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1. Inledning 

1.1. Socialdemokratin i gungning  

1990-talet var en period av förändring inte bara för Europa och omvärlden utan också för den 

europeiska socialdemokratin. Det kalla kriget hade avslutats, inte genom ett totalt 

kärnvapenkrig utan med kommunismens och östblockets nästintill totala kollaps. Samtidigt så 

hade den idéen om den oreglerade och fria marknaden som det bästa samhällssystemet vuxit 

sig fram i väst och erövrade kontinuerligt ny mark i de forna öststaterna. Detta placerade den 

internationella socialdemokratin i en situation där gamla sanningar om kollektivt ägande och 

kapitalismens avskaffande började ifrågasättas. Samtidigt så påbörjades även en intern 

diskussion om vilken väg som socialdemokratin skulle ta framöver. En diskussion som bland 

annat ledde till den socialdemokratiska tredje vägen, där de socialdemokratiska partierna med 

Tony Blairs New Labour i spetsen övergav de tankarna om övertagandet av 

produktionsmedlen och avskaffandet av kapitalismen.1  

 Även i den svenska socialdemokratin experimenterades det med ideologi under 1990-

talet, med New Labour och Blair som inspiration.2 Samtidigt så stod omvärlden inte stilla, för 

medan socialdemokratin experimenterade ideologiskt kom Sverige att råka ut för en 

ekonomisk kris som inte hade sett sin like sedan 30-talet. Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti (SAP) tvingades göra en omställning till hur partiet ansåg att välfärdsystemet 

skulle vara uppbyggt. SAP som hitintills sett sig själva som välfärdens byggare fick nu 

påbörja en omfattande budgetreform med stora nedskärningar i välfärden.  

 

1.2. Kontext och bakgrund 

1.2.1. Partivänster och partihöger 

Partivänster och partihöger, alternativt vänsterfalangen och högerfalangen, är två begrepp som ofta 

hörs i diskussioner om SAP. Framförallt i samband med SAP:s kongresser eller kring valet av 

partiordföranden. Trots att dessa två begrepp ofta används i samhällsdebatten brukar dem oftast 

användas utan någon ytterligare beskrivning av vad som menas med begreppen. Visserligen kan 

det tyckas vara evident då höger och vänster är den huvudsakliga axeln som politik i Sverige 

roterat kring. Däremot så behövs dessa begrepp en tydligare förklaring för att det ska gå att göra 

en djupare analys av relationen mellan regeringen och Skånedistriktet.  

 
1 Andersson (2008), s. 15.  
2 Andersson (2008), s. 15.  
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 För att förklara vad som menas med partivänster och partihöger så kommer Tommy Möller 

och Margit Silbersteins beskrivning av partihöger och partivänster i En marsch mot avgrunden att 

användas. Enligt Möller och Silberstein finns det två distinkta karaktärer som skiljer de två 

falangerna inom SAP åt. Partivänstern är generellt sätt mindre positiv till privata alternativ inom 

välfärden och har ett större fokus på fördelningspolitiken och samarbetet med 

Landsorganisationen (LO).3 Medan partihögern är mer fokuserad på tillväxt, företagens villkor 

och mer positivt inställda till det finanspolitiska ramverket. 4 Samtidigt så har partivänstern enklare 

att samarbeta med Vänsterpartiet (V) medan partihögern vill gå mot den ideologiska mitten.5 

Möller och Silberstein tillägger även att partivänstern och partihögern framförallt fokuserade på 

ekonomiska frågor och att det är därför dem karaktäriseras utifrån ett mer ekonomiskt perspektiv.6  

 

1.2.2. Skånes socialdemokratiska partidistrikt 

Partidistrikten inom SAP har huvudsakligt ansvar för den regionala SAP politiken i Sveriges län 

samt har ett ansvar att samla arbetarekommunerna i distriktet. Arbetarekommunerna ansvarar för 

den kommunala politiken och samlar socialdemokrater i kommunerna. Partidistrikten och 

arbetarekommunerna är så att säga SAP:s motsvarighet till län och kommuner och har liknande 

ansvarsområden inom partiet.  

Skånes socialdemokratiska partidistrikt är således ett av SAP:s 26 partidistrikt och tillhör 

även dem största partidistrikten inom partiet.7 1990 så bestod Skånedistriktet av omkring 210 000 

medlemmar, vilket motsvarade cirka 20% av Skånes totala befolkning.8 Visserligen var en stor del 

av dessa medlemmar anslutna via facket, dock pekar det på Skånedistriktets storlek.9 Distriktet 

hade även högst andel kollektivanslutna vilket ledde till ett nära samarbete mellan LO och 

Skånedistriktet även in på 90-talet.10 Skånedistriktet höll även en särskild plats inom den svenska 

socialdemokratin då en stor del av det tidiga SAP har sina rötter i Skåne. August Palms tidning 

Social-Demokraten publicerades i Malmö och Per Albin Hansson är även han skåning. 11  

 
3 Möller-Silberstein (2013), s. 27.  
4 Möller-Silberstein (2013), s. 27.  
5 Möller-Silberstein (2013), s. 27.  
6 Möller-Silberstein (2013), s. 27. 
7 Socialdemokraterna, om partiet.  
8 Distriktskongressprotokoll (DÅK), 1990 (AA Skåne).  
9 DÅK, 1990, (AA Skåne). 
10 DÅK, 1990, (AA Skåne).  

  Intervju den 9/5 2020 med Bengt Holgersson, tidigare distriktsordförande och landshövding.  
11 Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.  
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Skånedistriktet beskrivs ofta som tillhörande partivänstern och anses ofta vara en ledande 

aktör inom vänsterfalangen i partiet.12 Mycket på grund av att distriktet generellt har ett stort fokus 

på omfördelningspolitik och har ett nära samarbete med LO och de olika LO-förbunden.  

 

1.2.3. Finanskrisen 1990–1994 

Finanskrisen som drabbade Sverige under 1990-talet orsakades av en expansiv utlåning från 

bankerna efter avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet.13 Krisen drabbade först 

finanssektorn dock övergick den snabbt till en bred ekonomisk kris. Bland annat ledde 

finanskrisen till att den svenska arbetslösheten, som alltid varit låg, skenade iväg upp emot 10 

procent.14 Regeringen som bestod av Moderaterna (M) och de andra borgerliga partierna fick 

agera och beblanda sig i ekonomin för att förhindra en total ekonomisk kollaps. Staten gick bland 

annat in som garant för bankerna och inrättade olika stödpaket riktade mot finanssektorn.15 

Samtidigt genomförde Regeringen Bildt flera krispaket i samarbete med SAP, som då var i 

opposition.16 Efter valet 1994 så tog SAP över regeringsmakten och fortsatte att bedriva en 

krispolitik där de bland annat sjösatte budgetsaneringen.  

 

1.2.4. Regeringen 

Eftersom uppsatsens fokus ligger på budgetsaneringen som genomfördes 1994 kommer fokuset 

vara på den socialdemokratiska regeringen 1994–2006. S-regeringen tillträde efter valet 1994, och 

fick då ett stöd på omkring 45%, och leddes först av Ingvar Carlsson som sedan avgick 1996. 

Carlsson efterträdes av Göran Persson som tidigare varit finansminister och huvudansvarig för 

själva budgetsaneringen.17 Dock trots att SAP uppnådde att starkt valresultat kunde partiet inte 

bilda regeringen själva och ingick därför ett samarbete med C, vilket gav SAP majoritet i 

riksdagen.18 Finanskrisen tog upp majoriteten av S-regeringens tid och ett stort fokus lades på 

olika ekonomiska reformer, främst då budgetsaneringen.19 

 I kontrast med Skånedistriktet så uppvisade S-regeringen på 90-talet tydligare 

karaktärsdrag kopplade till partihögern än till partivänstern. Framförallt genom 

 
12 Möller-Silberstein (2013). s. 17.  
13 Zaar, E., ” Finanskrisen 1990, Banker-Finansbolag-Fastighetsbolag”, s. 11.  
14 Sveriges radio, 20 år sedan 500-procentsräntan i Sverige.  
15 Zaar, E., ”Finanskrisen 1990, Banker-Finansbolag-Fastighetsbolag”, s. 12.  
16 Sveriges radio, 20 år sedan 500-procentsräntan i Sverige.  
17 Nationalencyklopedin, Göran Persson. 
18 Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.   
19 Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.  
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budgetsaneringen och skapandet av det finanspolitiska ramverket samt den senare konflikten 

med LO. 

  

1.3. Syfte och avgränsning 

1.3.1. Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Skånes socialdemokratiska partidistrikt såg på 

budgetsaneringen och de efterföljande reformer som genomfördes av S-regeringen. Det finns 

ytterligare anledningar varför det är intressant att studera just Skånedistriktets syn på 

budgetsaneringen. Främst handlar det om att Skånedistriktet var en ledande aktör inom både 

partiet och vänsterfalangen samt hur distriktet såg på konflikten mellan SAP och LO.  

 

1.3.2. Frågeställning 

Frågeställningen som ämnas besvaras är relaterat till syftet, alltså hur Skånedistriktet såg på 

regeringen och budgetsaneringen. Samtidigt så finns det andra frågor som kan tänkas relevanta för 

att ge uppsatsen ytterligare djup och kontext. Därför kommer även en rad mindre frågor att uppstå 

och besvaras löpande i texten. Även om samtliga mindre frågor inte kan besvaras.  

• Hur såg Skånes Socialdemokratiska partidistrikt på budgetsaneringen? 

• Fanns det en konflikt mellan Skånedistriktet och S-regeringen? 

• Hur påverkades distriktet av att Göran Persson bodde i Skåne?  

 

1.3.3. Avgränsning 

Det kommer att göras en rad olika avgränsningar i uppsatsen framförallt på grund av att de ämnen 

som behandlas i uppsatsen är stora och har väldigt mycket tillgängligt material. En av 

avgränsningarna är relaterat till vilka år som huvudsakligen undersöks i uppsatsen. På grund av 

flera faktorer så har jag valt att undersöka den period som löper mellan 1993 och 1996. Detta är 

gjort med flera olika saker i åtanke, dock är den främsta att majoriteten av de stora reformerna 

relaterade till 90-tals krisen genomfördes under denna, där den kanske viktigaste reformen för 

undersökningen, budgetsaneringen, genomfördes 1994. Dessutom är avgränsningen gjord med 

källmaterialet i åtanke eftersom endast protokoll från det verkställande utskottet (VU) och 

distriktsstyrelsen (DS) gjordes tillgängliga mellan 1993–1996. Sen ska det tilläggas att det även att 
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kommer att användas material som hamnar utanför perioden 1993–1996. Däremot kommer den 

främsta diskussionen och analysen vara baserat på material mellan 1993 och 1996.  

 En annan avgränsning som är gjord i uppsatsen är relaterat till regeringen och vad som 

syftas på när regeringen skrivs i uppsatsen. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka relationen 

mellan ett socialdemokratiskt partidistrikt och regeringen så har jag valt att fokusera på den 

socialdemokratiska regeringen istället för den borgerliga. Det vill säga att begreppet regering 

kommer att syfta på den socialdemokratiska regeringen, 1994–2006, vilket även passar eftersom 

det var den regeringen som genomförde budgetsaneringen. Avgränsningen är även gjord med 

materialet i åtanke eftersom regeringen främst kommer att representeras av partistyrelsens (PS)  på 

distriktskongresserna i Skåne. Att se PS som representativt för regeringen är delvis gjort på grund 

av uppsatsen omfång, då det blev ett sätt att minska mängden material som behövdes samlas in. 

Samtidigt är avgränsningen gjord med syftet i åtanke, eftersom det handlar om att undersöka hur 

distriktet såg på regeringen och då fungerar PS:s tal på kongresserna för att reflektera regeringen. 

Därför att PS:s föredragande även kan ses som representativ för regeringen handlar om att på 

grund av att Skåne var ett stort distrikt så var det ofta tunga socialdemokrater som var PS 

representant där. I de kongresserna som undersöktes så var det bland annat miljöministern, 

fackförbundsordföranden, partisekreterare, finansministern och statsministern som var PS 

representanter. Det vill säga att en stor del av PS representanterna även hade regeringsämbeten 

vilket gör det möjligt att se dem som representativa för regeringen. Samtidigt ger talen 

tillsammans med intervjuer och memoarer en god bild av regeringen och dess politik och åsikter. 

Det bör dock tilläggas att detta är min personliga bedömning efter att ha studerat det arkiverade 

materialet och det kan definitivt finnas andra åsikter kring denna bedömning. Sen ska det även 

tilläggas att bedömningen är gjord med syftet i åtanke och vad som är relevant att lägga arbete på 

för att kunna besvara frågeställningen och syftet. Däremot är det en befogad fråga varför jag inte 

istället valde att undersöka hur distriktet såg på SAP istället för regeringen. Anledningen till detta 

är för att syftet är att undersöka hur distriktet såg på budgetsaneringen och de kopplade reformerna 

och inte hur distriktet såg på regeringen. Hur regeringen motiverar sina reformer och varför de 

ansåg att budgetsaneringen behövdes genomföras för Skånedistriktet är relevant.  Det är således 

därför fokuset ligger på regeringen och inte SAP. Samtidigt ska det även undersökas om distriktet 

gjorde en avvägning mellan verkligheten och deras politiska ideologi i synen på 

budgetsaneringsreformerna. Framförallt med tanke på att regeringen bestod av SAP, så 

samarbetade den mycket med C i flera frågor. Vilket kan vara relevant för uppsatsen, eftersom 
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samarbetet med C sätter en annan ideologisk prägel på budgetsaneringen än om SAP hade 

genomfört den på egen hand. 

 Utöver dessa två avgränsningar har ytterligare en avgränsning gjorts som framförallt 

handlar om var själva fokuset på undersökningen kommer att ligga. Uppsatsen kommer att 

fokusera på att analysera och diskutera den interna dialogen inom partidistriktets ledande organ, 

vilket innebär distriktskongresserna, DS och VU. Istället för att fokusera på den externa 

diskussionen som är synlig i bland annat debattartiklar, insändare och motioner på partikongresser. 

Vilket även innebär, precis som nämnts tidigare, att behandlingen av S-regeringen kommer vara 

mer koncis och begränsad i vilket material som används än det som behandlar distriktet. Detta kan 

ses som en eventuell brist i undersökningen dock så är bedömningen gjord med uppsatsens 

omfång i åtanke. Samtidigt är det övergripande syftet att undersöka hur partidistrikt såg på S-

regeringens budgetsanering och de sammankopplade reformerna. Utifrån det perspektivet är 

bedömningen att det är rimligare att undersöka den interna dialogen inom distriktet snarare än den 

offentliga debatten. Något som är gjort eftersom det kan tänkas vara en djupare och mer öppen 

diskussion i de interna dokumenten än i den offentliga debatten. Framförallt eftersom risken att det 

uppstår meningsskillnader är större internt snarare än offentligt, där det gäller att hålla en enad 

front.  

  

1.4. Teori, metod och material 

1.4.1. Teori 

Jenny Andersson beskriver att det under 90-talet pågick ett skifte inom socialdemokratin där 

de lämnade klassiska ideal bakom sig och förändrades. Enligt Andersson så var det en 

förkastning av traditionella vänsterideal till att bli mer mittenorienterade och fokusera på 

samspel istället för konflikt.20 Anderssons teori instämmer mycket väl med det som Möller-

Silberstein beskriver om konflikten mellan partihöger och partivänster på det sena 00-talet 

och tidiga 10-talet. Teorin utgår således ifrån att det skifte som socialdemokratin genomgick 

på 90-talet delvis utgick ifrån en höger-vänster skala, där partihögern var mer positiv till 

skiftet. Samtidigt som skiftet som Andersson beskriver maskerades av budgetsaneringen som 

la grunden för konfliktytan i den svenska arbetarrörelsen.  

 

 
20 Andersson (2008), s. 15–18.  
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1.4.2. Metod 

Majoriteten av källmaterialet som används i uppsatsen är hämtat från Arbetarrörelsens arkiv i 

Skåne. Arkivet ansvarar för material från olika delar av den skånska arbetarrörelsens såsom SAP, 

LO och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Dock ansvarar arkivet även för andra 

organisationer med nära anslutning till arbetarrörelsen. Arbetet med arkivmaterialet har gjorts i två 

separata omgångar. Där den första genomgången av materialet var för att få en översikt av 

materialet som helhet och för att få en generell bild av vilka handlingar som var relevanta. Den 

andra genomgången var mer specifik och där gjordes urvalet av det material som senare kom att 

användas i uppsatsen.  Det material som används i uppsatsen som kom från arkivet fotograferades 

eller kopierades för att ge tillgång till det utanför arkivets öppettider.  

 Bedömningen av relevant material gjordes huvudsakligen med syftet och frågeställningen i 

åtanke. Dock var syftet mer relevant i bedömningen då frågeställningen kom till i slutskedet av 

genomgången av materialet. Även Anderssons forskning har haft påverkan på bedömningen av 

materialet och hur det passar in i helhetsbilden. Materialet har också organiserats utifrån hur pass 

relevanta själva samlingen var för uppsatsen. Där materialet från VU och DS bedömdes vara mer 

relevanta än kongressprotokollen. Dock så låg fokus på de enskilda handlingarna och inte på 

samlingarna i sin helhet.  

  Utöver det arkiverade materialet genomfördes även en intervju som kommer att användas 

som källmaterial i uppsatsen. Intervjun i fråga genomfördes per telefon kl. 10.00 lördagen den 9 

maj och den som intervjuades var Bengt Holgersson, tidigare distriktsordförande för Skånes 

socialdemokratiska partidistrikt och tidigare landshövding i Skåne län.   

 

1.4.3. Material 

Materialet kan delas upp i antingen källmaterial eller litteratur, där litteraturen huvudsakligen 

kommer att användas för att analysera källmaterialet. Själva källmaterialet kan delas in i fyra 

breda och generella kategorier, intervjuer, litteratur, arkivhandlingar och övrigt källmaterial. 

Skillnaden mellan den litteraturen som används i källmaterialet och den litteratur som används för 

analys, är beroende av vad litteraturen behandlar. Litteraturen som används som källmaterial är 

huvudsakligen intervjuer och memoarer. Medan övrig litteratur är skriven av forskare som 

bedriver en vetenskaplig undersökning. De fyra kategorierna som källmaterialet är uppdelat i är 

gjort med vilket typ av material det handlar om som basis. Det bör tilläggas att övrigt syftar på 

material som inte passar in i de övriga kategorierna såsom tidningsartiklar och internetartiklar.  
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Protokollen skiljer sig även åt eftersom de är protokoll förda vid olika typer av möten med 

olika typer av formalia, vilket betyder att de är utformade på olika sätt. Det finns en skillnad 

mellan de olika protokollen från VU och DS och kongressprotokollen. Utformningen av 

kongressprotokollen är sådana att de omfattar en stor del material med varierande relevans till 

uppsatsen. Kongressprotokollen innehåller dock val av olika ledamöter och partistyrelsens (PS) 

föredragande. Talen som hölls av PS skrevs även ner i sin helhet. Dock saknar 

kongressprotokollen ett visst djup och ofta sammanfattar endast händelser eller presenterar ett 

resultat för en omröstning. Innehållet i protokollen från VU och DS är mycket mer kärnfullt och 

det finns även bifogade handlingar till dessa protokoll. Dessa protokoll ger även en djupare insyn i 

distriktets ledning eftersom de behandlar punkter som är relaterat till en rad olika frågor.  

  Utöver det tidigare presenterade materialet kommer även ett fåtal artiklar från tidningen 

Arbetet, som var en socialdemokratisk morgontidning i Malmö, att användas.21 Arbetet kommer 

att användas för att ge en insyn i hur övriga socialdemokrater, som var oberoende ämbeten inom 

partiet, i Skåne såg på budgetsaneringen. Framförallt kommer det vara ledare eller insändare, 

skrivna av redaktionen, som kommer att användas. Dock med tanke på tidningens nära samarbete 

med SAP är det svårt att avgöra hur oberoende tidningen egentligen var, däremot kan vi anta att 

tidningen hade ett nära band med partiet. Tidningen kommer främst att användas för skapa 

ytterligare djup och kontext på hur den skånska socialdemokratin såg på budgetsaneringen.  

Utöver det arkiverade materialet har även en intervju med Bengt Holgersson, tidigare 

partidistriktsordförande 1985–1997, och den första landshövdingen i Skåne län, 1997–2006, 

gjorts. Intervjun med Bengt Holgersson genomfördes först för att skapa en kontext till det 

arkiverade materialet samt för att få en djupare förståelse i hur distriktsledningen tänkte under 

perioden. Detta eftersom en person har möjligheten att komma ihåg saker som av flera olika 

anledningar kanske inte skrevs ner i protokollen. Utöver det så hade Holgersson även god insyn i 

distriktets DS och VU samt så hade han även insyn i SAP:s VU, vilket gör att han kan även kan ge 

en insyn i regeringens agerande.  

Litteraturen kommer både användas som källmaterial och som material för att skapa 

kontext till det övriga källmaterialet. Skiljelinjen går mellan Arvid Lagercrantz bok och Kjell-Olof 

Feldts bok. Lagercrantz intervjuar personer som var ledande i samarbetet mellan SAP och 

Centerpartiet (C). Lagercrantz kommer att användas som källmaterial och ge en bild av hur 

aktörerna i samarbetet såg på händelserna. Feldt å andra sidan driver en tes om varför partiet 

 
21 Nationalencyklopedin, Arbetet.  
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hamnade där det var 2011, och driver en tydligt kritisk tes gentemot partivänstern. Det betyder att 

Feldt är osäker som källa däremot kan han representera partihögern och det kommer han att 

användas som. Visserligen kommer dock Feldts beskrivningar att användas i mindre utsträckning 

än övrigt material.  

 

1.4.4. Källkritik  

Det arkiverade materialet, i synnerhet de olika protokollen, ses som generellt bra källor. De är 

skrivna i samband med de händelserna som de beskriver och är oberoende andra källor. 

Samtidigt framgår det att det inte finns någon större tendens, utöver den uppenbara för SAP. 

Överlag så upplevs det arkiverade materialet vara oberoende och ett solitt källmaterial. 

Däremot ska det lyftas att en del av arkiverade materialet var sekretessbelagt. Dessa 

var protokollen från VU och DS. Inom SAP är det praxis att samtliga protokoll från de 

styrande organen sekretessbeläggs, dock tas sekretessen bort efter ett visst antal år. I detta 

fallet skulle sekretessen redan ha utgått från protokollen från 90-talet, men Skånedistriktets 

VU har beslutat att förlänga sekretessen ytterligare. Det betyder att för att få tillgång till dessa 

protokoll behövdes en förfrågan till VU göras. Att dessa protokoll är sekretessbelagda och har 

fått sekretessen förlängd gör protokollen intressanta ur flera perspektiv. 

Sekretessbeläggningen kan tyda på att distriktet anser att de behandlar känsligt material som 

VU inte vill ska gå till allmänheten. Det betyder inte att det känsliga nödvändigt är 

sammankopplat till uppsatsens syfte eller frågeställningen. Samtidigt kan det betyda att VU 

har valt att sekretessbelägga protokollen eftersom de personer som finns i protokollen 

fortfarande är vid liv och att beslutet är gjort med det i åtanke. Varför VU valde att förlänga 

sekretessen är svår att säga däremot gör faktumet att de är sekretessbelagda protokollen till 

intressanta källor.  

 Litteraturen bedöms även den vara bra källor, med undantag för Kjell-Olof Feldt. 

Majoriteten av litteraturen är skriven av forskare eller med en undersökning som grund till 

litteraturen. Det gör att en stor del av litteraturen upprätthåller tydliga vetenskapliga normer i 

oberoende och genomförande. Jenny Andersson och Möller-Silberstein används främst för att 

analysera materialet och är även skrivna av forskare. Arvid Lagercrantz bok är visserligen inte 

skriven av en forskare dock är det en undersökning och en samling av intervjuer. Det gör att 

Lagercrantz bok nästintill kan behandlas som primärkälla. Dock bör det vara i åtanke att 

Lagercrantz kan ha komprimerat transkriberingen av intervjuerna eller att han kan ha lagt dem 
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i en viss ordning. Samtidigt är Lagercrantz intervjuer gjorda ett par år efter budgetsaneringen 

vilket även kan tänkas påverka kvalitén på intervjuerna. I relation till Kjell-Olof Feldt har han 

ett uttalat syfte med sin bok, som inte är i linje med vetenskapliga normer. Det gör Feldt till 

en opålitlig källa med stark tendens till partihögern inom SAP. Feldt bok ska dock endast 

användas för att visa hur partihögern såg på budgetsaneringen. Detta gör Feldt till en lämplig 

källa för det, även om det han skriver i boken kan antas ha tendens.   

 Bengt Holgersson som källa medför både bra och dåliga kvaliteter utifrån ett 

källkritiskt perspektiv. Främst är Holgersson en primärkälla som var närvarande när 

majoriteten av samtliga besluts togs. Holgersson var också ytterst ansvarig för Skånedistriktet 

och på så sätt kan sägas representera distriktet för perioden 1993–1996. Samtidigt kan Bengt 

Holgersson medvetet eller omedvetet försöka att försköna den bilden av SAP under 

budgetsaneringen. Eller försöka att försvara eller försöka sitt och distriktets agerande under 

perioden. Sedan är det även så att tidsaspekten är central och det har gått 26 år sedan 

budgetsaneringen genomfördes. Det är således mycket möjligt att Holgersson helt enkelt har 

glömt vissa delar av det som hände. Vilket betyder att det som Holgersson säger inte kan vara 

helt säkert, i synnerhet om det finns skillnader mellan honom och det arkiverade materialet. 

Slutligen vet vi relativt lite om Bengt Holgersson utom att han var distriktsordförande mellan 

1985 och 1997 samt att han var landshövding mellan 1997 och 2006. Det vill säga att vi inte 

vet hur Holgerssons personliga relation till såväl regeringen och Göran Persson var och hur 

det påverkar honom som källa. Att Holgersson utnämndes som landshövding för Skåne när 

länet skapades pekar dock mot att han åtminstone hade en positiv relation med regeringen, 

dåutnämningen till landshövding ofta är en belöning för ett hårt arbete och utsätts av 

regeringen. Detta betyder att den nominerade åtminstone behöver ha positiva relationer med 

regeringen och inte negativa. Sättet som Bengt Holgersson talar om Göran Persson, och vid 

flertalet gånger benämner honom vid förnamn, tyder också på att Holgersson hade en 

personlig relation till Persson.  
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2. Ämnesbehandling 

2.1 Regeringens perspektiv  

2.1.1. Distriktskongressen 1995 

Vid den skånska distriktskongressen 1995 var det Göran Persson, dåvarande finansminister, 

som var PS föredragande det kan tilläggas att Persson också representerade regeringen. Något 

som blir evident genom talet som Göran Persson höll på distriktskongressen 1995. Persson 

tog nämligen tillfället i akt att tala om de reformer som regeringen hade genomfört och 

planerade att genomföra. Perssons tal på distriktskongressen i Skåne 1995 hölls i ljuset av 90-

tals krisen och budgetsaneringen. Två politiska områden där Göran Persson själv var kraftigt 

iblandad i egenskap av ämbetet som finansminister. Framförallt så talade Persson om de 

nedskärningarna i välfärden som regeringen tvingades genomföra. Enligt Persson hade SAP 

byggt upp välfärden för att motarbeta klassklyftorna i Sverige. Därför ansåg Göran Persson att 

det nu var beklagligt att regeringen tvingades göra nedskärningar i välfärdssektorn. Persson 

påpekade ändå att sunda statsfinanser måste vara överordnat allt annat.22   

 Varför valde Göran Persson att tala mycket om budgetsaneringen och regeringens 

ekonomiska politik på distriktskongressen i Skåne? Det kan bero på att Persson var 

finansminister och ansvarig för den ekonomiska politiken och valde att tala om det området 

han besatt mest kunskap om. Det kan dock även tänkas bero på att Persson kände sig manad 

att tala om finanspolitik av andra anledningar. Varav en av dessa anledningar kan vara 

konflikten mellan LO och SAP. Särskilt med tanke på att Skånedistriktet är ledande inom 

partivänstern och hade nära band till LO. Det kan vara så att Persson försökte att övertala 

skåningarna om nödvändigheten i regeringens finanspolitik. Och trots att regeringen 

genomförde dessa nedskärningar var det inget som regeringen genomförde med glädje. 

Samtidigt manar Göran Persson skåningarna till ansvarstagande och att det endast är SAP som 

kan klara av att genomföra budgetsaneringen. Det upplevs som att Persson försöker att sälja in 

budgetsaneringen till Skånedistriktet. Samtidigt som Persson placerar distriktet i en situation 

där om dem öppet kritiserar regeringen inte skulle ses på ett bra sätt.  

Utöver resonemanget kring budgetsaneringen talade Göran Persson även om de 

politiska samarbeten som regeringen hade genomfört i riksdagen. Framförallt talade Persson 

mycket om samarbetet med V som enligt han själv hade gått mycket bra även om han inte 

upplevde V som lika ansvarstagande som SAP. Istället tittade Persson åt borgerligt håll för 

 
22 DÅK 1995, (AA Skåne).  
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framtida samarbeten och mer specifikt mot C, som enligt Persson verkade vara mer villiga att 

ta ansvar för den kris som Sverige befann sig i. Samtidigt påpekar Persson att det inte bara är 

kring budgetsaneringen som C är villiga att samarbeta med SAP utan att de tycks vara allmänt 

intresserade av ett samarbete med regeringen. Persson ansåg också att det fanns goda 

kontakter mellan SAP och C, rent historiskt, vilket inte skulle göra det svårt att samarbeta 

med dem.23   

Precis som innan när Persson talade om budgetsaneringen kan det tänkas finnas en 

bakomliggande tanke om varför han pratar om samarbete med ett borgerligt parti inför ett 

vänsterdistrikt. Ett samarbete med ett borgerligt parti ligger trots allt närmare partihögern än 

med V som Möller-Silberstein (1.2.1) påpekar. Det kan precis vara så att Persson försöker 

sälja in ett samarbete med C som en nödvändighet för partiets krisplan. Även Andersson 

skriver att den moderna socialdemokratin fokuserade samarbete snarare än konflikt. ”90-talets 

politiska landskap var fridfullt och konfliktlöst, byggt på tanken att alla mer eller mindre 

kunde samsas”.24 Det kan vara så att Persson använder talet som att dels sälja in regeringens 

politik, dels för att sälja in moderniseringen av SAP och den socialdemokratiska tredje vägen. 

Budgetsaneringen och samarbetet med C kan således utifrån Anderssons och Möller-

Silberstein tolkas som ett sätt att sälja in ett övertagande av SAP för partihögern.  

 

2.1.2. Diskussionen över blockgränsen 

Lagercrantz intervjuer med Göran Persson och andra ledande politiker i samarbetet mellan 

SAP och C tycks överensstämma med det Göran Persson sade på distriktskongressen 1995. 

Samarbetet med C gav S-regeringen en större parlamentarisk majoritet och gav regeringen 

möjligheten att genomföra sitt krisprogram, utan någon större kritik från den borgerliga 

oppositionen. 25 Bengt Holgersson tillägger att han anser att Persson nog var den S-

statsministern som fått minst kritik från borgerligt håll. 26 Samtidigt tycks det som att Persson 

var en drivande kraft bakom samarbetet med C. Främst på grund av den personliga relation 

som Persson hade till ledande centerpartister.27 Göran Persson verkade även tycka att det hade 

gått att bilda regering med C. 28  Dock så påpekar Persson att detta var omöjligt på grund av 

 
23 DÅK 1995, (AA Skåne).  
24 Andersson (2008), s. 15. 
25 Lagercrantz (2005), s. 31–33.  
26 Intervju den 9/5 2020 med Bengt Holgersson, tidigare distriktsordförande och landshövding. 

    Lagercrantz (2005), s. 32–33.  
27 Lagercrantz (2005), s. 43.  
28 Lagercrantz (2005), s. 54.  
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stämningen inom både SAP och C kring en SAP/C regering.29 Persson beskriver även den 

inbitna konflikt som uppstod mellan LO och SAP som en följd av budgetsaneringen, vilket 

enligt Göran Persson ställde SAP:s existens på spel och pekar på hur pass ifrågasatta han och 

Ingvar Carlsson var. 30 Persson sa även att det inte bara var LO som kritiserade regeringen 

utan att även olika arbetarekommuner var kritiska.31  Trots konfliktens allvar verkar det inte 

ha påverkat Perssons syn på budgetsaneringen. Persson ansåg, precis som vid 

distriktskongressen 1995, att budgetsaneringen hade varit nödvändig och även att den hade 

varit bra för Sverige.32 

  Att Persson föredrog en borgerlig samarbetspartner och kunde tänka sig att bilda 

regering med ett borgerligt parti, placerar Göran Persson och hans regering som en del av 

partihögern. Samtidigt stämmer det överens med Anderssons teser om att den moderna 

socialdemokratin fokuserar på samarbete. Ett så pass långtgående samarbete med C som 

Persson tycks förespråka kan däremot tänkas sticka i ögonen på Skånedistriktet. Vilket Göran 

Persson även tycks vara medveten om. Även Perssons försvar av budgetsaneringen som 

någonting bra för Sverige ger ett sken av att han försökte omforma sitt parti. Detta stödjer 

delar av diskussionen i 2.1.1 om varför Persson försökte sälja in budgetsaneringen till den 

skånska distriktskongressen. 

 

2.1.3. Kjell-Olof Feldts kritiska betraktelse 

Kjell-Olof Feldt är en komprimerad källa framförallt med tanke på att han är öppen med att 

han är kritisk till partivänstern. Detta blir tydligt i öppningsorden till Feldts bok. ”I oktober 

2011 var jag nog lika förvirrad och bekymrad som många andra socialdemokrater. Alltså ville 

jag försöka ta reda på vad som hänt med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti”. 33 Det 

kan antas att Feldt talar om krisen som uppstod kring Håkan Juholt, som sågs som 

representant för partivänstern. Trots att detta påverkar Feldts trovärdighet som en saklig källa 

gör det även honom till en utmärkt källa för hur partihögern såg på budgetsaneringen och 

konflikten med LO.  

Feldt ansåg, precis som Göran Persson, att startskottet för konflikten mellan SAP och 

LO var budgetsaneringen. Kjell-Olof Feldt menar att det var sänkningen av A-kassan och 

 
29 Lagercrantz (2005), s. 54.  
30 Lagercrantz (2005), s. 55–56.  
31 Lagercrantz (2005), s. 56.  
32 Lagercrantz (2005), s 55.  
33 Feldt (2012), s. omslag.  
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sjukersättningen som startade konflikten mellan LO och SAP.34 Detta får stöd från bifogade 

handlingar till VU protokollen från 1995, där olika lokala arbetarekommuner var förargade 

över regeringens beslut.35 Feldt tillkännager dock att regeringen fick ge efter till LO och 

anpassa en del av krispolitiken efter deras krav.36 Däremot så syns det tydligt i Feldts 

resonemang att partihögern var märkbart irriterad över LO:s agerande. Framförallt när Feldt 

börjar kalla LO och de övriga motståndarna till regeringens finanspolitik för 

marknadsmotståndare.37 

Feldts generellt negativa syn på LO och hans anklagelse att regeringens motståndare 

även var marknadsmotståndare kan tänkas spegla partihögerns perspektiv på 

budgetsaneringen. Det kan mycket väl vara så att partihögern såg budgetsaneringen som en 

möjlighet. Jenny Andersson beskriver till exempel att den moderna socialdemokratin skulle 

bryta med det gamla och bygga nytt.38 Feldt ger intrycket att konflikten mellan LO och SAP 

inte bara var en strid om budgetsaneringen utan även partiets framtid. En konflikt om partiet 

skulle efterlikna New Labour och följa ner den socialdemokratiska tredje vägen eller inte.  

 

2.2 Skånes socialdemokratiska partidistrikts perspektiv 

Det vi kan se så här långt är att regeringen gav ett sken av att budgetsaneringen genomfördes 

motvilligt. Samtidigt som de som genomförde budgetsaneringen inte verkar anse att det var 

särskilt motvilligt. SAP och regeringen inledde även inbiten konflikt med LO som en följd av 

budgetsaneringen och nedskärningarna. Således går vi över till Skånedistriktets syn på 

budgetsaneringen och vad det innebar för distriktet.  

 

2.2.1. Distriktskongressen 1990  

Vid distriktskongressen 1990 hade ekonomin och budgetsaneringen inte kommit upp 

på agendan för distriktet än. Antagligen på grund av att det fortfarande var några år tills 90-

tals krisen drabbade Sverige och budgetsaneringen genomfördes. Istället var det en annan 

fråga som dominerade kongressen och det var kollektivanslutningen och den framtida 

relationen till facket. Skånedistriktet hade högst andel kollektivanslutna inom SAP och 

 
34 Feldt (2012), s. 54.  
35 Verkställande utskottsprotokoll (VU) 1995, (AA Skåne). 
36 Feldt (2012), s. 56.  
37 Feldt (2012), s. 56.  
38 Andersson (2008), s. 18.  
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avskaffandet påverkade distriktet mycket. Distriktet hade vid 1990 års distriktskongress 

210 000 medlemmar, vilket motsvarade ca 20% av Skånes befolkning, och 61 av 350 ombud 

var fackligt anslutna. Trots att kollektivanslutning avskaffandes ansåg distriktet att samarbetet 

med facket skulle fortsätta och fördjupas.39  

Trots kollektivanslutningens avskaffande tycks det inte ha påverkat relationen mellan 

LO och SAP i Skåne. Distriktet hade vid 90-talets början en god relation med LO och hade 

för avsikt att fördjupa denna relation. Distriktet var uppenbarligen även beroende av facket då 

en stor del av dem aktiva medlemmarna var fackligt anslutna. Det nära samarbetet med LO 

positionerar distriktet inom partivänstern, vilket redan var evident. Däremot är den nära 

relationen mellan Skåne och LO intressant i relation till det som presenterades i 2.1. 

Framförallt framställer det Perssons tal som en taktisk manöver för att försöka övertala 

distriktet att välja partiets sida i konflikten med LO.  

 

2.2.2. Bengt Holgersson 

Bengt Holgersson var under nästan 20 år en central aktör inom den skånska socialdemokratin 

och den skånska politiken. Mellan 1985 och 1997 var Holgersson distriktsordförande och 

representerade distriktet i PS och SAP:s VU. Senare mellan 1997 och 2006 var Bengt 

Holgersson den första landshövdingen i Skåne.  

 Inledningsvis tycks Bengt Holgersson bekräfta den bild av budgetsaneringen som 

Göran Persson presenterade på distriktskongressen 1995. Holgersson menar att distriktet 

ogillade den politik som budgetsaneringen representerade dock fann man sig i det. Distriktet 

var medvetet om hur pass seriös den kris som Sverige befann sig i var och distriktet var 

beredda att sluta upp bakom partiet enligt Holgersson. SAP var det statsbärande partiet och de 

enda som hade klarat av att genomföra en så omfattande reform enligt Bengt Holgersson. 

Ingvar Carlsson sa något under ett av VU sammanträdena i samband med förhandlingarna 

med regeringen Bildt som Holgersson anser representera stämningen inom partiet. ”Jag gör ju 

inte detta för Bildts skull verkligen inte, för den personen gillar jag inte, men jag gör det för 

Sverige, jag tycker vi ska ställa upp för Sveriges skull”.40  

Holgersson instämmer även i att Skånedistriktet hade goda relationer med LO och att 

de förblev goda även efter att kollektivanslutningen avskaffades. Däremot lyfter Holgersson 

 
39 DÅK 1990, (AA Skåne).  
40 Intervju den 9/5 2020 med Bengt Holgersson, tidigare distriktsordförande och landshövding.  
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ingenting om att konflikten mellan LO och SAP nationellt påverkade Skåne. Bengt 

Holgersson anser snarare att relationen med LO förblev god trots den stora konflikten utanför 

Skåne.41 

 Det verkar som att distriktet inte valde sida i konflikten mellan LO och SAP enligt 

Holgersson. Dock slöt distriktet upp bakom regeringens krispolitik och själva 

budgetsaneringen. Något som var ett nödvändigt ont för att få riket på fötterna igen enligt 

Holgersson. Vilket tyder på att Skånedistriktet inte var förtjusta i den politik som regeringen 

förde dock att distriktet accepterade den på grund av omständigheterna. Även självbilden av 

SAP som det statsbärande partiet påverkade synen på budgetsaneringen. Holgersson talar 

mycket om hur viktigt det var att partiet tog ansvar för situationen och det kan definitivt även 

ha varit något som påverkade distriktets syn på budgetsaneringen, vilket även sammanfaller 

med Perssons uppmaning om att sluta upp och ta ansvar på distriktskongressen 1995.    

 Holgersson lyfte även att även om budgetsaneringen var viktigt för riket så fanns det 

andra frågor som var högprioriterade i Skåne. Främst handlade det om olika regionpolitiska 

frågor såsom Öresundsbron och hopslagningen av Malmöhus län och Kristianstad län. Enligt 

Bengt Holgersson tog dessa frågor upp majoriteten av distriktets tid och energi. Något som 

även stöds av de olika protokollen från VU, DS och kongresserna. Enligt Holgersson berodde 

detta mycket på att Skåne kändes övergivet av Stockholm och att länet ofta fick klara sig på 

egen hand. I detta samband lyfts Göran Persson upp som en viktig person enligt Holgersson. 

För även om Persson aldrig representerade Skåne officiellt så förde han ofta Skånes talan i 

regeringen menar Holgersson. Framförallt besluten om citytunneln i Malmö och tunneln 

genom Hallandsåsen var frågor där Persson spelade en central roll anser Holgersson.42 

 Bengt Holgersson ger intrycket av skånska politiker fick ta ett större ansvar än övriga 

regionpolitiker i Sverige. Detta kan ha tvingat Skånedistriktet att i större utsträckning fokusera 

på den lokala politiken, även om distriktet hade ett vakande öga på rikspolitiken. En annan 

bidragande faktor, vilket Holgersson även ger sken av, kan vara den starka lokalpatriotism 

som råder i Skåne. Detta kan även ha påverkat hur Skånedistriktet agerade i olika frågor.  

Trots att distriktet hade andra prioriteringar på 90-talet så verkade det ändå som att de hade en 

annan syn på budgetsaneringen än regeringen. Dock tycks Persson ha haft en stor påverkan på 

distriktet under 90-talet, åtminstone utifrån det som Holgersson presenterar. Perssons val att 

lyfta upp skånska frågor på riksnivå tycks ha gett honom ett gott rykte bland skånska 

 
41 Intervju den 9/5 2020 med Bengt Holgersson, tidigare distriktsordförande och landshövding. 
42 Intervju den 9/5 2020 med Bengt Holgersson, tidigare distriktsordförande och landshövding.  
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socialdemokrater. Det kan således vara mycket möjligt att Perssons goda rykte i distriktet 

påverkade hur distriktet såg på budgetsaneringen.  

   

 2.2.3. Distriktsledningen 1993–1996 

I distriktsledningen framkommer det ingen skarp kritik gentemot regeringen eller 

budgetsaneringen under perioden 1993–1996. Visserligen förs det kontinuerligt en diskussion 

om den ekonomiska politiken. Dock fastställs det varje gång att den ekonomiska politik som 

regeringen för är nödvändig och den bästa utifrån förutsättningarna. Trots att distriktledningen 

själva inte kritiserade regeringen eller budgetsaneringen fanns det kritik inom distriktet. En 

kritik som framförallt blev synlig i samband med att regeringen sänkte A-kassan och 

sjukförsäkringen. Flera lokalföreningar för olika fackförbund skrev brev till distriktsledningen 

där de krävde att distriktet tog avstånd från regeringens politik. Facken fick även stöd från S-

föreningar och arbetarekommuner som krävde att distriktet tog ställning i frågan. VU, som 

behandlade frågan, valde dock att endast lägga breven till handlingarna och gå vidare utan 

någon nedskriven diskussion. 43 

 Precis som Bengt Holgersson påpekade handlade en stor del av VU och DS mötena 

om olika lokala frågor. Distriktet arbetade även med att ta fram ett Skåneprogram på 90-talet, 

vilket dominerade flera sammanträden för såväl DS som VU.44 

 Däremot varför distriktet inte valde att agera när arbetarekommunerna krävde att de 

gjorde någonting åt budgetsaneringen är intressant. Arbetarekommunerna lyfter den tydliga 

vänsterkaraktär som kan förväntas av Skånedistriktet. Det tyder också på en skillnad i bilden 

av budgetsaneringen mellan arbetarekommunerna, distriktet och regeringen. Samtidigt så kan 

den antydas att distriktet valde att passivt försvara regeringen genom att inte föra frågan 

vidare. Detta kan bero på det som tidigare påpekats om att det fanns en bild av att det var 

viktigt att sluta upp bakom partiet. 90-tals krisens allvar fick helt enkelt vara överordnat vad 

arbetarekommunerna och facken tyckte. Samtidigt framgår det, utifrån Holgersson, att 

distriktet trots allt ogillade regeringens politik.   

 

 
43 VU 1995, (AA Skåne).  
44 VU 1993, (AA Skåne).  
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2.2.4. Arbetet 

Materialet från Arbetet har en varierande hållning gentemot regeringen och budgetsaneringen. 

Inledningsvis så har Arbetet en relativt god syn på regeringen, vilket försvinner under den 

senare delen av 90-talet. 1994 skrivs en ledare om Göran Perssons flytt till Skåne, en ledare 

som är av en komisk och välmenad karaktär. Ledaren gör även narr av Expressen som påstod 

att Persson skulle ha flyttat till Skåne på grund av skattemässiga skäll. Samtidigt är ledaren 

glad över att Persson flyttar till Skåne eftersom Skåne har varit utan en minister under en för 

lång tid.45  

 Den positiva synen på regeringen sträckte sig även in på den ekonomiska politiken och 

var inte bara relaterad till att Persson blev skåning. I en annan ledare hyllades regeringens 

arbete med budgetsaneringen även om det var långt kvar innan den var helt genomförd. 

Ledaren hyllade även samarbetet med V, även om det konstaterades att V verkade mindre 

villiga att ro budgetsaneringen i hamn än SAP. Budgetsaneringen behövde trots allt fortsätta 

och kunde inte vara beroende av om V inte ville ta ansvar enligt ledaren. Därför undrade 

ledaren även om Persson inte skulle tvingas att byta samarbetspartner, eller snarare ”Frågan är 

om Persson tvingas byta städhjälp”.46  

 Denna välvilliga attityd gentemot regeringen höll sig dock inte och 1996 så skrev Bo 

Elmgren, som var redaktör, en debattartikel riktad mot SAP. Elmgren anklagade partiet för att 

ha övergett socialdemokratiska ideal. Samtidigt ansåg Elmgren att SAP är ute på vift när de 

skar ner i välfärden som partiet slitsamt byggt upp. Istället menar Elmgren att partiet borde 

öka intäkterna genom att dra tillbaka de borgerliga skattesänkningarna. Samtidigt kritiserade 

Bo Elmgren normerna om intern opposition i SAP och strävade efter en aktiv organiserad 

intern opposition. Budgetsaneringen var visserligen nödvändig enligt Elmgren men att det nu 

var dags att bygga upp välfärden igen.47  

 Arbetet ger samma bild som det övriga materialet som berör distriktet. Det vill säga att 

det fanns en insikt om att budgetsaneringen var nödvändig oavsett hur jobbig den var att 

genomföra. Och att det även fanns en insikt om att SAP var det enda partiet som på riktigt 

kunde ta ansvar för krispolitiken. Samtidigt så framför Arbetet även att attityden gentemot 

regeringen inom distriktet förändrades i takt med att effekterna från budgetsaneringen blev 

långvariga.  

 
45 ”En skåning i regeringen”, Arbetet, 14 december 1994.  
46 ”Tvingas Persson byta städhjälp?”, Arbetet, 21 december 1994.  
47 Elmgren, Bo, ”Vi ska skapa opposition inom partiet”, Arbetet, 3 juli 1996.  
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2.3. Slutdiskussion 

Det framgår således att det inte fanns en större konflikt mellan Skånedistriktet och regeringen 

i relation till budgetsaneringen. Främst tycks det handla om en skillnad i synen på 

budgetsaneringen. Där regeringen tycks ha en generellt mer positiv bild av budgetsaneringen 

medan distriktet en mer negativ. Precis som diskuterats under såväl 2.1 och 2.2 tycks detta 

främst bero på att det fanns en skillnad i vilken falang de båda tillhörde,där Skåne och 

partivänstern tycks vara generellt sätt mer kritiska till budgetsanering. Däremot tycks det även 

som att krisens allvar dominerade den interna debatten inom SAP. Det verkar även ha varit 

något som regeringen aktivt försökte att sälja in till partivänstern, vilket syns i Perssons tal till 

distriktskongressen 1995. Detta tycks också ha lyckats då den interna kritiken inte tycks ha 

kommit längre än till VU i Skåne. Samtidigt tycks även självbilden ha påverkat hur distriktet 

såg på budgetsaneringen. Vikten av att vara det statsbärande partiet tycks även ha påverkat 

Skånedistriktet, oberoende av regeringens införsäljningsförsök.  

Även om, som tidigare påpekats, distriktet själv inte hade någon skarp kritik eller 

avvikande åsikt om budgetsaneringen betyder det inte att det fanns en avsaknad av kritik 

gentemot budgetsaneringen bland distriktets medlemmar. Som påpekats i 2.2.3 och 2.2.4 så 

var det bland distriktets medlemmar som den väsentliga kritiken gentemot budgetsaneringen 

fick sitt utlopp. I den kritiken syns den tydliga interna ideologiska skillnaden mellan 

partivänstern och partihögern i SAP. Eftersom en stor del av kritiken riktad mot regeringen 

handlar främst om att budgetsaneringen slog hårt mot arbetare, vilket var något skånska 

socialdemokrater inte kunde stå upp för. Distriktsledningen valde dock aldrig att föra denna 

kritiken vidare, i alla fall inte på sätt att det syntes i protokollet. Vilket tyder på det som 

skrivits tidigare om att distriktet som organisation valde att inte öppet kritisera regeringen i 

frågan.  

 Att Skånedistriktet inte valde att aktivt kritisera regeringen eller budgetsaneringen när 

LO samtidigt kritiserade budgetsaneringen är av intresse. Därför att LO representerade och 

förde mycket av den kritiken som medlemmarna i Skånedistrikten också förde. Det vill säga 

att det hade varit enkelt för distriktet att sluta upp bakom LO och på så sätt enklare få gehör 

för sin kritik. Varför distriktet inte valde att gå med LO emot regeringen kan ha mycket att 

göra med den socialdemokratiska självbilden och att det rådde en ekonomisk kris. Det kan 

vara mycket möjligt att distriktet inte ville uppfattas som femte kolonnare inom partiet och 
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således valde att tysta ner kritiken från medlemmarna. Det kan även vara så att distriktet 

stödde LO dock att de inte ville uppfattas dåligt av övriga partiet. Helt enkelt att 

Skånedistriktet hoppades på att LO skulle klara av att vinna konflikten på egen hand. Det 

finns visserligen inget uttalat om detta i handlingarna. Däremot kan det tänkas möjligt 

eftersom LO:s och Skånes åsikter tycks falla i linje med varandra. Samtidigt är det även 

viktigt att påpeka att konflikten mellan LO och SAP uppfattades internt som en konflikt 

mellan höger och vänster, i alla fall enligt partihögern. Det kan betyda att Skånedistriktet 

valde att inte delta i konflikten eftersom de oroade sig över att det skulle leda till en större 

konflikt. En konflikt som eventuellt skulle kunna tänkas dela partiet i två och då var det 

viktigare att ta ansvar som det statsbärande partiet enligt distriktet.  

Samtidigt tycks partihögern ha använt sig av budgetsaneringen som ett sätt att 

genomföra en modernisering av partiet. En modernisering utifrån den Jenny Andersson 

presenterade, det vill säga att SAP skulle anamma de förändringar som genomförs i Labour i 

Storbritannien. Det är visserligen inget som direkt är uttalat av representanter för regeringen, 

däremot talar Kjell-Olof Feldt på ett sätt som liknar Anderssons resonemang. Således blir 

konflikten mellan LO och SAP även en konflikt om partiets framtid. En konflikt mellan 

traditionell socialdemokratisk politik och den socialdemokratiska tredje vägen. Särskilt med 

tanke på att Andersson påpekar att ett kännetecken för denna nya era inom socialdemokratin 

utmärktes med ett brott gentemot det gamla socialistiska.48 Andersson menar att socialism i 

90-talets socialdemokrati kopplades till antingen totalitära öststater eller regeringsdugliga

partier. Skulle det nu vara så att det var denna stämning som rådde inom socialdemokratin kan 

det även tänkas att det hämmade Skånedistriktet från att aktivt kritisera budgetsaneringen. 

Helt enkelt att skiftet inom socialdemokratin som Andersson beskriver kan tänkas ha påverkat 

Skånedistriktets agerande genom att de inte ville ses som förlegade inom partiet.  

Det är även tydligt att distriktet valde att prioritera andra frågor under perioden 1993–

1996, vilket även kan ha påverkat hur distriktet såg på budgetsaneringen. Valet att prioritera 

de lokala frågorna över frågor såsom budgetsaneringen kan bero på flera olika anledningar. 

Främst kan det tänkas ha en koppling till den säregna skånska självbilden samt att distriktet 

ansåg sig vara övergivna av Stockholm. Samtidigt är det även av vikt att påpeka att en rad av 

dessa frågor som distriktet prioriterade var stora beslut såsom Öresundsbron och 

hopslagningen av två län. Beslutet om Öresundsbron var till exempel ett beslut som ledde till 

en stor diskussion inom distriktet, vilket också kan ha bidragit till distriktets beslut.  

48 Andersson (2008), s. 18. 
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Det bör även tilläggas att Göran Persson kan ha haft en personlig effekt på hur 

Skånedistriktet ställde sig i frågan om budgetsaneringen. Det framgår att Persson var populär 

bland skånska socialdemokrater, även om Persson själv aldrig officiellt representerade Skåne. 

Göran Persson tog trots allt upp skånska frågor på riksnivå och var inblandad i en rad av dessa 

större lokalpolitiska beslut som tog upp distriktets tid. Distriktet hade så att säga ett nära, om 

inofficiellt, samarbete med Persson vilket mycket möjligt kan ha påverkat hur distriktet såg på 

budgetsaneringen, särskilt med tanke på att Persson personligen hade det huvudsakliga 

ansvaret för den. Särskilt intressant är att denna uppskattning av Persson tycks ha överbyggt 

den intern ideologiska skillnaden som fanns mellan honom och Skånedistriktet eftersom det 

framgår att Persson var en del av partihögern. Detta tyder på att distriktet uppskattade hur 

Persson förde upp skånska frågor på agendan mer än vad de ogillade partihögern.  

3. Avslutning

3.1. Slutsats 

Det framgår att Skånedistriktet hade en generellt sett mer negativ syn på budgetsaneringen än vad 

regeringen hade. Däremot så var kritiken från Skånedistriktet relativt begränsad och distriktet 

instämde med regeringen om behovet av att genomföra budgetsaneringen. Samtidigt framgår det 

även att Skånedistriktets medlemmar  hade en mer negativ syn på budgetsaneringen än distriktet i 

stort. Dock tycks detta inte ha påverkat distriktets syn på budgetsaneringen i en större 

utsträckning. Detta innebär att det inte fanns en konflikt mellan regeringen och partidistriktet. 

Det fanns visserligen en konflikt mellan partihögern och partivänstern som tog sig uttryck i 

konflikten mellan LO och SAP, där Skånedistriktet inte valde att ta en aktiv part och undvek 

således en konflikt med regeringen.  

Det skifte inom socialdemokratin som Jenny Andersson beskriver, om hur SAP försökte 

efterlikna New Labour, tycks också ha haft en påverkan på distriktet. Det är mycket möjligt att 

detta förändrade hur distriktet såg på såväl budgetsaneringen som regeringen. Det kan ha funnits 

en vilja att inte ses som förlegade, regeringsodugliga eller rentav som totalitära i distriktets 

ledning. Detta kan ha inneburit att distriktet inte valde att aktivt kritisera budgetsaneringen eller 

regeringen.  

Slutligen kan det även sägas att Göran Persson påverkade distriktets inställning till 

regeringens politik. Persson, som person, tycks ha varit populär bland de skånska 

socialdemokraterna, bl.a. för att han lyfte skånska, angelägna politiska frågor på riksnivå. Vidare 

var 
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Skånedistriktet mestadels inriktade på att hantera lokala frågor men var samtidigt angelägna att 

ha nationellt stöd och förtroende av S-ledningen. Detta torde vara en tänkbar  förklaring till 

varför Skåne valde att inte vara så kritiska, och det är möjligt att Perssons popularitet och den 

uppskattning som Skånedistriktet hade, skyddade regeringen från en del av den skånska 

kritiken.  

4. Begrepp av central betydelse

Partidistrikt: SAP:s organisering i länen med ansvar för att utforma den regionala politiken i 

varje län. Partidistriktet består av de olika arbetarekommunerna i länet även om 

sidoorganisationerna också ofta är anslutna till partidistriktet.  

Arbetarekommun: SAP:s organisering i kommunerna samt med huvudsakligt ansvar för 

kommunens lokala frågor. Arbetarekommunen består huvudsakligen av olika S-föreningar 

men även SAP:s sidoorganisationer har rätt att ansöka om medlemskap i arbetarekommunen. 
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S-förening: SAP:s minsta organisation som ofta är organiserade efter områden inom olika 

kommuner och ansvarar för de minsta frågorna. S-föreningarna kan också vara grundade på 

intressen såsom internationella frågor eller fackliga frågor.  

Distriktsstyrelse (DS): Distriktsstyrelsen är det beslutande organet inom partidistrikten 

utanför kongresserna. Distriktsstyrelsens ledamöter väljs på årskongresserna och DS tar alla 

större beslut för distriktet.  

Verkställande utskottet (VU): Det verkställande utskottet är ledningsgruppen i distriktet och 

behandlar huvudsakligen löpande frågor om ekonomi och plötsliga händelser. VU består av 

ett mindre antal ledamöter än DS och har inte samma befogenheter som DS.  
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