebar energi eller billiga hyresrätter 
sättas upp på en lång väntelista för att så sakteliga börja förverkligas 

någon gång i en dimhöljd framtid när staten får tillräckligt med 

skatteinkomster över.

Med sin uppslutning bakom dessa kamerala budgetregler har både 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bundit sig vid masten. De förmår 

inte presentera ett nödvändigt helhetsalternativ. Istället kallas ett par 

miljarder hit eller dit för ”stora satsningar”, ”vänstermiljarder” eller 
”rättvisemiljarder” trots att det nästan alltid handlar om mindre än en 

promilles ökning av offentliga åtaganden. Planerade investeringar kallas 
”historiska”, men det talas tyst om beslutens finstilta delar som visar att 
de ska slås ut över många, många år. Politiken blir fragmentiserad och 
osammanhängande. Arbetarrörelsen förmår inte ingjuta framtidstro 

med progressiva och trovärdiga lösningar på de samhällsproblem som 

tornar upp sig. Fältet lämnas fritt för andra krafter.

Att arbetarrörelsens båda partier frivilligt anammar budgetregler 

som innebär att de krymper det egna politiska handlingsutrymmet kan 

bara förstås mot bakgrund av de nyliberala tankegångarnas dominans 

i samhällsdebatten. Nyliberalismens rötter är revanschlusten hos en 

borgerlighet som under årtiondena efter andra världskriget tvingades till 

ständiga klasskompromisser och såg sin makt och rikedom begränsas bit 

för bit. Dess uttrycksform är en världsbild där det är kapitalister på en fri 

marknad som ska gå främst och forma vår framtid. Stat, fackföreningar 
och kollektiva beslut förpassas till åskådarläktaren.

LO visar att en annan väg är möjlig
Men en annan väg är möjlig. En investeringsstrategi som låter våra 

gemensamma tillgångar och våra gemensamma ansträngningar agera 

draglok för den samhällsutveckling vi vill se. För rättvisa, hållbarhet 
och full sysselsättning. Arbetarrörelsens fackliga gren, LO och dess 
medlemsförbund, har spikat upp några viktiga vägvisare för dem som 
vill följa den vägen. 

I den ekonomiska debatten jämförs ofta statens ekonomi med en 

hushållsekonomi, inkomster och utgifter ska gå ihop. Men jämförelsen 
är fel. I närmare 100 år har framsynta ekonomer och politiker i arbetar-

rörelsen eller med en liberal samhällssyn med kraft förklarat att vad 

som är förnuftigt för en statsbudget följer en helt annan logik än för 
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en hushållskassa. Att statens budget går med underskott kan ofta vara 

samhällsekonomiskt förnuftigt, eller till och med nödvändigt.
Det gäller särskilt för investeringar. Att företag lånar till maskiner 

och byggnader anses självklart. Skulle företagen tvingas att först ”spara 

ihop” till nysatsningar kastas grus i hela samhällsekonomin. Men de 
budget regler Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står bakom innebär 

att just så tvingas staten agera. Den måste med skatteintäkter ”spara 

ihop” till alla investeringar innan de kan genomföras.

Att staten också lånefinansierar annat än investeringar, exempelvis 
satsningar på utbildning, arbete åt alla eller miljö, är många gånger 
välmotiverat. Det kan dessutom ofta göras utan att den offentliga 
skulden ökar! 

Det enda samhällsekonomiskt relevanta sättet att mäta storleken på 

offentlig sektors skuld är som andel av BNP, inte i kronor eller euro. När 
BNP växer kan skulden därför minska eller förbli oförändrad även om 
statens budget visar underskott. Exempelvis skulle Sveriges redan låga 
offentliga skuld ha minskat ytterligare 2017 och 2018 även om staten 
haft ett budgetunderskott kring 45 miljarder kronor vart och ett av åren.

Det är skäl som dessa som sammantagna får LO att i sin 

kongressrapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisa löner” från 

2016 kräva att den tvångströja som överskottsmålet innebär ska bort. 

Men det räcker inte med det. Inte heller ett balansmål för offentliga 
finanser är bra, enligt LO.

Istället pekar kongressrapporten på andra möjligheter för att skapa det 

budgetutrymme som en politik för tryggad välfärd och full sysselsättning 

kräver. En sådan är att statsbudgeten delas upp i två delar. En 

driftsbudget som finansierar löpande utgifter som pensioner, barnbidrag 
och bidrag till kommuner och landsting. Och en separat budget för 

offentliga investeringar, som skulle kunna lånefinansieras. 
I det sammanhanget vill LO också utreda om begreppet investering 

bör utvidgas, exempelvis skulle vissa utbildningssatsningar och 
förebyggande hälsovård kunna omfattas.

Underskottsskräck en ”mental fångenskap”
Kongressrapporten ifrågasätter också varför Sverige ska ha 

budgetregler som är betydligt mer åtstramande än EU:s regelverk. 
Enligt kongressrapporten bör Sverige om så behövs utnyttja att EU 
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tillåter budgetunderskott upp till tre procent av BNP. Varje procents 
budgetunderskott innebär för svensk del ett ökat årligt budgetutrymme 

med cirka 65 miljarder kronor jämfört med de ramar överskottsmålet 

sätter upp.

Men LO går ett steg vidare och frågar om inte ett underskottsmål vore 
möjligt, det vill säga att istället för ett överskottsmål för de offentliga 
finanserna skulle målet vara att ha ett begränsat årligt underskott.
För den som ser på statsbudgeten som på en hushållsbudget blir det 

synsättet svårbegripligt. Men förslaget blir både förnuftigt och förståeligt 
om det ses i ljuset av att med en växande ekonomi kan statsskulden, 
som tidigare framhållits, mycket väl krympa som andel av BNP även om 
statens inkomster och utgifter inte går ihop. 

Det råder också bred enighet bland ekonomer av alla schatteringar, 
marxister, keynesianer eller neoklassiker, om att det är skadligt med 
en alltför liten statsskuld. Effekten blir för låga investeringar och en illa 
fungerande lånemarknad för kapital. LO för därför också fram tanken på 

ett mål för statsskulden som varken bör underskridas eller överskridas. 

Något som när statsskulden ligger vid det uppsatta målet i sin tur kräver 

statliga budgetunderskott så länge ekonomin växer. Annars fortsätter 
statsskulden att minska som andel av BNP.

LO:s kongressrapport innehåller de nödvändiga byggstenar som 
arbetar rörelsen behöver för att formulera en ekonomisk politik för 

rättvisa och full sysselsättning. Men som LO:s tidigare chefsekonom P-O 
Edin formulerar saken i en underlagsrapport till LO-kongressen 2016: 
”Det svåra ligger inte i att formulera en rationell och trovärdig politik. 

Svårigheten ligger i att ta sig ur en mental fångenskap där statliga 

budgetunderskott till varje pris måste undvikas.” (2)

2. Full sysselsättning för trygghet, arbetsmiljö 
och löntagarmakt

Full sysselsättning, arbete åt alla, har alltid varit arbetarrörelsens 
övergripande mål för den ekonomiska politiken. Det har varit en 

hävstång för social jämlikhet, människovärde och jämställdhet. Idag är 
det också nyckeln till en framgångsrik integrationspolitik.

Men full sysselsättning handlar om mer. Det handlar om makt. När 
arbetslöshetens mörka skuggor bleknar bort och brist på arbetskraft 

blir verklighet för allt fler arbetsgivare tippar maktbalansen på 
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arbetsmarknaden till löntagarnas fördel.

Full sysselsättning pressar arbetsgivare att satsa på arbetsmiljö och 

utbildning för att kunna behålla och rekrytera arbetskraft.

Full sysselsättning innebär att den arbetsgivare som bara vill erbjuda 

deltidsjobb eller visstidsanställning får se hur personalen söker sig till 

andra arbetsplatser.

Full sysselsättning lägger grunden för ett jämlikt samhälle. 

Lönedumpning blir omöjligt. Istället får löntagarna och deras 

fackliga organisationer kraft att försvara en hög löneandel av 

produktionsvärdet och genomdriva höga ersättningsnivåer i sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkringarna samt bra pensioner och rimlig pensionsålder. 

Full sysselsättning är också en jordmån för vad Tage Erlander, 
socialdemokratisk statsminister 1946–1969, kallade ”de stigande 
förväntningarnas missnöje”. Han såg med glädje att sociala framsteg och 

ökad trygghet inte gjorde människorna loja och oengagerade. Tvärtom 

blev de än mer missnöjda med kvarvarande brister och orättvisor.

Full sysselsättning leder längre
För en arbetarklass med trygga anställningar och levnadsvillkor ligger 

det nära till hands att också börja ställa frågor om makt, ägande och 
demokrati i ekonomin. Det var ingen slump att 1970-talets debatter om 

löntagarfonder, medbestämmande och anställningstrygghet kom som 
kulmen på årtionden av full eller näst intill full sysselsättning.

Karl Marx konstaterade att kapitalet behöver en ”industriell reserv-
armé” av arbetslösa för att beskydda sin makt och sina profiter (3). 
Det vet kapitalisterna. Därför är deras inställning alltid kluven till 

budgetregler och de offentliga investeringar som behövs för en hög 
sysselsättningsgrad.

Å ena sidan innebär fler i arbete att fler kan köpa de varor och tjänster 
företagen producerar. Det ökar vinsten. Och offentliga investeringar är 
nödvändiga för att skapa den infrastruktur och den utbildade arbetskraft 

som behövs för att upprätthålla internationell konkurrenskraft.

Å andra sidan tvekar de, medvetna om att full sysselsättning kan leda 
till att deras maktbas börjar vittra sönder. Därför kan bara en bred 

mobilisering av de män och kvinnor som bär upp den fackliga och 

politiska arbetarrörelsen skapa det tryck som behövs för att förverkliga 

målet om arbete åt alla.
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3. Samhällsinvesteringar med AP-fonder 
eller med lån? 

Så länge staten kan låna gratis till en realränta som är noll eller till och 

med negativ är i princip alla investeringar som bygger ett rättvisare och 

hållbarare Sverige samhällsekonomiskt lönsamma att lånefinansiera. 
Men vad händer om räntan stiger? 

Det mesta tyder på att de låga internationella räntorna är här för att 

stanna. Allt mer av företagens vinster placeras på de växande finans-
marknaderna istället för att investeras i produktion av varor och 

tjänster. Det ökar utbudet av kapital och pressar räntan. Näringslivet har 

också gått från branscher som haft stora materiella investeringsbehov 

såsom gruvor, stålindustri, varvsindustri, pappersindustri och 
verkstads industri, till tjänstenäringar. Något som ställer mindre krav på 
investeringskapital.

En annan förklaring till fortsatt låga räntor är att stora delar av världen 

har en åldrande befolkning vilket medför en ökad benägenhet att spara 

istället för att konsumera. 

Om Riksbankens inflationsmål på två procent upprätthålls måste den 
nominella räntan nå fem procent för att realräntan ska bli tre procent. 

Det betyder i sin tur att räntan på 10-åriga statsobligationer måste mer 

än åttadubblas jämfört med idag (september 2018) innan staten behöver 

betala tre procent realränta för att lånefinansiera investeringar.
En sådan utveckling är inte sannolik inom en överblickbar 

tidshorisont. Men inte heller en realränta på tre procent är något 
dramatiskt i ett historiskt perspektiv. Även vid en sådan räntenivå 

skulle de flesta investeringar i bostäder, förnyelsebar energi 
eller kommunikationer vara samhällsekonomiskt lönsamma att 

lånefinansiera.

Att det även vid relativt höga räntenivåer kan vara rationellt att 

finansiera offentliga investeringar med lån förklaras bland annat av att 
en utgift för offentlig sektor alltid blir till inkomster någon annanstans 
i ekonomin. De blir löner för byggnadsarbetare, arkitekter, lärare och 
lastbilsförare. De blir betalning för mark och maskiner. Och i slutändan 

blir de till betalning för gymkort, bilreparationer eller färskpotatis. Allt 
aktiviteter som i sin tur genererar nya skatteintäkter.

Men behöver staten alls låna för att genomföra samhällsinvesteringar? 
Varför inte använda de pengar som finns, den offentliga sektorns 
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finansiella nettoförmögenhet på 1 250 miljarder kronor? 
Större delen av den offentliga sektorns finansiella tillgångar ligger 

i de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna. Att använda dem för 
samhällsnyttiga investeringar istället för passiva placeringar i aktier och 

obligationer är fullt möjligt, och alla förslag i den riktningen bör välkomnas. 
Att aktivt använda AP-fonderna för offentliga investeringar vore 

inte heller något nytt. Innan dagens placeringsregler infördes 

var detta vanligt. Till exempel finansierades mycket av 1960- och 
1970-talens omfattande bostadsbyggande genom att staten gav ut 

bostadsobligationer som AP-fonderna sedan köpte. Även byggande av 
kärnkraftverk finansierades på liknande sätt.

Det finns dock ett antal politiska och ekonomiska argument för att 
statlig lånefinansiering bör vara ett förstahandsalternativ i arbetet för att 
skapa opinion för stora samhällsinvesteringar.

Facklig opposition vill lånefinansiera
Kring kravet på att staten ska utnyttja det historiskt förmånliga 

ränteläget för att låna till investeringar finns en omfattande debatt, 
inte minst inom fackföreningsrörelsen. Den opposition som finns mot 
nuvarande budgetregler inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

har haft detta som utgångspunkt, ofta kopplat till kravet på en särskild 
statlig investeringsbudget. Att fördjupa, förstärka och flytta fram 
positionerna i den debatten bör prioriteras. Däremot finns knappast 
någon debatt kring ändrade placeringsregler för AP-fonderna så att de 
kan finansiera offentliga investeringar. Att lägga tonvikt på frågan kan 
därför bli ett stickspår.

Försvararna av överskottsmålet skulle dessutom utmåla en ny 

inriktning för AP-fondernas placeringar som ett ”hot mot pensionerna”. 
Det är sakligt sett fel. Pensionerna betalas löpande genom inbetalningar 
av enskilda och arbetsgivare, sammanlagt 18,5 procent av lönesumman. 
AP-fondernas enda funktion i pensionssystemet är att vara en stöt-
dämpare. År då det betalas in för lite går fonden in och täcker upp, år 
när det betalas för mycket fonderas pengarna. Något som mycket väl 

kunde hanteras direkt via statsbudgeten.

Men den politiska debatten präglas sällan av intellektuell 
stringens. Givet att AP-fonderna i det allmänna medvetandet starkt 
sammankopplas med pensioner kan tal om att pensionerna hotas vara 

svårt att värja sig emot för anhängarna till en ny placeringsstrategi.
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En praktisk aspekt är tidsfaktorn. Nya placeringsregler för AP-
fonderna kan beslutas av riksdagen med enkel majoritet, men som det 
politiska systemet fungerar med utredning och remiss är det ändå en 

tidskrävande process att få en förändring till stånd. Att lånefinansiera 
investeringar kan en regering däremot föreslå redan i nästa budget.

Slutligen finns strikt ekonomiska aspekter. Staten kan idag låna 
till en ränta som är drygt en procentenhet lägre än inflationen, en 
negativ realränta. De flesta tillgångarna i AP-fonderna ger däremot en 
avkastning som är betydligt högre än inflationen. Då är det ekonomiskt 
rationellt för staten att låna till investeringar istället för att använda 

tillgångarna i AP-fonderna.

4. Lånefinansiering förutsätter lediga resurser 
i samhällsekonomin

Arbetarrörelsen behöver ett radikalt program för stora 

samhällsinvesteringar som en politisk kompass för full sysselsättning, 
jämlikhet och ekologisk hållbarhet. Men allt i ett sådant program 
kommer inte att kunna genomföras omedelbart. Att fullt ut finansiera ett 
sådant program är möjligt, men det måste också finnas lediga resurser i 
den reala ekonomin. Löntagare med rätt kunskap som kan göra jobbet, 
maskiner som inte redan utnyttjas fullt ut och lediga lastbilar och tåg 

som kan klarar de transporter som behövs. Kort sagt, hänsyn måste tas 
till konjunkturläget.

Det finns fyra viktiga aspekter som behöver finnas med när 
förhållandet mellan konjunkturläge och ett radikalt investeringsprogram 

ska bedömas.

# Arbetet med att utarbeta ett investeringsprogram behöver börja 

nu! Att ta fram och finslipa de konkreta beståndsdelarna görs inte i en 
handvändning. Programmets trovärdighet och politiska slagkraft bygger 
till stor del på att det är konkret. Men det behöver samtidigt betonas att 
de konkreta åtgärderna ska sjösättas i den takt det är praktiskt möjligt.

# Hösten 2018 råder högkonjunktur och de flesta branscher har 
brist på arbetskraft. Vi vet emellertid att kapitalismens kriscykler 

är oförutsägbara. Nästa nedgång kan komma smygande, eller den 
kan komma som en häftig tvärbromsning. Det enda vi vet är att den 

kommer. Arbetarrörelsen ska redan nu visa att den står beredd att 
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möta lågkonjunkturen med kraftfulla motåtgärder. Att den har ett 

program mot krisen som är annorlunda än borgarnas nedskärningar och 

acceptans av massarbetslöshet.

Ett sådant finanspolitiskt stimulansprogram blir än viktigare eftersom 
möjligheterna att möta nästa lågkonjunktur med sänkt ränta kommer 

att vara mycket små. När styrräntan mitt i högkonjunkturen är minus 

0,5 procent blir Riksbankens framtida manöverutrymme närmast 
obefintligt.

# Även mitt i brinnande högkonjunktur finns investeringar som 
löser upp flaskhalsar och ger mer, inte mindre, lediga resurser i den 
reala ekonomin. Att lånefinansiera stora satsningar på utbildning 
som gör att fler nyanlända kan ta de många lediga jobb som finns i 
sjuk- och äldrevården, byggbranschen eller transportsektorn vore 
samhällsekonomiskt mycket lönsamt. Investeringar i digitalisering och 

automatisering i delar av kollektivtrafiken kan leda till både smidigare 
transporter och större möjligheter att fylla personalluckorna inom vård, 
skola och omsorg.

# Även om alla investeringar inte kan göras genast finns goda skäl 
att tidigt säkra finansieringen. Staten kan med långfristiga obligationer 
låna upp hundratals miljarder kronor och spara pengarna tills läget i 

ekonomin tillåter att de kan användas. På så sätt kan dagens historiskt 
låga räntenivåer ”kapslas in”. Om marknadsräntorna stiger om tio år 

påverkar det inte statens investeringskostnader om finansieringen består 
av 30-åriga obligationslån tagna idag. Och så länge staten lånar till negativ 

realränta är kostnaden noll för att på detta sätt ”bunkra” lånekapital.

5. Bytesbalans och flytande valuta trumfess 
för investeringsstrategi

Stora lånefinansierade samhällsinvesteringar skapar hög efterfrågan 
i ekonomin. Vilket är meningen. Bara så kan arbetarrörelsen lyckas 

med sin historiska uppgift att skapa full sysselsättning. En invändning 

som såväl kapitalets organisationer som anhängarna av en stram 

finanspolitik inom och utom arbetarrörelsen kommer att lyfta fram 
på vägen dit är risken för högre inflation. Det leder till förlorad 
konkurrenskraft, förlorade jobb och förlorade skatteintäkter till 
välfärden, kommer det att heta.

Oron för en sådan utveckling behöver tas på allvar, inte minst om de 
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1,3 miljoner löntagare som arbetar i företag utsatta för hård internationell 
konkurrens ska kunna vinnas för en radikal investeringsstrategi. Tre 

infallsvinklar är därför särskilt viktiga att ha med.

För det första, målet med satsningar på investeringar går förstås 
förlorat om effekten istället blir prisökningar på de insatsvaror som 
behövs. Då går en del av pengarna upp i rök. Därför måste allt göras för 

att delarna i ett investeringsprogram fasas in bit för bit i den takt som 

det finns lediga resurser i den reala ekonomin så att flaskhalsar undviks. 
Om investeringarna också leder till att efterfrågan i hela ekonomin 

pressas upp så att produktionen inte hinner med blir resultatet dyrare 

mat, högre hyror och kostsammare resor. Att stora prishöjningar 
oftast drabbar lågavlönade hårdast är en hos arbetarrörelsen dyrt 

förvärvad insikt. Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas. 

Anhängarna av en aktiv finanspolitik har allt att vinna på att själva 
betona att konjunkturläget måste vägas in när takten i genomförandet av 

de föreslagna investeringarna diskuteras.

För det andra, i den ekonomiska debatten ifrågasätter ingen att en 
alltför låg inflation är skadligt för sysselsättning och investeringar. 
Det är därför Riksbanken, liksom andra länders centralbanker, år 
efter år kämpat för att få upp inflationen. De senaste 6 – 7 åren skulle 
inflationsdrivande investeringar ha välkomnats, även av liberala 
bankekonomer och Finansdepartementets budgethökar. Det kan mycket 

väl visa sig gälla även under kommande år.

För det tredje, svenska företags konkurrenskraft är rekordstark. 
Något som återspeglas i den svenska bytesbalansen, den samlade 
utrikeshandeln med varor och tjänster. Sveriges bytesbalans har nu i 20 

års tid visat ett överskott på mellan 4 och 6 procent av BNP. Något som 
gör att Sverige tillsammans med Tyskland och Kina tillhör världens mest 

framgångsrika exportnationer.
Ett underskott i bytesbalansen innebär att kapital måste lånas 

utomlands. Men på samma sätt innebär ett överskott att kapital 
lämnar landet. I ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv är balans i 

utrikeshandeln därför bäst. Dessutom är bytesbalansen i internationellt 

perspektiv alltid ett nollsummespel. Med sina stora överskott tvingar 
Sverige på andra länder underskott.
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Flytande krona en säkerhetsventil
För det fjärde, och viktigaste, Sverige har en flytande växelkurs. 

Sverige kan därför inte hamna i samma situation som Grekland, 
Spanien eller Portugal gjorde under eurokrisen 2008 – 2009. Om 
enhets arbetskostnaderna i ett land i en valutaunion stiger snabbare än 

omvärldens, vilket på grund av euron var fallet i dessa länder, försvagas 
konkurrenskraften, bytesbalansen visar underskott och jobb försvinner. 

I ett land som Sverige med en flytande växelkurs leder istället minskad 
export till minskad efterfrågan på svenska kronor, vilket i sin tur 
försvagar växelkursen och återställer konkurrenskraften. Den flytande 
växelkursen fungerar som en säkerhetsventil.

6. Behoven så stora att höjda skatter inte räcker
Att höja skatter framförs ofta av (s)- och (v)-politiker som ett alternativ 

till att lånefinansiera de stora investeringar alla är ense om behövs. Från 
vänsterpartisterna med tillägget ”för de rika”.

Motiven till varför statens möjligheter att låna gratis inte ska utnyttjas 
för samhällsinvesteringar förblir dock grumliga. Rationella resonemang 

lyser med sin frånvaro. Under ytan skymtar istället rädslan för att ta 

den politiska strid det innebär att utmana etablissemangets idéer om att 

budgetunderskott till varje pris ska undvikas.

Skattehöjningar kommer att behövas, men främst för att klara löpande 
kostnader för välfärden. Enligt SKL, kommunernas och landstingens 
samorganisation, behöver kommunerna tillföras sammanlagt 200 miljarder 
kronor fram till år 2030 för att upprätthålla sina välfärdsåtaganden. 

Konjunkturinstitutet räknar med att det redan under nästa mandatperiod 

behövs 130 miljarder kronor i ökade offentliga utgifter om personaltätheten 
i vården och nivåerna på socialförsäkringarna ska bibehållas.

Skattehöjningar behövs också för att bryta utvecklingen mot allt 

större inkomstklyftor. Återinförd förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvo-
skatt och hårdare beskattning av kapitalinkomster är viktiga verktyg för 

ökad jämlikhet.

Att kostnaderna stiger för att upprätthålla nuvarande nivåer i 

socialförsäkringarna och nuvarande standard i barnomsorg och sjuk- 

och äldrevård förklaras främst av den demografiska utvecklingen. En 
åldrande befolkning kräver mer vårdresurser.

Försörjningskvoten, relationen mellan antalet i arbetsför ålder och 
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antalet barn och äldre, försämras. Färre måste försörja fler. År 2017 
gick det i genomsnitt 58 barn och äldre över 70 år på 100 personer i 

yrkesverksam ålder. År 2030 väntas antalet siffran ha stigit till 67 (4).
Särskilt dramatisk är ökningen av personer över 80 år. På drygt 30 år 

väntas den gruppen fördubblas, från cirka 500 000 till en miljon (5). 
Och för åren efter 80 mångdubblas samhällets kostnader för vård och 

omsorg räknat per person. ”Payback time”, för dem som byggde landet.
Hur mycket av de växande kostnaderna som bör betalas med 

höjda skatter går inte att exakt förutsäga, det beror på hur mycket 
skatteintäkter ekonomisk tillväxt kan generera utan att dagens 
skattenivåer höjs. Men å andra sidan måste arbetarrörelsen sikta 
högre än att bevara dagens åtaganden. Vi vill laga revorna i välfärden. 

Vårdanställdas löner behöver höjas och personaltätheten öka. Antalet 

fattigpensionärer ska reduceras till noll. Ersättningar till sjuka och 

arbetslösa måste höjas. Stödet till personer med funktionsnedsättning 

behöver bli bättre.

Den som tror att det efter detta ska finnas tillräckligt med skattepengar 
över också för de kraftfulla samhällsinvesteringar som behövs ägnar sig 

åt kvalificerat självbedrägeri.

7. Investeringsbehov för hundratals miljarder
Investeringar har blivit ett honnörsord i den politiska debatten som 

alla partier slänger sig med. Men det gäller att inte låta sig bländas 
av ordfyrverkerier om stora investeringar. I juni 2018 förklarade till 

exempel (S)-(Mp)-regeringen att det under åren 2018 – 2029 ska 
investeras 100 miljarder kronor mer på infrastruktur än vad som 

tidigare utlovats. ”En historisk satsning”, förklarade den ansvarige 
ministern Tomas Eneroth. Fackförbundet Seko, som organiserar inom 
järnvägen, kommenterade nyktert att de pengarna inte räcker till några 
förbättringar alls, utan på sin höjd till att upprätthålla dagens bristfälliga 
nivå (6).

Hur stora investeringar behövs då för att lägga grunden för en hållbar 

och socialt rättvisare samhällsutveckling? Att ge ett heltäckande svar 

kräver en omfattande utredning, men redan ett axplock kan ge en 
aning om de behov som finns och som väntar på politisk handling från 
arbetarrörelsens sida.

# Satsning på höghastighetståg skulle skapa arbete och vara en 
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kraftfull klimatinvestering. Snabbtåg mellan Stockholm och Malmö/
Göteborg skulle i ett slag ersätta allt inrikesflyg i södra Sverige. 
Trafikverkets kostnadsberäkning stannar på 230 miljarder kronor. 
Socialdemokraterna tvekar med hänvisning till överskottsmålet. 

Fackliga organisationer som LO och Seko har formulerat vad som borde 

vara arbetarrörelsens självklara hållning: bygg snabbt även om det blir 
lite dyrare och lånefinansiera investeringen.

# Efter år av misskötsel är behovet av övriga investeringar i underhåll 

och utbyggnad av övriga järnvägsnätet 310 miljarder, enligt (S)-(Mp)-
regeringen. 

# Många av miljonprogrammets bostäder är slitna och i behov av 
renovering, kombinerat med energibesparande insatser. Kostnad mellan 
300 och 500 miljarder kronor enligt Boverket.

# Samhällsanpassning på grund av klimatförändringen, exempelvis 
skydd mot ökad risk för översvämning i strandområden, kostnad cirka 
200 miljarder kronor enligt Klimatanpassningsutredningen.

# Behoven ökar men bostadsbyggandet faller. Enligt Boverket behövs 

drygt 70 000 nya bostäder per år fram till 2025, men 2018 beräknas 
bara 55 000 bostäder byggas. Arbetarrörelsen måste på nytt lyfta fram 

1960- och 1970-talens devis ”bostaden en social rättighet – bygg bort 
bostadsbristen”. Men det kostar. Bostadsinvesteringarna, inklusive 
renoveringar, ligger på cirka 250 miljarder kronor per år. Att med 
samhällsmedel öka den siffran med 20 procent till 2025 motsvarar 300 
miljarder kronor.

# Svensk Näringsliv har länge oroat sig för att bristande investeringar 

i infrastruktur undergräver svenska företags konkurrenskraft. I 

rapporten ”Infrastrukturskulden” från 2013 hävdas att politikernas 

fokusering på minskad offentlig skuld istället lett till uppbyggnaden 
av just en ”infrastrukturskuld”. Slutsatsen är att investeringar på 300 

miljarder kronor är nödvändiga bara för att ta igen gångna årtiondens 

försummelser.

# Och hur mycket behöver satsas på förnyelsebar energi om vi tar 

klimatkrisen på allvar och vill avveckla kärnkraften? Räcker 300 

miljarder kronor? Eller 400 miljarder kronor? Det enda vi säkert vet 
är att investeringsbehoven är enorma. Och att det vore ett svek mot 

kommande generationer att inte utnyttja de möjligheter som erbjuds när 

staten lånar gratis till att på allvar sätta spaden i marken.
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8. EU:s underskottsgräns ger utrymme för 
framtidssatsningar

Är då en politisk strategi där lånefinansierade investeringar får utgöra 
draglok för rättvisa, hållbarhet och full sysselsättning möjlig inom ramen 
för EU:s regelverk? Eller måste Sverige först följa Storbritannien ut ur 
EU? Frågan är relevant, inte minst mot bakgrund av att det svenska EU-
medlemskapet enligt alla mätningar har ett starkt stöd i befolkningen.

Kritikerna av en investeringsstrategi i (s)-ledningen, och kanske 
också i (v)-ledningen, kommer sannolikt att hävda att den inte kan 
genomföras utan EU-utträde. Men de har fel. För- och nackdelar med ett 
EU-medlemskap behöver diskuteras. Men klart är att lånefinansiering 
av omfattande offentliga investeringar kan ske inom ramen för EU-
medlemskapet. 

EU:s fördrag tillåter underskott upp till 3 procent av BNP. Det är en helt 
godtyckligt vald nivå utan vare sig empirisk eller teoretisk förankring. 

USA har de senaste 22 åren haft ett budgetunderskott på i genomsnitt 4,9 
procent per år, och har samtidigt haft en betydligt bättre tillväxt än EU (7).

En investeringsstrategi för full sysselsättning är förenlig med svenskt 

EU-medlemskap. Det utrymme på budgetunderskott upp till tre procent 

av BNP som finns i EU:s regelverk bör utnyttjas fullt ut om så behövs, 
men ska inte överskridas. 

Skillnaden mellan EU:s underskottsgräns på tre procent och de 
hemsnickrade budgetregler som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

ställt sig bakom motsvarar ca 165 miljarder kronor. Per år. Även med en 
viss säkerhetsmarginal till de tre procenten så är skillnaden i handlings-

utrymme närmast revolutionerande jämfört med dagens situation.

Samtidigt finns det ingen anledning att dramatisera effekterna 
av underskott som tillfälligt överskrider gränsvärdet. Av dagens 28 

medlemsstater i EU har 26 vid ett eller flera tillfällen haft underskott på 
mer än tre procent, däribland alla de stora medlemsländerna. De böter 
som enligt EU-fördraget teoretiskt sett kan bli följden har aldrig utdömts.

Det finns även undantagsregler som tillåter underskott över tre procent 
om orsaken är händelser som ligger utanför den berörda regeringens 

inflytande. Det kan vara en kraftig internationell konjunkturnedgång, 
men också naturkatastrofer som jordbävningar eller översvämningar. 

År 2005 ändrades också EU:s så kallade Stabilitets- och Tillväxtpakt. 
Det blev då möjligt att bedöma underskott orsakade av investeringar 
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och strukturreformer som antas öka den framtida tillväxten mildare än 
underskott orsakade av att exempelvis pensioner eller sjukvård inte fullt 
ut finansieras med skatteinkomster.

9. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ense om 
hårdare tumskruvar än EU-kommissionen

De flesta av arbetarrörelsens aktivister känner inte till det men EU-
kommissionen ser ett utrymme för betydligt större offentliga utgifter än 
ledningarna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och det utan att 
några skatter behöver höjas.

EU:s regelverk omfattar inte bara de fördragsfästa övre gränserna 
för offentlig skuld och budgetunderskott på 60 respektive 3 procent av 
BNP. På förslag av Kommissionen fastställer Ekofin, finansministrarnas 
ministerråd, också så kallade medelfristiga budgetmål för vart och ett 
av medlemsländerna. För Sveriges del anses ett budgetunderskott på en 

procent av BNP under kommande år som rimligt.
Att EU på detta sätt antar underskottsmål för vissa länder kan verka 

förvånande. Förklaringen är att den offentliga skulden mäts som 
procent av BNP. Det innebär, som tidigare beskrivits, att när ekonomin 
växer kan den offentliga skulden minska även om budgeten går med 
underskott.

I klartext betyder det medelfristiga budgetmålet för Sverige att 
Kommissionen godtar offentliga utgifter som är ca 65 miljarder 
kronor högre per år än de budgetregler som Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets ekonomiska politik utgår från. En procents 

under skott motsvarar ca 50 miljarder kronor per år, samtidigt som 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha ett budgetöverskott på 

cirka 15 miljarder kronor.

En budget byggd på det underskottsmål för offentliga finanser 
som Kommissionen anser rimligt för Sverige räcker inte till de 

samhällsinvesteringar som behövs. Men det vore en bra början. Att 
Socialdemokraterna missar möjligheten att med EU:s välsignelse driva 
en mer kraftfull välfärdspolitik är svårbegripligt.

Att Vänsterpartiet, som annars talar om EU:s regler som 
”lagstadgad högerpolitik”, binder upp sig för en än stramare 
finanspolitik är obegripligt.
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10. I en svunnen tid bröt Socialdemokraterna 
ny mark

Det fanns en tid när svensk socialdemokrati bröt ny mark i 

den ekonomiska politiken. Företrädare som Ernst Wigforss och 

Gunnar Myrdal ifrågasatte, trots spott och spe från den borgerliga 
pressen, på 1930-talet gamla dogmer om behovet av budgetbalans. 
Budgetunderskott kan vara klokt, hävdade de. Svensk socialdemokrati 
stod för ”keynesianism” före Keynes.

Detta nya synsätt kulminerade med budgetreformen 1937. Då fick 
Ernst Wigforss till slut igenom en uppdelning av statsbudgeten i en 

driftsbudget som finansierades med skatter och en investeringsbudget 
som lånefinansierades. Ett politiskt projekt han arbetat för under fem år.

Idag är detta ekonomiskt-politiska arv förskingrat. Under de fyra 

oppositionsåren 2010 – 2014 var Socialdemokraternas skuggbudgetar 
varje år mer åtstramande än den borgerliga regeringens, trots hög 
arbetslöshet i svallvågorna på finanskrisen 2008. Och än idag skryter 
Magdalena Andersson över att ha ”vänt alliansens stora underskott till 
överskott”, trots att de borgerliga årens budgetunderskott aldrig översteg 
1,6 procent av BNP.

Det är ett synsätt som med rötterna river upp socialdemokratins 

historiska hållning till ekonomisk politik. I Socialdemokraternas 

Efterkrigsprogram från 1946, författat av Ernst Wigforss, sägs att: 
”Själva underbalanseringen av budgeten ansågs för inte länge sedan 

av många vara oförenlig med sund finanspolitik. Den positionen 
torde knappast längre med övertygelse försvaras.” Men de politiska 
vindarna vände. Idag utgör föreställningen att ”sund finanspolitik” 
och ”underbalansering av budgeten” är varandras motsatser själva 

grundbulten för Socialdemokraternas ekonomiska politik. 

Med Ernst Wigforss synsätt borde underskotten ha varit större, inte 
mindre, under åren efter finanskraschen 2008. Då hade arbetslösheten 
blivit lägre, produktionen högre och ekonomin starkare.

Vid Socialdemokraternas partikongress 2015 motiverade 

partiordförande Stefan Löfven sitt motstånd mot lånefinansierade 
investeringar med orden ”jag tycker inte så för att jag är kameral, 
utan av djupt ideologiska skäl”. Stefan Löfvens kunskaper om partiets 

ekonomiska politik under tidigare epoker var inte djupa nog för att han 

skulle förstå den djupa ironin i det egna uttalandet. Tyvärr gällde det 

också flertalet kongressombud vilka snällt applåderade.
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Hur kunde svensk socialdemokrati hamna där? Förklaringen bör sökas 

längs tre spår som både överlappar och förstärker varandra.

Det handlar dels om en allmän anpassning till ett förändrat ideologiskt 

klimat. Ronald Reagan och Margaret Thatcher inledde på 1980-talet 
den nyliberala epok som först nu börjar ebba ut. Den som likt (s)-

ledningen vill stå i mitten i politiken måste flytta sig åt höger när hela 
samhällsklimatet tippar högerut.

När det gäller makroekonomi och budgetpolitik förstärkte anpass-

ningen till EU denna utveckling. Den ökade harmonisering av 

finanspolitiken som följde i kölvattnet av eurons införande innebar att 
EU underordnades den tyska regeringens värderingar och prioriteringar. 

Budgetbalans och inflationsbekämpning skulle alltid komma först, även 
om det gick ut över tillväxt, sysselsättning och social trygghet.

Den som vill mötas med respekt när EU:s finansministrar bänkar sig 
runt mötesborden i Bryssel gör klokt i att inte utmana dessa tankeramar. 

Och svensk socialdemokrati löpte hela linan ut. Den inte bara anpassade 

sig utan tog i lite extra för att visa sig ”lite mer katolsk än påven”. De 
svenska budgetreglerna blev både ett och två snäpp stramare än EU:s.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stramade åt för över 
100 miljarder

Frågan är dock om inte den viktigaste förklaringen till att (s)-ledningen 

sitter fast i gammaldags kamrerstänkande ändå finns i inrikespolitiken. 
Krisen i början av 90-talet fick botten att gå ur statsfinanserna. De 
offentliga finanserna gick från ett överskott på 4 procent av BNP 1990 
till ett underskott på hela 12 procent 1993.

Såväl den nytillträdda (s)-regeringen som Vänsterpartiet gjorde hösten 

1994 bedömningen att besparingar behövdes. Dessa fick emellertid 
en kraftigt överdriven omfattning. Styrkan i den återhämtning som 

redan påbörjats med kronans fall 1992 underskattades. Den närmast 

brutala åtstramningen sargade offentlig välfärd och förlängde 
arbetslöshetskrisen. Tre år efter regeringsskiftet var budgetunderskottet 

nästan borta medan arbetslösheten var 12 procent, fem procentenheter 
högre än 1994. 

Ansvaret för detta faller också på Vänsterpartiet som agerade stödparti. 

”De var mer än villiga att ställa upp”, som Göran Persson formulerat det. 
Han bedömer att Vänsterpartiet bidrog till åtstramningar på över 125 
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miljarder kronor, räknat i dagens penningvärde (8).
Så småningom klingade dock de ekonomiska effekterna av 

åtstramningarna av. Men de politiska effekterna av den ideologiska 
offensiv som (s)-ledningen inledde för att motivera åtstramningarna lever 
vi fortfarande med. De hårt skruvade jämförelserna mellan hushållsbudget 

och statsbudget blev legio. Om inte debet och kredit går ihop hotar 

konkurs. Göran Persson gav det hela en närmast biblisk inramning med 
sin devis ”den som är satt i skuld är icke fri”. Budgetöverskott blev det 

yttersta beviset på en framgångsrik ekonomisk politik.

Offensiven var effektiv. Moderaterna var först emot överskottsmålet, 
men såg sig snart tvingade att byta fot. Men därmed var (s)-ledningen 
också fången i sin egen retorik. Vid varje antydan till att återgå till en 

mer rationell budgetpolitik blev överskottsargumenten bumeranger som 

vändes emot dem i form av anklagelser om ”bristande ansvar” och att 

”nästa generation får betala”. Och om inte borgerligheten presenterade 

budgetar som ner till sista kronan var balanserade inledde (s)-ledningen 

i sin tur på nytt samma kanonad.

Kjell-Olof Feldt från ”kanslihushöger” till progressiv kritiker 
Men allteftersom de lador Magdalena Andersson säger sig vill spara i 

allt mer påminner om Joakim von Ankas kassavalv har kritiken mot den 

förda politiken vuxit inom arbetarrörelsen. 
Ledarskribenter, fackliga ledare och (s)-märkta ekonomer och 

debattörer har stått på rad för att kritisera den ekonomiska politiken. 

Och bland gräsrötterna växer oförståelsen över att Socialdemokraterna i 
regeringsställning fortsatt att lägga pengar på hög istället för att använda 

dem till nödvändiga investeringar. En milstolpe passerades 2016 när 

LO-kongressens förslag om avskaffat överskottsmål och lånefinansierade 
investeringar på nytt öppnade dörren på vid gavel för en återgång till 

Ernst Wigforss syn på ekonomisk politik.

Kritiken kommer inte bara från fackföreningsrörelsen och partiets 

vänsterflank. Även rationellt tänkande ”gråsossar” har anslutit sig. Bland 
dem tidigare ministrar i olika (s)-regeringar som Lena Sommestad, 
Bengt K Å Johansson, Carl Tham och den numera bortgångna Jan O 
Karlsson. Och till mångas förvåning även den förre finansministern 
Kjell-Olof Feldt som hävdar att 1990-talets finanspolitiska regelverk 
spelat ut sin roll och att staten borde låna till nödvändiga investeringar. 

Till att börja med kunde Riksgälden, som sköter statens upplåning, låna 
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upp 200 miljarder kronor för att lösa bostadskrisen, har han menat.
På 1980-talet var Kjell-Olof Feldt ledare för vad hans kritiker 

kallade ”kanslihushögern” inom arbetarrörelsen. Nu har de politiska 

perspektiven vridits några varv, och idag står han för en finanspolitik 
som är betydligt mer progressiv än de gemensamma budgetförslag som 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har presenterat. 
Historien har sina ironier.

Än så länge fortsätter dock (s)-ledningen att bedyra trohet till en stram 

finanspolitik som prioriterar minskad statsskuld. Varningssignalerna 
från kontinenten där systerpartier som fört samma politik gått från 

katastrofval till katastrofval har ännu inte satt några spår.

Den brittiske Labourledaren Jeremy Corbyn sa vid en all-europeisk 
konferens i Nederländerna i våras att ”om inte socialdemokratin gör sig 

av med nyliberalism och åtstramningspolitik kommer väljarna att göra 

sig av med socialdemokratin” (9). Riksdagsvalet 2018 visar att även 

svensk socialdemokrati han anledning att ta den varningen på största 

allvar.

11. Vänsterpartiet ställer in sig i ledet
Vänsterpartiet har höga ambitioner för välfärden, och kritiserar 

gärna andra för att inte ta klimatfrågan på allvar. Hur kan partiet 

samtidigt ställa sig bakom ett finanspolitiskt regelverk som kräver 
överskott i offentliga finanser och gör det omöjligt att lånefinansiera 
klimatinvesteringar?

Något enkelt svar finns inte. Ledande partiföreträdare försöker 
ge intryck av att det är tack vare Vänsterpartiet som det nya 

överskottsmålet trots allt är lägre än det tidigare, som Vänsterpartiet 
ofta kritiserade. Men det är inte sant.

Den nya överskottsuppgörelsen utarbetades av en parlamentarisk 

utredning där alla riksdagspartier deltog, och som i september 2016 
lämnade betänkandet En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67). 
De borgerliga allianspartierna gick in i arbetet med krav på bibehållet 

överskottsmål, men var beredda att förhandla om nivån. Liberalernas 
utgångsbud var 0,5 procent av BNP. (S)-(Mp)-regeringens utgångspunkt 
var ett balansmål. Resultatet blev en förutsägbar kompromiss, 
överskottsmålet blir kvar men sänks från en procent till 0,33 procent 
av BNP. Alla som följde arbetet vet att Vänsterpartiet inte påverkade 
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utfallet, utan anslöt sig till det. 
Detta påstående kan också bevisas, något som annars inte alltid är 

fallet i politiken. Om Vänsterpartiet lämnar uppgörelsen kommer denna 

nämligen att kvarstå oförändrad ner till sista kommatecknet. Som den 

blocköverskridande uppgörelse mellan de borgerliga allianspartierna, 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet den hela tiden varit.

Varför valde (v)-ledningen då att ”ställa in sig i ledet” och skriva under 

det nya finanspolitiska regelverket? Eftersom partiledningen själv inte 
ger något intellektuellt hållbart svar återstår endast spekulationer, men 
den troligaste förklaringen är en vilja att framstå som ”ansvarsfull” och 

”trovärdig”. Partiet valde att anpassa sig istället för att utmana den 
”mentala fångenskap” som P-O Edin talar om och som dominerar 
den ekonomiska debatten, den som säger att budgetunderskott till 
varje pris ska undvikas. Kanske med målet om regeringsdeltagande 

hägrande vid horisonten.

Vänsterpartiet lägger snubbeltråd för egna förslag
Uppslutning kring överskottsmålet innebär också att Vänsterpartiet 

lägger snubbeltråd för flera egna förslag till samhällsinvesteringar. 
Det gäller exempelvis förslaget om en ”grön statlig investeringsbank 
med minst 100 miljarder kronor i kapital”. En god idé, förutom att 100 
miljarder kronor bara motsvarar ett knappt års investeringsbehov och 

därför är helt otillräckligt. Problemet är emellertid att banken till en 
del måste finansieras med ägarkapital från staten. Och det regelverk 
Vänsterpartiet godkänt innebär att alla kapitaltillskott till statliga företag 

måste rymmas inom målet om överskott i offentliga finanser. De bokförs 
i statsbudgeten under Utgiftsområde 24, Näringsliv, och konkurrerar 
därmed direkt med satsningar på sådant som skola, äldreomsorg och 
sjukförsäkring. Eller med andra viktiga miljösatsningar.

Det rimliga vore istället att staten utnyttjar sin möjlighet att 

låna till negativ realränta och den vägen finansierar den ”gröna 
investeringsbanken”. Den dörren har dock Vänsterpartiet stängt, låst 
och reglat med sitt godkännande av överskottsuppgörelsen.

Samma problematik finns med Vänsterpartiets krav på investerings-
stöd för byggande av hyresrätter. Rätt tänkt, men även finansieringen av 
detta förslag måste pressas in under överskottsmålet så länge partiet står 

bakom Alliansens och Socialdemokraternas budgetregler. Varför föreslås 
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inte istället att bostaden blir en social rättighet enligt samma modell som 

användes på 1960- och 1970-talen, staten lånar pengar och ser till att 
bostadsbristen byggs bort?

Partiledningen har också framfört flera tveksamma argument när den 
bemött den interna oppositionen mot överskottsmålet. Som till exempel 
när partiledaren Jonas Sjöstedt på kongressen 2018 argumenterade 

mot förslag om lånefinansierade investeringar med att ”det är bättre 
vänsterpolitik att beskatta de rika än att låna pengar och skicka 

räkningen till barnbarnen”.

Att ”de rika” för rättvisans skull bör betala mer till välfärden tycker 

de flesta inom arbetarrörelsen. Men alla med relevanta kunskaper om 
skattebasers storlek och investeringsbehovens omfattning vet att det är 

tomt prat att påstå att investeringskrisen kan lösas med beskattning av 

”de rika” (se även avsnitt 7).

Lånefinansierade investeringar gör barnbarnen rikare, inte 
fattigare

Det är också tråkigt att Jonas Sjöstedt i kongressdebatten använde 

sig av ett av de mer inskränkta argument som förekommer i den 

ekonomiska debatten, påståendet att det är oansvarigt mot kommande 
generationer att lånefinansiera samhällsinvesteringar. Att ”räkningen 
skickas till barnbarnen”. Ett påstående som är dubbelt fel.

Först och främst så får ”barnbarnen” ta över allt det som underskotten 

finansierar. Alla de nya järnvägar, solpaneler, hyresbostäder, daghem, 
sjukhus, äldreboenden och vindkraftverk som inte skulle ha funnits utan 
lånefinansiering. Morgondagens ”barnbarn” blir rikare, inte fattigare, 
om vi idag lånar till samhällsinvesteringar. Det verkliga sveket mot 

nästa generation är istället att på grund av ekonomisk närsynthet eller 

politisk taktik inte utnyttja statens möjligheter att låna gratis till stora 

klimatinvesteringar.

Men också i ett snävt finansiellt perspektiv är det fel att nästa 
generation får betala dagens lån. För varje låntagare finns en 
långivare, lån och fordringar är per definition alltid lika stora. Och 
naturligtvis går både lån och fordringar över till nästa generation. 

Om generationsperspektivet ska användas, vilket kan ifrågasättas i 
sammanhang som dessa, så är det fråga om ett nollsummespel.
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Vänsterpartiets politik blir ofta lite ”trattformad”. Partiledningen för 
gärna ett allmänt, ideologiskt resonemang som med breda penseldrag 
målar bilder av klimatkris, klassklyftor och könsmaktsordning. Ofta 
skickligt och välformulerat.

Men allteftersom politiken ska konkretiseras så smalnar budskapet. 
Reformförslagen pekar i rätt riktning, men blir ofta rätt harmlösa. 
Det är inte konstigt. Vänsterpartiet har åtagit sig att hålla sin 

ekonomiska politik inom de snäva ramar överskottsuppgörelsen tillåter. 

Ramar som dessutom är 65 miljarder kronor snävare än vad EU-

kommissionen anser godtagbart för Sverige. Resultatet kan bara bli ett, 
de konkreta förslagen blir lite för försiktiga, lite för försynta och föga 
samhällsomdanande.

Vad är då alternativet för Vänsterpartiet? Självfallet inte att göra saker 

som budgetregler eller realränta till huvudfrågor i politiken. Det är för 

tekniskt, det vinner inga val, det sporrar inte till aktivism.
Men att bryta med överenskommelsen om överskott i offentliga 

finanser är nödvändigt. Det är först då som ett kraftfullt program för 
klimatinvesteringar, utbildning och bostäder kan formuleras. För 
trovärdighetens skull bör där också framhållas att konjunkturläget måste 

tillåtas påverka den takt med vilken investeringarna kan förverkligas.

En sådan offensiv politik skulle kunna inramas av partiets gamla krav 
på en särskild statlig investeringsbudget. Ett förslag Vänsterpartiet 

formellt står bakom fortfarande, men som i praktiken ersatts av 
stödet till överskottsuppgörelsen och som därför mest samlar damm i 

riskdagsgruppens byrålådor. 

Att finansiera redan planerade statliga investeringar med lån istället 
för med skatt frigör också resurser för viktiga välfärdssatsningar. I ett 

första steg upp till 100 miljarder kronor per år, för att sedan stegvis 
minska till följd av ökade amorteringar. 

Vänsterpartiet kunde ge röst åt budgetkritik i (S)-leden 
 och i facket 

Partiledningen tycks rädd för att en sådan politik skulle isolera 
Vänsterpartiet, göra det till en outsider i svensk politik. Det troliga 
är att effekten blir den motsatta. Med ett konkret och kraftfullt 
investeringsprogram kan Vänsterpartiet ge röst också åt alla de 

socialdemokrater och fackligt aktiva som vill prioritera full syssel-

sättning framför budgetöverskott (se avsnitt 10). Det kan ge röst åt 
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alla de miljöaktivister som förtvivlat ser hur alla riksdagspartier, även 
Vänsterpartiet, idag prioriterar minskad statsskuld framför nödvändiga 
klimatsatsningar.

Dagens kritiklösa uppslutning bakom borgarnas och (S)-(Mp)-
regeringens finanspolitiska regelverk bidrar däremot till att en våt filt 
läggs över kraven på en kursändring i den ekonomiska politiken. Den 

hjälper (s)-ledningen att isolera kritikerna i det egna partiet.

När det stod klart att alla partier utom Sverigedemokraterna ställde 

sig bakom överskottsuppgörelsen förklarade en glädjestrålande 

Magdalena Andersson för media att detta skulle firas med tårta på 
Finansdepartementet. En feststämning som de vänsterpartister som vill 

att jobb och klimat ska gå före budgetöverskott knappast delade.

12. Rörelse krävs för ny ekonomisk politik 
En partiledning byter inte nödvändigtvis politisk kurs i viktiga frågor 

till följd av intellektuella argument. Så sofistikerad är inte politiken. 
Inte heller i arbetarrörelsens partier. Det betyder inte att förändring 

förutsätter att ledande partiföreträdare måste bytas ut. Däremot 

förutsätter en ny kurs att det finns ett politiskt tryck på partiledningen. 
Det saknas sannerligen inte krafter som trycker på arbetarrörelsens 

partier för en kurskorrigering åt höger. Där finns hela uppsättningen 
av borgerlig media, storföretag, bankekonomer, näringslivets 
organisationer och borgerligt inpyrd akademisk miljö.

Ska en kursomläggning åt vänster bli möjlig, en strategi byggd på 
samhällsinvesteringar och full sysselsättning, krävs ett tryck som 
kommer underifrån. Från fackliga organisationer, miljögrupper, 
feministiska aktivister och från medlemmar och grundorganisationer i 

arbetarrörelsens partier.

Att skapa en sådan rörelse kräver ett långsiktigt och tålmodigt 

arbete. Det gäller att väcka frågan i den egna fackklubben eller 

partiorganisationen, ordna temamöten eller studiecirklar, bjuda in 
föreläsare eller föreslå uttalanden.

Ett viktigt verktyg är att motionera till kongresser, även till 
distriktskongresser. Det ger goda möjligheter att starta en debatt om 

ekonomisk politik, överskottsmål och samhällsinvesteringar för full 
sysselsättning och klimatanpassning. I ett första steg ger förslaget 

att väcka en motion upphov till samtal i den egna partiföreningen 
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eller fackklubben. I ett andra steg blir motionen föremål för en bred 

kongressdebatt bland blivande ombud och andra medlemmar. I 

ett tredje steg blir ledningen tvungen att i kongresshallen svara på 

argumenten för en kursomläggning.

En förutsättning för framgång är att inte fastna i abstrakta och 

teoretiska resonemang om regelverk och budgetöverskott. Argumenten 

behöver hela tiden kopplas till ideologi och de möjligheter som öppnas 

om vi tar oss ur den finanspolitiska tvångströja som de borgerliga 
partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bundit 
sig för. De partiföreträdare som försvarar överskottsmålet bör få svara 

på konkreta frågor om ”varför”. 

Exempelvis om...
”Varför inte lånefinansiera snabbtågen så att vi snabbt kan ta hem 

det effektivare resande och de klimatfördelar de innebär?”, bör 
Socialdemokraterna tillfrågas.

”Varför står ni bakom budgetöverskott när självaste EU-kommissionen 

tycker att 65 miljarder kronor mer per år till välfärd och investeringar 

är rimligt även om det leder till underskott i budgeten?”, bör 
vänsterpartister tillfrågas.

”Varför följer Socialdemokraterna inte LO:s råd och går tillbaka till 
den progressiva ekonomiska politik som partiet stod för under Per Albin 
Hansson och Ernst Wigforss?”, bör socialdemokrater tillfrågas.

”Varför ska vänsterpartiet vara enda europeiska vänsterparti, förutom 
det av EU kuvade Syriza i Grekland, som godtar att skattepengar ska 
bli budgetöverskott istället för sociala reformer?”, bör vänsterpartister 
tillfrågas.

”Varför avvisar Socialdemokraterna Svenskt Näringslivs propåer om 

att svensk konkurrenskraft skulle må bra av att budgetöverskotten 

skrotas till förmån för lånefinansierade investeringar i infrastruktur?”, 
bör socialdemokrater tillfrågas.

”Varför ska statligt stöd till nya bostäder begränsas av att pengarna 

måste rymmas under överskottsmålet och konkurrera med satsningar på 

välfärd istället föra att som på 1960- och 1970-talen lånefinansieras?”, 
bör vänsterpartister tillfrågas.

Listan kan förstås göras mycket längre. Men det finns en fråga 
som alltid bör finnas med och som bör riktas till alla – ni säger att 
klimathotet är mänsklighetens ödesfråga. Varför då inte utnyttja att 

staten kan låna gratis till massiva investeringar i energibesparingar, sol- 
och vindkraft och kollektivtrafik?
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Snart tvingas Socialdemokraterna och Vänsterpartiet välja 
mellan två oförenliga budgetmål 

Det bör också uppmärksammas att Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet närmar sig en skiljeväg som de inte hade förutsett, och 
som de inte vet hur de ska hantera.

Den uppgörelse om ramarna för finanspolitiken som de står bakom 
innehåller, som redan nämnts, två mål. Det ena är kravet på ett årligt 
överskott i offentliga finanser motsvarande en tredjedels procent av 
BNP. Det andra är ett så kallat ”skuldankare” (se avsnitt 1) som innebär 
att den offentliga sektorns bruttoskuld bör stanna vid 35 procent av 
BNP. Inte mer, men inte heller mindre. En lägre skuld skulle nämligen 
gå ut över nödvändiga investeringar och göra att penning- och 

kapitalmarknaderna fungerar sämre, är motiveringen.
Det skulle inte bli något problem att sträva efter båda dessa mål, 

antog de partier som stod bakom överskottsuppgörelsen. Men det blev 
det. Att den ekonomiska politiken så hårt prioriterat lägre skuld gör 

att målet om 35 procents bruttoskuld underskrids redan 2019, enligt 
Finansdepartementets prognoser.

Då ställs både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inför ett vägval, 
vilket mål är viktigast? För att hålla skulden vid 35 procent av BNP krävs 
nämligen ett budgetunderskott på cirka 30 – 50 miljarder kronor per 
år eftersom skulden mäts som andel av en växande BNP (se också se 
avsnitt 1). Budgetöverskott och stabil bruttoskuld blir oförenliga mål.

Arbetarrörelsen behöver göra sig av med hela det regelverk som 

budgetöverskott och skuldankare är delar av. Det står för en förlegad, 
ålderdomlig och rigid syn på ekonomisk politik och står i vägen för de 

mål för vilka arbetarpartier och fackföreningar en gång bildats.

Men det betyder inte att det är meningslöst vad Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet väljer att prioritera när det nuvarande regelverkets 

två mål inte längre går att förena. Alla progressiva krafter bör hjälpas 

åt att sätta press på partiledningarna inför detta vägval. Och budskapet 

måste vara kristallklart. ”Nu har minskad statsskuld prioriterats länge 

nog. När skulderna nu nått en nivå ni själva anser vara skadlig är det 

dags att byta kurs. Låt pengarna gå till kortare köer i sjukvården, bättre 
äldreomsorg, yrkesutbildning för nyanlända, fler bostäder och ett 
järnvägsnät där tågen kommer i tid!”

Riksdagsvalet 2018 får många varningslampor att blinka illrött. 

Ett högerradikalt och främlingsfientligt parti fortsätter att äta sig in i 
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arbetarklassen. Partier med en klimatfientlig agenda växer i inflytande. 
Kampen för full sysselsättning blir svårare. Samtidigt som arbetarrörelsens 

möjligheter att själva regera landet tycks allt mer avlägsna. 

Ute i världen är den nyliberala dominansen över den politiska agendan 

över. I det tomrum den lämnar efter sig strider högernationalism och 

progressiv politik om utrymmet. Men i svensk arbetarrörelse dröjer 
sig nyliberala föreställningar kvar. Socialdemokraterna framhärdar 

som ”mittenparti” och sneglar högerut efter regeringspartners. Och 

Vänsterpartiet vågar inte utmana borgerlig budgetpolitik utan stödjer 

överskottskrav för offentliga finanser.
Arbetarrörelsen behöver en ny ekonomisk politik som kan vända 

utvecklingen. Och det brådskar. Samtidigt får hindren för att skapa 

den förnyande kraft underifrån som behövs inte underskattas. Vägen 

kan bli lång, mödosam och flera av uppförsbackarna branta. Men desto 
viktigare att marschen börjar nu.
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2. P-O Edin: ”Totalrenovering av Sverige – för framtidens sysselsättning och 

välfärd”. Underlagsrapport nr 19 inför LO-kongressen 2016.

3. Karl Marx, Kapitalet, band I.
4. Regeringens Vårproposition, april 2018 (Prop 2017/18:100)
5. SCB Befolkningsstatistik, BE 18 SM 1601
6. Uttalande i Dagens ETC, 2018-06-15
7. OECD: Historical Statistics
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