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1. Inledning1 
 

Valutapolitiken har aldrig varit så aktuell och samtidigt så långt från den allmänna 

ekonomisk-politiska diskussionen. Krisen för den europeiska valutaunionen i spåren av den 

senaste finansiella krisen 2008 har fortfarande inte fått en långsiktig lösning. I Sverige är valet 

av växelkursregimer sedan folkomröstningen för eller emot ett svenskt medlemskap i EMU 

2003 närmast en icke-fråga. Det trots att växelkursregimer varit högst upp på dagordningen 

under åtminstone fyra decennier innan. Nestorn i svensk nationalekonomi, Assar Lindbeck, 

nämner misslyckandet med att försvara den fasta växelkursregimen ytterst lite i sina 

memoarer trots att det kan sägas vara en av de största omvälvningarna i svensk ekonomisk 

politik under 1900-talet.  

 

Valutapolitik och valet av växelkurs kan starkt förknippas med tider av finansiell oro och får 

ofta en avgörande roll i krisförloppen. Både guldmyntfotens upplösning i samband med 

börskraschen 1929, samt Bretton Woods-systemet kollaps till följd av Vietnamkriget och 

OPEC-kriserna på 1970-talet, är exempel på detta. Finanskrisen i Sverige i början av 1990-

talet var också en sådan tid. Den debatt om valutapolitiken och kronans anknytning som 

fördes mellan flera ledande svenska nationalekonomer då är egentligen inte avslutad än. Den 

kan istället sägas ha avstannat i brist på alternativ till dagens växelkursregim. Det är unikt i 

svensk ekonomisk historia att kronan har en rörlig växelkurs nästan ett kvarts sekel efter att 

växelkursen släpptes fri. När växelkursen släpptes att flyta var det 60 år sedan Sverige 

lämnade guldmyntfoten. Till och med då var kronkursen inte rörlig mer än två år innan den 

fick en ny anknytning till det brittiska pundet.  

 

I ett större perspektiv är valet av växelkurs en fråga om vilken typ av finansiella eller 

ekonomiska problem som anses viktigast för den ekonomiska politiken att prioritera. Fasta 

växelkurser kan jämna ut finansiella svängningar med större förtroende än rörliga kurser, 

medan de sistnämnda kan skapa snabbare anpassning av ekonomin vid djupare kriser som 

drabbar även den reala ekonomin. Även graden av autonomi som anses nödvändig i den 

ekonomiska politiken spelar roll för valet av växelkurs – ju större handlingsutrymme ett 

enskilt land anser önskvärt för att skapa sysselsättning, öka produktiviteten eller anpassa 

kostnadsnivån till omvärlden, desto större roll kommer valet av växelkurs att spela.  

																																																								
1	Ett stort tack till professor Jan Ottosson för alldeles utmärkt handledning och för att vänligt men 
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Bristen på gångbara alternativ till dagens europeiska valutaordning där länder antingen har 

flytande växelkurser eller helt övergett sin egen valuta och kontrollen över den nationella 

växelkursen kan också sägas bidra till den pågående ekonomiska krisen. Den tyske sociologen 

Wolfgang Streeck är en av de få som skissar upp ett nytt scenario. I sin bok Köpt tid föreslår 

han ett europeiskt Bretton Woods-system där varje land får tillbaka sin nationella valuta och 

euron övergår till att bli ett sorts riktmärke som växelkurserna rör sig kring.2 Det är ett försök 

att diskutera den europeiska valutapolitiken vidare efter bildandet av EMU. Kanske är 

Streecks försök dock början på något som skulle kunna återuppliva debatten om 

valutapolitiken. Negativa räntor, inflationsnivåer kring noll procent och hög arbetslöshet har 

blivit ett sorts nytt normalläge i större delen av Europa. Det är dock viktigt att problematisera 

detta genom att diskutera valutaordningarnas utformning och vilka konsekvenser de får för 

ekonomin i stort.  

 

I den här uppsatsen är dock målet att försöka ge en bild av den svenska förskjutningen från att 

en fast växelkursregim var självklart till att den rörliga växelkursen i realiteten blivit det enda 

alternativet. Nationalekonomernas resa i detta kommer vara den väg jag följer och 

förhoppningsvis kan den ge en förklaring till hur svensk ekonomisk politik formats av valet 

av växelkurs.  

 
  

																																																								
2 Streeck, Wolfgang, Köpt tid – Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris, Bokförlaget 
Daidalos, 2013, s. 198-204.  
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2. Syfte och forskningsproblem 
 

2.1. Syfte och forskningsfråga 
 

Syftet med undersökningen är att visa på ledande nationalekonomers skiften i argumentation 

från fast växelkurs till rörlig växelkurs i Sverige på 1990-talet. Hypotesen är att konsensus i 

argumentationen förflyttades från att fast växelkurs var en vedertagen del av den ekonomiska 

politiken till att rörlig växelkurs blev ett mer effektivt sätt för en liten ekonomi att hantera 

ekonomiska chocker. Forskningsproblemet blir en fråga om att kartlägga de viktigaste 

argumenten kring fast respektive rörlig växelkurs och att analysera vilken typ av skiften som 

sker, hur de ser ut och när i tid de inträffar.  

 

Forskningsfråga: 

Hur skiftade ledande nationalekonomers argumentation kring valutapolitiken och valet av 

växelkursregim mellan 1982-1996? 

 

2.2. Motivering till forskningsfråga 
 

Forskningsfrågan i denna undersökning handlar om nationalekonomernas argumentationer 

kring valutapolitiken och mer specifikt deras argument kring valet av växelkursregim. I ett 

ekonomiskt-historiskt perspektiv är frågan intressant eftersom valet av växelkurs så intimt kan 

kopplas till ekonomiska kriser, valet av stabiliseringspolitik och synen på den nationella 

ekonomins relation till omvärlden. Den nationella valutapolitiken visar hur ett land ser på sin 

roll i den globala ekonomin – som en del av ett internationellt valutasamarbete eller 

självständigt med en egen valuta och därmed möjlighet att välja sin egen växelkursregim. Det 

sistnämnda avgör i sin tur vilket handlingsutrymme det finns att stabilisera ekonomin i de fall 

finansiell instabilitet leder till ekonomiska kriser. Valet av växelkursregim blir på så vis en 

fråga om hur stor vikt den ekonomiska politiken bör lägga vid nivån på sysselsättningen, 

inflationen och tillväxten i ett land. Storheter som dessa är grundläggande studieobjekt inom 

den ekonomisk-historiska disciplinen och därmed blir även valutapolitik och valet av 

växelkursregim intressanta objekt att studera.  
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Ur en ekonomisk-politisk vinkel men också doktrin-historiskt är det intressant att studera hur 

nationalekonomer har argumenterat kring detta. Utgår man från att nationalekonomer i hög 

grad påverkar den ekonomisk-politiska debatten genom sin ambition att beräkna den optimala 

fördelningen av begränsade resurser kommer deras argument också spela roll för vilken typ 

av politik som prioriteras. Den växelkursregim som för tillfället förespråkas säger en del om 

vilken syn nationalekonomer har på den ekonomiska politikens möjligheter att påverka det 

ekonomiska systemets utveckling. Är övertygelsen att stabilisering på kort sikt är möjligt för 

att undvika kriser i till exempel sysselsättningen blir det rimligt att välja en självständig 

valutapolitik. Om det tvärtom är så att uppfattningen är att den ekonomiska politiken har 

ganska begränsad förmåga till stabilisering blir självständighet inte lika viktigt. Vilket 

argument som dominerar säger också något om vilken typ av ekonomisk doktrin som för 

tillfället har övertaget över den ekonomiska politiken.  
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3. Forskningsläge och teori 
 

Min forskningsfråga rör sig i forskningsfältet för regimskiften i ekonomisk politik i allmänhet 

och valutapolitik i synnerhet, men innefattar också nationalekonomisk värdeproduktion i 

dessa skiften. Det finns en intressant spänning däremellan där regimskiften i valutapolitiken 

ofta sker i samband med ekonomiska kriser då den ekonomiska osäkerheten ofta tvingar 

aktörer att förändra sin syn på invanda mönster. Nationalekonomers olika teorier kan då både 

ses som problem och lösningar beroende på hur regimen skiftar.3 Den stora utmaningen 

framför allt i det svenska perspektivet är att litteratur och källor kan komma från en och 

samma aktör. De kan både stå för det ursprungliga ”problemet” och senare erbjuda lösningen. 

Att nationalekonomiprofessorn Lars Jonung är en av de som skrivit mest om valutapolitik i 

Sverige och samtidigt var en central figur i debatten före och efter den svenska valutakrisen 

1992 är ett intressant tendensproblem. Även Assar Lindbeck och tidigare riksbankschef Bengt 

Dennis förekommer både som litteratur och källor. Jag kommer diskutera detta vidare under 

metodavsnittets rubrik om källkritik.  

 

Den svenska och internationella ekonomisk-historiska forskningen kring valutapolitik under 

de senaste fyra decennierna rör framför allt sökandet efter en ny valutaordning efter 

upplösningen av efterkrigstidens valutasystem med den amerikanska dollarn, knuten till ett 

fast guldvärde, som ankare för det så kallade Bretton Woods-systemet. Det var ett 

valutasystem med fasta men justerbara växelkurser. Valutorna kunde alltså röra på sig inom 

ett visst band. Den europeiska forskningen har tillkomsten av det europeiska valutasamarbetet 

som huvudfokus. Den svenska rör Sveriges olika valutaexperiment under 1970-talet och 

1980-talet fram till att kronan fick en rörlig kurs och därefter frågan om ett svenskt EMU-

medlemskap. Nedan kommer först en internationell forskningsöversikt och därefter en svensk. 

Den teoretiska sidan av forskningen diskuteras genomgående i översikten, men kompletteras 

också med en egen rubrik sist i avsnittet.  

 

 

3.1. Jakten på en ny valutaordning - ett internationellt perspektiv på valutapolitik  
 

																																																								
3 Se till exempel Mirowski, Philip & Nik-Kah, Edward, ”The Economics Profession and the 
Economic Crisis”, History of Political Economy, Duke University, 2013.  
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Slutet 1973 för Bretton Woods-systemets fasta men justerbara växelkurser med den 

amerikanska dollarn som ankare markerade också slutet på efterkrigstidens finansiella 

stabilitet. Prischockerna när oljekartellen OPEC höjde oljepriserna 1971 och 1973 innebar att 

inflationstakten ökade i alla oljeberoende ekonomier och ställde nya krav på den ekonomiska 

politiken att hantera både valutaoro, pris- och löneökningar och samtidigt ställa om industrin 

och öka produktiviteten i den reala ekonomin. Stagflation blev ett nytt begrepp för att förklara 

en situation där tillväxtnivåerna sjönk i industriländerna utan att prisnivån gjorde detsamma.  

 

I The Fall of Bretton Woods and the Emergence of the Werner Plan tar forskaren i 

internationella relationer Hubert Zimmerman upp att en internationell ordning precis som 

andra strukturer är beroende av tre mekanismer – tvång, egenintresse och en gemensam tro på 

den givna ordningens legitimitet.4 När Bretton Woods-systemet upplöstes började sökandet 

efter en ny ordning och tanken på ett närmare europeiskt valutasamarbete fick ny vind i 

seglen. 1979 bildades europeiska monetära samarbetet (EMS) efter förhandling inom ramen 

för den så kallade Werner-planen. Men det var inte förrän i brytpunkten mellan 1970-talet och 

1980-talet som 1) ett nationellt intresse av att bekämpa inflation för att vinna internationell 

konkurrenskraft uppstod, 2) en allt starkare övertygelse bland nationalekonomer, politiker och 

även hos allmänheten att hög inflation inte var positivt varken för sysselsättning eller för 

tillväxt och 3) tvånget av att föra liknande politik som grannländerna på grund av ömsesidigt 

beroende. Zimmermanns tes är att en valutaordning vanligtvis inte uppstår om inte alla tre 

mekanismerna finns på plats samtidigt.  

 

3.1.1. Formandet av det Europeiska monetära samarbetet 
 

Statsvetaren Amy Verdun skriver i The Political Economy of the Werner and Delors Reports, 

som ingår i samma samling av forskningsartiklar som Zimmermanns kapitel, att strävan efter 

en ny valutaordning i Europa tog fart särskilt under andra hälften av 1980-talet då de flesta 

större länder gått över till anti-inflationspolitik och valutaoron mattats av något.5 1989 kom 

Delors-rapporten som stakade ut linjerna för den nya valutaunionen EMU.6 Hennes centrala 

tema är en jämförelse mellan början för EMS i slutet av 1970-talet och nyorienteringen i 
																																																								
4 Zimmerman, Hans, ”The Fall of Bretton Woods and the Emergence of the Werner Plan”, 
Presses Interuniversitaires Européennes, 2001, s. 50-51.  
5 Verdun, Amy, ”The Political Economy of the Werner and Delors Reports”, Presses 
Interuniversitaires Européennes, 2001, s. 80-81.  
6 Verdun, 2001, s. 83.  
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slutet av 1980-talet. Slutsatsen blir att ju större likheter det finns i den ekonomiska politiken 

länder emellan, desto mer ökar sannolikheten för att de också upprättar en ny gemensam 

valutaordning. EMS-länderna förde ungefär likvärdig penningpolitik i slutet av 1980-talet och 

även om finanspolitiken fortsatte att skilja sig åt verkar det ha varit tillräckligt. Verdun pekar 

också på att viktiga faktorer i bildandet av en ny valutaordning var strävan efter att upprätta 

en gemensam inre marknad för tjänster, varor och kapital, Tysklands återförening med början 

1989 och stärkandet av det europeiska samarbetet gentemot USA och Japan.7 

 

Barry Eichengreen tar upp frågan om hur det egentligen var tänkt att den europeiska 

valutaordningen skulle upprättas i sin bok European Monetary Unification. Eichengreen 

beskriver själva processen och dess dilemman för de länder som deltog. Ett problem för EMS 

under 1980-talet var att skillnaderna i inflationsnivå inte konvergerade tillräckligt snabbt 

mellan länderna som deltog. Till en början blev skillnaden till och med större, särskilt mellan 

Spanien och Italien å ena sidan och Tyskland å den andra (dåvarande Västtyskland som den 

starkaste ekonomin fungerade som en referenspunkt i samarbetet). Problemet hängde ihop 

med det Verdun beskrev ovan – länderna förde liknande penningpolitik men skilde sig åt 

finanspolitiskt. Det medförde att växelkurserna inom samarbetet kontinuerligt behövde 

justeras. Mellan 1979 och 1987 skedde elva sådana justeringar. 1987 fick länderna dock 

möjlighet att intervenera med krediter även innan växelkursen riskerade att överskrida den 

fastslagna EMS-kursen. Det tillsammans på de mer uttalade planerna på ett närmare 

valutasamarbete fick de allt friare kapitalmarknaderna att kräva lägre räntor av länder som 

avvek från Tyskland i inflationsnivå. Växelkursjusteringarna kunde upphöra fram till 1992.8  

 

Den stora utmaningen för EMS-ländernas valutapolitik kom när regleringarna på 

kapitalmarknaderna togs bort av ett land efter det andra. 1990 hade de flesta EMS-länder 

avreglerat kapitalmarknaderna med hänsyn till skapandet av EG:s inre marknad.9 Fast 

växelkurs i kombination med fria kapitalrörelser tvingar länder att föra liknande 

penningpolitik annars riskeras stora kapitalutflöden från de som för en mindre strikt 

penningpolitik och därmed kan förväntas devalvera växelkursen. Exempelvis Italien fick 

																																																								
7 Verdun, 2001, s. 80-81, 86-87, 96.		
8 Eichengreen, Barry, European Monetary Unification – Theory, Practice, and Analysis, 
Massachusetts Institute of Technology, 1997, s. 156-158.  
9 Eichengreen, 1997, s. 158.  
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känna på det när kapital flödade till Tyskland i och med att marknaden för valutahandel 

förväntade sig en devalvering av den italienska liran under EMS-krisen 1992-1993.10  

 

Problemet med skillnaderna i finanspolitik var ett störningsmoment i upprättandet av en ny 

valutaordning. För att komma förbi detta upprättades de så kallade konvergenskriterierna i ett 

försök framför allt från tysk sida att se till att ekonomierna närmade sig varandra även i 

termer av budgetbalans och statsskuld. Ekonomhistorikerna Lars Magnusson och Jan 

Ottosson beskriver i sitt kapitel i From the Werner Plan to the EMU hur detta skulle minska 

de politiska kostnaderna för att lämna de nationella valutorna och gå över till en valutaunion 

där möjligheten till justering av den nationella växelkursen överlämnades till europeisk nivå. I 

en miljö med stor osäkerhet blir de politiska kostnaderna höga men alternativet med flytande 

växelkurser kan å andra sidan ha bedömts som ännu mer osäkert än att binda sig till strikta 

regler för ekonomier med ett stort beroende av varandra.11 

 

3.1.2. Förändrad syn på ekonomisk stabilitet 
 

Det sena 1980-talet var också en tid av förändrad syn på finansiell och ekonomisk stabilitet. 

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve ansåg sig ha blivit så effektiv i sin kontroll 

av inflationsnivån att konjunktursvängningar till följd av finansiell oro var på tillbakagång. 

Långsiktiga spelregler för penningpolitiken ansågs vara svaret. Barry Eichengreen tar upp 

bland annat upp detta som bakgrund till finanskrisen 2008 i boken Hall of Mirrors. Hans 

jämförelse av likheter och skillnader mellan de ekonomiska kriserna på 1920-talet och 1930-

talet samt upphovet till finanskrisen 2008 mynnar ut i att det fanns spår redan under 1980-

talet och 1990-talet som kunde ha utgjort ett varningens tecken. Enligt Eichengreen 

argumenterade Federal Reserve för att bättre kontroller över inflationsnivån skulle resultera i 

det som kom att kallas The Great Moderation.12 Ekonomin kunde fungera med färre 

svängningar om centralbanken bara fick mandat att kontrollera inflationsnivån. Kriser i den 

reala ekonomin skulle därmed vara ett minne blott och på så vis kunde även kontrollen över 

till exempel kredit- och valutamarknader släppas.  

 
																																																								
10 Eichengreen, 1997, s. 158.  
11 Magnusson, Lars & Ottosson, Jan, ”The Political Transaction Costs of the Convergence 
Criteria”, Presses Interuniversitaires Européennes, 2001, s. 168-169, 172-176.  
12 Eichengreen, Barry, Hall of Mirrors – The Great Depression, The Great Recession, and the 
uses and misuses of history, Oxford University Press, 2015, s. 85-86, 170.  
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Uppfattningen om marknader som upplysta enheter där all tillgänglig information alltid tolkas 

på rätt sätt och leder till korrekt prissättning av alla varor och tjänster var något som växte 

fram under 1970-talet och fick fäste på 1980-talet genom bland annat nationalekonomer som 

Friedrich Hayek.13 Det skapade ironiskt nog mindre utrymme för nationalekonomisk 

forskning att få auktoritet över den ekonomiska utvecklingen. Om marknader alltid är 

effektiva prissättare och marknadsaktörer därför rationella varelser, varför skulle då 

nationalekonomin, eller för den delen den ekonomiska politiken, behöva bry sig om kriser i 

den reala ekonomin? De kunde ju per definition inte uppstå.  

 

Eichengreen liknar vidare uppfattningen om långsiktiga spelregler vid 1920-talets 

ekonomiska situation då en falsk känsla av stabilitet spred sig.14 Inflationsbekämpning som 

skulle garantera färre svängningar i den reala ekonomin, fria marknader med rationella 

aktörer och en nygammal valutaordning för att skapa trovärdighet för de länder som deltog 

präglade också den ekonomiska politiken 70 år innan The Great Moderation var i full gång. 

Den känslan fick ett abrupt slut i och med börskraschen på Wall Street 1929 och den 

efterföljande depressionen.15 På samma sätt kan man säga att EMS-krisen 1992 både blev 

slutet för de fasta men justerbara växelkurser som dittills varit standard och början på resan 

mot helt fasta växelkurser för de länder som skulle komma att delta i EMU och rörliga 

växelkurser för de som valde att behålla sina nationella valutor. Prisstabilitet som mål för 

penningpolitiken har dock fortsatt vara standard i de flesta industrialiserade länder.  

 

 

3.1.3. Valutaoro och sökandet efter en ”stabilitetskultur” 
 

Det är intressant att The Great Moderation och idén om slutet för reala kriser gick parallellt 

med en så instabil period som 1980-talet och första halvan av 1990-talet. Tanken kan ha 

kommit upp inte så mycket för att den faktiskt var förankrad i verkligheten, utan för att den 

uttryckte en önskan om att få till stånd färre svängningar i ekonomin. I det ljuset är jakten på 

en ny valutaordning också jakten på långsiktig ekonomisk och finansiell stabilitet. Magnusson 

																																																								
13	Söderberg, Gabriel, Constructing Invisible Hands – Market Technocrats in Sweden 1880-
2000, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet, 2013, s. 9-10, 13-21. Mirowski & 
Nik-Kah, 2013, s. 279-284.		 
14 Eichengreen, 2015, s. 86. 
15 Eichengreen, 2015, s. 105-108.  
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och Ottosson tar upp ordet ”stabilitetskultur” som skulle innebära stabila normer för prisnivå, 

växelkurs och budgetbalans.16 Sökandet efter en sådan kultur kan ha varit ett sätt att försöka 

befästa önskan om färre svängningar.  

 

Historikern Harold James beskriver i Making the European Monetary Union hur mindre 

europeiska länder började följa Tysklands hårdvalutapolitik och hur Frankrike gick över till 

en strikt valuta- och inflationspolitik efter spekulativa attacker mot francen 1981-1982.17 Då 

hade som tidigare nämnts det lösare valutasamarbetet EMS pågått sedan 1979 men inte 

lyckats skapa den konvergens i inflationsnivå och valutastabilitet som förhoppningarna varit 

från början.18 Det skapades istället en riktning i Europa mot allt mindre flexibilitet i 

valutapolitiken. Rörliga växelkurser fanns det uppenbart liten acceptans för i perspektiv av 

detta. Dollarns instabila kurs under 1980-talet stod som ett negativt exempel.19 Snarare 

tolkades EMS-krisen 1992-1993 som att valutastabilitet skulle definieras som fast växelkurs 

med prisstabilitet som mål för penningpolitiken.20 Vattendelaren blev mellan de länder, till 

exempel Storbritannien och Danmark, som istället lät sina växelkurser vara rörliga och de 

som fortsatte i riktning mot det tätare europeiska valutasamarbetet. Det tangerar även 

Eichengreen ovan och utgör en verklighetsbeskrivning till Magnussons och Ottossons 

förklaring av konvergenskriterierna. Att binda eller inte binda valutapolitiken och därmed 

även penning- och finanspolitiken blev det stora vägvalet i sökandet efter en europeisk 

valutaordning.   

 

Ett land som ofta skiljer ut sig i den europeiska politiken är Storbritannien och så också i 

fallet med EMS. Ekonomhistorikern Catherine Schenk har visat hur pundet gick från att vara 

en så kallad ”petrovaluta”, alltså med ett uppskattat värde utifrån den brittiska 

oljeproduktionen, till att värderas som en europeisk valuta bland andra som medlem av den 

europeiska växelkursmekanismen (ERM) inom EMS, till att slutligen få en rörlig växelkurs. 

Oljeproduktionen i Nordsjön gjorde att pundet tillfälligt fick en starkare kurs än sina 

																																																								
16 Magnusson & Ottosson, 2001, s. 166.  
17 James, Harold, Making the European Monetary Union, Harvard University Press, 2012, s. 
193-199.  
18 James, 2012, s. 182-185.  
19 James, 2012, s. 184, 325.  
20 James, 2012, s. 380-381.  
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europeiska motsvarigheter i slutet av 1970-talet.21 I mitten av 1980-talet hade den effekten 

dock försvunnit och frågan om inte Storbritannien borde gå med i det europeiska 

valutasamarbetet diskuterades allt mer. Internationellt hade pundet förlorat sin styrka som 

internationell valuta – vilket inte minst visade sig när världens största ekonomier möttes för 

att diskutera hur dollarkursen kunde stabiliseras bättre så att valutaoron kunde minska i slutet 

av 1980-talet. Storbritannien överskuggades av USA, Japan, Tyskland och till och med 

Frankrike.22 Storbritannien hade låtit pundet flyta även när EMS bildades 1979 för att 

förbättra kostnadsanpassningen till konkurrentländerna, men i slutet av 1980-talet när 

inflationsnivån var i nivå med den europeiska blev ett medlemskap mer intressant. Det kunde 

kanske även stärka pundets position i Europa.23 När dessutom inflationen började ta fart igen 

och räntorna därmed fick höjas blev till och med premiärminister Margaret Thatcher något 

mer övertygad om att pundet borde knytas till de europeiska valutorna i ERM. Problemet var 

bara att pundet egentligen behövde deprecieras för att möta en kommande recession, men 

ERM hindrade detta genom att räntorna behövde hållas upp för att växelkursen skulle 

motsvara den gemensamma växelkursen. När de tyska räntorna höjdes för att inte riskera ett 

inflationstryck i ekonomin vid återföreningen ökade spekulationerna om att pundet skulle 

komma att devalveras. 1992 övergav Storbritannien ERM efter endast två års deltagande. 

Priset hade blivit för högt för att hålla växelkursen fast.24 Som sagt skapades en klyfta mellan 

de länder som tolkade valutaoron som ett tecken på att valutapolitiken behövde ännu fastare 

regler och de som värderade en självständig valutapolitik högre än strikta gemensamma 

överenskommelser. Storbritannien tillhörde definitivt den senare kategorin. Det kan också ha 

varit ett exempel för Sveriges agerande under samma period.  

 

3.1.4. Nationellt handlingsutrymme 
 

En uppfattning som uppkom i början av 1980 och blev starkare i början av 1990-talet var att 

utrymmet för enskilda länder att föra en radikalt annorlunda ekonomisk politik hade 

försvunnit. Detta hängde, som forskaren i sociala vetenskaper David Purdy visar, också ihop 

med förflyttningen från en keynesiansk syn på den nationella ekonomiska politikens 

																																																								
21 Schenk, Catherine R., Decline of the Sterling – Managing the Retreat of an International 
Currency 1945-1992, Cambridge University Press, 2010, s. 398-400.  
22 Schenk, 2010, s. 404.  
23 Schenk, 2010, s. 406-407.  
24 Schenk, 2010, s. 408-410. 
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möjligheter att utjämna konjunktursvängningar på kort sikt till en mer neoklassisk syn på 

ekonomisk politik som verkningslös och i värsta fall skadlig på kort sikt.25 ERM-krisen 1992-

1993 kunde ha tolkats i den motsatta riktningen att länder behövde större manöverutrymme 

för att förhindra att finansiell instabilitet spillde över på den reala ekonomin, men tolkningen 

påverkades antagligen mer av synen på stabiliseringspolitiken i stort. Dessutom verkar de 

avregleringarna av kapitalmarknaderna också ha tolkats som att länder borde föra en politik 

som inte medgav växelkursanpassning på kort sikt för att skapa förtroende hos 

marknadsaktörerna, snarare än att låta valutor flyta för att följa marknadens svängningar.  

 

 

3.2. Fast eller flytande växelkurs – ett svenskt perspektiv på valutapolitik  
 

3.2.1. Experiment i valutapolitiken 
 

Svensk valutapolitik under 1980-talet och 1990-talet är en serie experiment innan kronan till 

slut fick en rörlig växelkurs. Lars Jonung beskriver i Från guldmyntfot till inflationsmål hur 

Sverige valutapolitik utvecklats under 1900-talet. Han konstaterar att fasta växelkurser varit 

den vanliga växelkursregimen medan rörlig växelkurs varit förknippad med enstaka perioder 

av stor ekonomisk turbulens. Den senaste perioden i valutapolitikens historia är därmed ett 

undantag som den längsta perioden hittills med en rörlig växelkurs.26 Under 1970-talet fördes 

en så kallad ackommoderande politik där pris- och löneökningar möttes med återkommande 

devalveringar för att upprätthålla full sysselsättning. Uppfattningen att den ekonomiska 

politiken kunde överbrygga ekonomins svängningar var stark under den här perioden.27 1982 

genomförde Sverige det som skulle bli den sista stora devalveringen av kronan då värdet 

skrevs ner med 16 procent. Tanken var att rivstarta ekonomin och ge industrin ett försprång i 

förhållande till den internationella konkurrensen.28  

 

Ekonomhistorikerna Göran Ahlström och Benny Carlsson tar upp den stora devalveringen 

1982 i sin bok En trogen anhängare – Sverige och IMF 1960-1992. De beskriver hur den 
																																																								
25 Purdy, David, ”Economic Theory and Policy from the Keynesian Revolution to the Third 
Way”, Presses Interuniversitaires Européennes, 2001, s. 123-124.	
26 Jonung, Lars, ”Från Guldmyntfot till inflationsmål – svensk stabiliseringspolitik under det 
20:e seklet”, Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr. 1, 2000, s. 17-18.  
27 Jonung, 2000, s. 25.  
28 Jonung, 2000, s. 26.   
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svenska devalveringen ansågs för stor från internationellt håll och att särskilt Internationella 

valutafonden (IMF) var rädd för att den kunde utlösa kedjereaktioner. Från svensk sida 

menade man dock att detta var ett sätt komma bort från det återkommande behovet att 

avhjälpa industrins kostnadsproblem.29 IMF tyckte istället att Sverige borde ta itu med 

kostnadsproblemen genom en minskning av de offentliga utgifterna. Men vid den här tiden 

var världskonjunkturen på väg uppåt och IMF hade ingen makt att tvinga länder utan behov 

av finansiellt stöd att föra en viss ekonomisk politik.30  

 

 

3.2.2. Misslyckandet med den fasta växelkursen 
 

Det går aldrig att räkna bort problemet med kriser i den reala ekonomin, vilket Sverige skulle 

bli akut varse i början av 1990-talet. En ekonomi som drabbas av reala störningar, som ett fall 

i efterfrågan på grund av omfattande finansiell instabilitet, men har fast växelkurs med fria 

kapitalrörelser står inför ett dilemma – antingen att försvara växelkursen med höga räntor mot 

omvärlden eller att stötta den reala ekonomin med lägre räntor. Centralbanken kommer inte 

klara av både och på egen hand. Det är också därför rörliga växelkurser ofta blir en temporär 

lösning för att få den reala ekonomin att återhämta sig.31 Barry Eichengreen tar även upp 

Sverige i Hall of Mirrors och låter Sveriges experiment med guldmyntfoten som slutade med 

att kronan flöt mellan 1931-1933 stå som exempel på ovanstående.32 Även J. Peter Burgess 

och Bo Stråth visar att kostnaden för att hålla kvar guldmyntfotens växelkursregim blev för 

stor för den reala ekonomin och därmed inte längre ett motiverat mål för valutapolitiken.33 

Detsamma kan sägas gälla för den fasta växelkursen 1992. Mellan 1985-1989 avreglerades 

kredit- och valutamarknaderna i Sverige, vilket gav upphov till överhettning i ekonomin och 

skapade stora valutautflöden som resulterade i en samtidig bank- och valutakris 1990-1993. I 

den turbulensen fick den fasta växelkursen offras.34 Det liknar Storbritanniens misslyckade 

försök till medlemskap i ERM som beskrevs ovan.  

 
																																																								
29 Ahlström, Göran & Carlsson, Benny, En trogen anhängare – Sverige och IMF 1960-1992, 
Diagolos Förlag, 2010, s. 130-132. 
30 Ahlström & Carlsson, 2010, s. 142.  
31 Eichengreen, 2015, s. 145. 
32 Eichengreen, 2015, s. 261. 
33 Burgess, Peter J. & Stråth, Bo, ”Money and Political Economy – From the Werner Plan to 
the Delors Report and Beyond”, Presses Interuniversitaires Européennes, 2001, s. 133.  
34 Jonung, 2000, s. 26-27.   
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Riksbanksfullmäktiges beslut att höja räntan till 500 procent under en kort period hösten 

1992, innan kronan fick flyta den 19 november samma år, visar dock på att signalen mot 

marknaden till en början var viktigare än hänsynen till den reala ekonomin. Debatten på större 

ledarsidor i dagspressen tyder dock på att det började mullra i den allmänna opinionen när den 

typen av extrema åtgärder genomfördes. Bengt Dennis återger till exempel Nils-Eric 

Sandberg som skrev på Dagens Nyheters ledarsida att ”i en lugn och sansad ekonomi behöver 

centralbanken inte ta 500 procent i ränta”.35 Anders Ferm på Arbetet ansåg redan 13 

september att ingen förväntade sig att Sverige skulle uppträda ”som ståndaktiga tennsoldater” 

och därmed borde släppa kronan fri. När kronan väl hade släppts var Svenska Dagbladets 

ledarsida dock orolig för att den ekonomiska politiken nu skulle återgå till samma situation 

som kring den sista devalveringen 1982. ”Kronan flyter, men den ekonomiska politiken får 

inte tillåtas göra det.” skrev ledarsidan 20 november.36 En kris kan som synes tolkas på flera 

olika sätt samtidigt.  

 

 

3.2.3. Efterspelet efter kronförsvaret 
 

Dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis menar i boken 500 % att en viktig lärdom av 

valutakrisen är hur snabbt en valutas trovärdighet kunde förändras i marknadens ögon. Inte 

minst på grund av mer lättrörligt kapital och större transaktionsvolymer i valutahandeln.37 Om 

de strukturella förutsättningarna försämrats för att försvara en fast nationell växelkurs kan det 

i efterhand ta bort något av Riksbankens ansvar för att ha misslyckats. Trots det har Dennis en 

poäng i att avreglerade kapitalmarknader ställde helt nya krav på valutapolitiken. Det gick 

inte att deklarera en fast växelkursnorm utan att bli testad av marknadskrafterna.  

 

”Marknaden” är samtidigt ett flytande begrepp som i hög grad konstrueras utifrån rådande 

samhällsekonomiska normer.38 Snarare än en objektiv enhet med perfekt information kan 

marknader sägas vara fråga om ett antal aktörer som maximerar sin egen nytta. Bengt Dennis 

menar dock att de spekulanter som attackerade kronkursen, där den mest kände antagligen är 

George Soros, har fått en överdriven roll i historieskrivningen. Dennis menar att det snarare 

																																																								
35 Dennis, Bengt, 500 %, Bokförlaget DN, 1998, s. 167. 
36 Återgivna i Dennis, 1998, s. 178-179, 184-185.  
37 Dennis, 1998, s. 151.		
38 Söderberg, 2013, s. 16.  
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var omplaceringar av valutainnehav av rädsla för att kronan skulle devalveras än kortsiktig 

spekulation som fällde kronan.39 Huruvida så verkligen är fallet kan det utgöra grunden för en 

intressant undersökning. Samtidigt som Dennis alltså poängterar kapitalmarknadernas 

förändring som en förklaring till svårigheten att bedriva fast växelkurspolitik på en nationell 

nivå vill han inte lägga någon större vikt vid marknadsaktörers spekulation. Den 

”trovärdighet” han talar om ovan kan dock sägas vara exempel på enskilda marknadsaktörers 

agerande i en krissituation, där de kan välja att spela ut ett land mot ett annat – en valuta mot 

en annan. Sverige kan knappast ha varit en isolerad ö i den pågående ERM-krisen i Europa.  

 

Assar Lindbeck presenterade 1993 den så kallade ”Lindbeckkommissionen” där det uttrycktes 

att krisen i ekonomin och misslyckandet i valutapolitiken inte enbart var en fråga om 

ekonomisk politik utan en kris för hela det politiska systemet. Under 1980-talet och 1990-talet 

hade det växt fram en syn på den ekonomiska politiken som alltför kortsiktig och i behov av 

striktare regler. Lindbeckkommissionen kom att befästa denna syn på långsiktiga spelregler, 

bland annat genom att föreslå ett kvantitativt inflationsmål, en mer självständig riksbank och 

striktare regler för statens budgetprocess.40 Sverige närmade sig på så sätt EMS-ländernas 

penningpolitiska mål men behöll ändå den rörliga växelkursen.  

 

3.2.4. Nationalekonomerna i debatten  
 

Bland många nationalekonomer och centralbanker låg krismedvetandet i början av 1990-talet 

i inflationsspiralerna under 1970-talet snarare än 1930-talets reala störningar och 

efterfrågekris.41 Den senaste krisen är av naturliga skäl lättast att ha i minnet. Ett centralt 

antagande i min undersökning är att det sker en värdeproduktion och ett utbyte mellan 

nationalekonomisk forskning, ekonomiska teorier och utformandet av den ekonomiska 

politiken.42 David Purdy uttrycker det som att ”det krävs en teori för att ta död på en teori”.43 

Det krävs en ny uppfattning om hur ekonomin borde fungera för att det ska vara möjligt att 

förändra hela den ekonomiska politiken. Saken är dock den att det sällan finns en korrekt 

																																																								
39 Dennis, 1998, s. 150, 327.  
40 Lindbeck, Assar, Ekonomi är att välja, Albert Bonniers Förlag, 2012, s. 296-301. 
41 Eichengreen, 2015, s. 189. 
42 Se också Magnusson, Lars & Stråth, Bo i From the Werner Plan to the EMU: In Search of 
a European Political Economy. Historical Perspectives and Future Prospects, Presses 
Interuniversitaires Européennes, 2001, s. 28ff.  
43 Purdy, 2001, s. 102.  
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ekonomisk teori för varje tid, utan oftast flera som dessutom kan stå i motsättning till 

varandra.44 På kort sikt kan prisstabilitet och aktiv budgetpolitik stå i motsättning till 

varandra, vilket inte hindrar att båda teorierna kan existera parallellt.   

 

Värdeproduktionen är också beroende av hur nationalekonomer själva ser på sin roll – om den 

är strängt akademisk eller om det också finns en vilja att ha politiska och opinionsbildande 

roller. Det behöver dock inte automatiskt vara så att ”objektivitet” skapas utifrån frånvaron av 

en officiell politisk roll. 1920-talets stora nationalekonomer Knut Wicksell, Eli Heckscher och 

Gustav Cassel var visserligen emot att ta politiska uppdrag men producerade samtidigt var för 

sig stora mängder debattartiklar för att upplysa allmänheten om nationalekonomisk forskning. 

Deras efterföljare där Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin är bland de mest kända hade båda två 

framträdande politiska uppdrag och såg inga problem med att blanda sina roller.45 Snarare kan 

man säga att det är viljan att upplysa och påverka varandra inom disciplinen och utåt mot 

allmänheten som avgör vilket genomslag nationalekonomers idéer får.  

 

3.5. Pendelrörelser och paradigmskiften i valutapolitiken – ett teoretiskt perspektiv 
 

Svensk valutapolitik är starkt förknippad med ekonomiska kriser och pendelrörelser mellan 

tider av stabilitet och tider av finansiell oro. Sammanfattningsvis har fasta växelkurser skapat 

stabilitet under perioder med små svängningar medan rörliga växelkurser har fungerat som 

temporära lösningar under korta perioder med stora makroekonomiska störningar. För 

Sveriges del innebär rörlig växelkurs 1914-1922, 1931-33 samt från och med 1992.46 Sedan 

1982 skulle det vara slut med devalveringarna av den fasta växelkursen som istället skulle 

vara ankaret för prisstabilitet. Problemet var att detta sammanföll med en period av ökande 

ekonomiska störningar.47 Behovet av flexibilitet ökade samtidigt som vurmen för stabila 

normer växte.  

 

																																																								
44 Blyth, Mark, ”Paradigms and Paradox: The Politics of Economic Ideas in Two Moments of 
Crisis”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Insitutions, årg. 
26, nr. 2, april 2013, s. 204. Se också Ton Notermans, till exempel Policy Continuity, Policy 
Change, and the Political Power of Economic Ideas för vidare läsning.  
45 Carlsson, Benny & Jonung, Lars, ”Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil 
Ohlin and Gunnar Myrdal on the Role of the Economist in Public Debate”, Econ Journal 
Watch, årg. 3, nr. 3, 2006, s. 511ff.  
46 Jonung, 2000, s. 18.  
47 Lindbeck, 2012, s. 291-292.  
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Professorn i europeiska studier Peter A. Hall diskuterar skiften i policy-paradigm i en 

uppmärksammad artikel från 1993. Enligt Hall präglas den här typen av paradigmskiften av 

för det första av sociologiska snarare än vetenskapliga processer där politiska 

ställningstagande och aktörers positioner spelar roll, för det andra av kamp om auktoritet över 

policy-problemet och för det tredje av ekonomisk-politiska experiment och policy-

misslyckanden.48 Mark Blyth, professor i politisk ekonomi, diskuterar teorin vidare och 

hänvisar till Thomas Kuhn som menar att själva processen präglas av debatt där aktörerna har 

olika uppfattningar om vad som är ”sanning” och därmed måste övertyga övriga aktörer för 

att få sin uppfattning att få auktoritet över det nya paradigmet. Paradigm faller i sin tur inte 

enbart för att de blir empiriskt överbevisade utan för att nya argument skapar en ny kontext.49 

Det är ett sätt att förklara varför fast respektive rörlig växelkurs både kan vara problemet och 

lösningen i samma andetag. En fast växelkurs kan skapa trovärdighet för ett litet lands 

ekonomiska politik gentemot omvärlden, en rörlig växelkurs kan ge det handlingsutrymme. 

Båda antagandena kan ses som lösningar på samma kris av olika aktörer beroende på vilken 

uppfattning om krisen de anser vara mest ”sann”.  Men det är samtidigt den aktör som har 

auktoriteten över paradigmet som får privilegiet att formulera svaret på den aktuella frågan.  

 

Assar Lindbeck framför ett dilemma som han menar att många nationalekonomer, bland annat 

han själv, ställdes inför strax innan kronan släpptes. Trots att Lindbeck säger sig ha kommit 

fram till att Sverige inte klarade att upprätthålla en fast växelkurs ville han inte spä på 

valutaspekulationen genom att säga så offentligt.50 Detta verkar trots det tidigare uttalandet 

inte ha hindrat Lindbeck från att i den så kallade Lindbeckkommissionen från 1993 föreslå att 

Sverige så småningom borde bli medlem i den framväxande europeiska valutaunionen.51 

Vilken ”sanning” blir då ”sann” på riktigt - den en nationalekonom tänker eller den hen säger 

utåt? Frågan om auktoritet i policy-paradigmskiften kan därmed vara mer komplicerad än att 

snabbt komma med svar på nya frågor. Det skulle även kunna handla om att förvalta ett eget 

förtroendekapital som senare kan användas till att få igenom nya lösningar. I Assar Lindbecks 

fall verkar avvägningen ha stått mellan att spä på valutaspekulation som kunde fälla kronan 

och att spara sitt förtroendekapital till att skapa opinion för den normbundna 

stabiliseringspolitiken.    
																																																								
48 Hall, Peter A., ”Policy Paradigms, Social Learning, and the State – The Case of Economic 
Policymaking in Britain”, Comparative Politics, årg. 25, nr. 3, 1993, s. 280.  
49 Blyth, 2013, s. 202-204.		
50 Lindbeck, 2012, s. 292-293.  
51 Lindbeck, 2012, s. 299.		
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Om valutaoro är frågan kan svaret alltså bli att upprätthålla status quo med vissa justeringar 

enligt en aktör, fast växelkurs och prisstabilitet enligt en annan aktör eller rörlig växelkurs och 

handlingsutrymme enligt en tredje. Det handlar dels om hur stora kostnader den reala 

ekonomin får utstå för krisen och dels om det gamla paradigmet får skulden för krisen eller 

inte (och därmed hur krisen tolkas). Men lika viktigt blir också vilken aktör som vinner 

auktoritet för sin lösning. Min undersökning kommer därmed bli en fråga huruvida en enskild 

argumentationslinje kring Sveriges valutapolitik fick bli den typen av auktoritet.  

 

 

4. Metod och material 
 

4.1. Metodverktyg 
	
Metoden för den här undersökningen är en klassisk argumentationsanalys. Det handlar om att 

med Kristina Boréus och Göran Bergströms ord rekonstruera de argument som förekommer 

kring valutapolitiken och valet av växelkurs.52 Det behöver inte nödvändigtvis handla om 

argument för eller emot en specifik växelkursregim, utan snarare att hitta de små skiften i 

argumentation som kan belysa hur hela växelkursparadigmet skiftar. Ett argument som i 

början av perioden är giltigt för fast växelkurs skulle i slutet av perioden kunna vara lika 

giltigt som argument, men ha tappat i bärkraft eftersom paradigmet har skiftat. På samma sätt 

skulle argument för rörlig växelkurs i början av perioden kunna ses som ogiltiga eftersom de 

inte har bärkraft inom ramen för paradigmet, medan de i slutet av perioden ses som giltiga 

eftersom den ekonomisk-politiska utvecklingen ändrat förutsättningarna för argumentationen. 

Det medför att argumentationsanalysen i undersökningen inte enbart blir beskrivande utan 

också har en ambition att belysa argumentens bärkraft, eller som beskrevs med teoretiska 

termer i forskningsavsnittet ovan, deras auktoritet i paradigmet. Boréus och Bergström kallar 

detta att undersöka argumentens beviskraft.53 Argumentationernas delas upp dels i två sidor – 

normanhängare och diskretionärer – och dels över tid där skillnader och likheter i 

																																																								
52 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt – metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur, tredje upplagan, 2014, s. 93.  
53 Bergström & Boréus, 2014, s. 93.		
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argumentation kan jämföras med varandra. Efter det dras slutsatser av argumentationernas 

undersökta skiften.  

 

Boréus och Bergström beskriver även hur argumentationer är uppbyggda av dels en tes och 

dels argument för och emot tesen. Men det finns också vissa underförstådda samband som 

inte alltid skrivs ut i argumentationen, dessa är argumentationens premisser. I undersökningen 

kommer det med största sannolikhet finnas ett antal premisser som också är intressanta att 

analysera.54 Nationalekonomer gör liksom andra samhällsvetare ett antal antaganden innan de 

prövar sina teser, men med den skillnaden att dessa inte alltid är byggda på empiriska 

observationer utan på abstrakta modeller och förenklade antaganden om individers beteenden. 

Dessa premisser gör att deras förutsägelser om framtiden i viss mån kan bli sköra och deras 

argument mindre giltiga. Insikten om detta varierar från nationalekonom till nationalekonom. 

Det är en intressant aspekt av argumentationsanalysen att titta på premissen och sätta in den i 

den historiska kontexten. Hur stor bärkraft som blir kvar i argumentationerna efter detta blir 

en del av slutsatserna av undersökningen.  

 

 

4.2. Material och avgränsning 
 

Jag kommer dra ut och analysera argumentationslinjer i nationalekonomers debattinlägg kring 

valutapolitik och specifikt frågan om valet av växelkursregim i Nationalekonomiska 

föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt samt liknande debattinlägg tryckta i debattböcker 

mellan åren från devalveringen 1982 till presentationen av EMU-utredningen 1996. Det är en 

utvidgning av min tidigare valda tidsperiod från 1991 som var vald med anledning av 

Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Konjunkturråds rapport. Utvidgningen är 

gjord men hänsyn till att växelkursen skulle devalveras för sista gången 1982, vilket markerar 

ett skifte från den tidigare valutapolitiken då kronan var fast men justerbar. Detta varar i tio år 

innan växelkursen istället lämnas att flyta. Den efterföljande utvecklingen fram till 1996 blir 

mer logisk att följa i ljuset av 1980-talets valutapolitik och därtill mer intressant i en 

ekonomisk-historisk kontext. 1982, 1992 och 1996 kan antas vara milstolpar i debatten kring 

växelkursregim. Däremellan går det att dra ut argumentationslinjerna.   

 

																																																								
54 Bergström & Boréus, 2014, s. 102-103.  
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Att materialet utgår från Ekonomisk Debatt är valt utifrån den centrala roll som 

Nationalekonomiska föreningens huvudsakliga debattforum kan sägas spela i den ekonomisk-

politiska debatten i Sverige. De flesta aktiva nationalekonomer i Sverige har varit eller är 

medlemmar i föreningen och deltar som skribenter i tidskriften. Föreningen grundades 1877 

och beskriver sig så här på sin hemsida: 

Nationalekonomiska Föreningen främjar studier inom nationalekonomi och bidrar till att utreda 
nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk 
Debatt. 

Föreningen arrangerar normalt fem medlemsmöten per år. Till mötena bjuds i huvudsak 
nationalekonomer in för att diskutera en aktuell fråga inom ämnet. 

Föreningen har också som tradition att bjuda in den sittande finansministern för att presentera 

årets finansplan och debattera denna med föreningens medlemmar. Även vid en genomgång 

av artiklar i dagspress framkommer att de undersökta nationalekonomerna i hög grad hänvisar 

till sina och andras artiklar i Ekonomisk Debatt. Nationalekonomiska föreningen och dess 

tidskrift är på det viset ett nav i den förhållandevis lilla krets som utgör ett stort inflytande på 

den ekonomisk-politiska debatten i stort. Man kan säga att om en debatt om den ekonomiska 

politiken blossar upp hos allmänheten har den med stor sannolikhet föregåtts av en mer 

initierad debatt i tidskriften eller på medlemsmöten i föreningen. Det tar ungefär två till tre 

månader att få sin artikel publicerad i Ekonomisk Debatt varför materialet har en viss 

tidsfördröjning. Detta är problematiskt främst i tider av osäkerhet, till exempel vid bytet av 

växelkursregim. Samtidigt kan det också finnas ett värde i att artiklarna inte publiceras 

omedelbart då de är skrivna eftersom det kan göra att författarna i högre grad försöker skriva 

texter som har en längre hållbarhetstid än några månader, eller som i dagspressens fall någon 

vecka eller i värsta fall någon dag.  

 

Möjliga material för den här uppsatsen är av omfattande storlek och egentligen hade det varit 

intressant att dyka ner även i SNS Konjunkturråds rapporter samt göra en mer omfattande av 

undersökning av EMU-utredningen. Av tidsskäl får jag dock lämna det till framtida uppsatser.    

 

4.3. Population 
 

Populationen i urvalet består av nationalekonomer verksamma både vid universitet, i 

politiken, i SNS Konjunkturråd som ligger nära näringslivet och med koppling till 
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fackföreningsrörelsen. Jag har främst valt att följa Assar Lindbeck, Lars Jonung, Lars 

Calmfors, Hans Tson Söderström, Anders Vredin och Villy Bergström. Dessa representerar 

alla fyra inriktningarna - i huvudsak universitetsaktiva nationalekonomer (Lindbeck, 

Calmfors, Jonung och Vredin), politiken (Jonung och Bergström), SNS (Söderström, Jonung 

och Calmfors) och fackföreningsrörelsen (Bergström). De representerar också de två 

argumentationssidorna som förekommer i debatten – normanhängare och diskretionärer. 

Därtill har jag valt ut några inlägg av andra nationalekonomer som komplement till 

ovanstående som i hög grad påverkar debattens utveckling. Dessa förändrar dock inte 

sammansättningen av inriktningar eller uppdelningen i argumentationssidor. Som ytterligare 

ett komplement tillkommer också referat från de möten där finansministrarna presenterat sina 

finansplaner under den undersökta perioden.  

 

Avgränsningen i populationen är gjord utifrån dels de undersökta personernas positioner, dels 

relevansen i deras debattinlägg och dels vilken tidsperiod de är skrivna under. Det utesluter en 

del nationalekonomer som också har skrivit om valuta- och penningpolitik, exempelvis Johan 

Lybeck, Staffan Viotti och Lars E O Svensson. Deras inlägg kan i sig vara intressanta men 

argumenten i dem företräds antingen av någon av nationalekonomerna ovan, som då skrivit 

ett i min bedömning mer centralt inlägg i debatten, eller så befinner de sig utanför tidsramen 

för undersökningen. Avgränsning i en population är en balansgång mellan risken att förlora 

värdefull information som kan påverka resultatet av undersökningen och behovet av att göra 

materialet hanterbart. De nationalekonomer vars inlägg jag har valt bort hade möjligtvis 

kunnat bredda undersökningen i sin omfattning, men med hänsyn till ovan nämnda 

avgränsningskriterier - positioner, relevans och tidsperiod – bedömer jag att de inte hade 

förändrat undersökningens förlopp.  

 
	

4.4. Källkritik55 
 

4.4.1. Tendens och motiv 
 

Det första källkritiska problemet i min undersökning är tendensproblemet. De undersökta 

aktörerna har varit i flera fall varit både aktiva forskare i nationalekonomi, haft roller knutna 
																																																								
55 Se till exempel Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna – En introduktion 
till modern historieforskning, Studentlitteratur, 2010, s. 184-192.  
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till den politiska sfären och fackföreningsrörelsen samt varit aktiva opinionsbildare både i 

eget namn och som företrädare för opinionsbildande organisationer. Vetenskapliga argument, 

politiska argument och egna värderingar kan lätt glida ihop när rollerna inte omedelbart går 

att skilja på. Det är en förhållandevis liten krets av människor som ingår i kärnan av den 

ekonomisk-politiska debatten i Sverige. Rollerna skiftar men samma personer är kvar (se 

appendix för översikt av respektive nationalekonoms roller under den undersökta perioden).  

 

När akademi, politik och opinionsbildning för olika intressen sammanfaller kan det vara svårt 

att skilja i vilken roll man som nationalekonom egentligen uttalar sig i. När väger de 

vetenskapliga argumenten tyngre än de politiska? När företräds ett intresse som inte direkt 

framkommer eftersom titeln som nationalekonom i sig ger tyngd nog att få uttala sig i en 

fråga? Det är inte alltid alldeles lätt att bena ut – man kan inte ens vara helt säker på att 

aktörerna själva vet i vilken egenskap de uttalar sig. Ibland kan det framgå av materialet men 

ofta är den akademiska rollen så framträdande att den överglänser allt annat. Det innebär att 

opinionsbildning eller politiska uppdrag kan komma i skymundan trots att sådana uppdrag i 

perioder kan vara viktigare för enskilda aktörer. Insikten om detta är att försöka förhålla sig 

till att det alltid kan finnas ett motiv som inte presenteras eller som aktörerna inte reder ut, 

trots att de kanske är medvetna om att det existerar en konflikt mellan deras olika roller.  

 

Motiven för att skriva debattinlägg kan över tid också vara såväl politiska som vetenskapliga 

och ibland ett indirekt sätt att skriva sig själv fri från ansvar kring stora policy-misslyckanden. 

Det är viktigt att skilja argument byggda på fakta från argument byggda på värderingar. I en 

del debattinlägg kan detta vara tydligt uttryckt, medan andra är mer luddiga i sina motiv. 

Målet för undersökningen är inte att peka ut någon som skyldig för de olika kriser som 

Sverige gått igenom, det är inte på något sätt en vetenskaplig uppgift. Men aktörerna själva 

kan se det som en viktig uppgift att för sitt eftermäle hitta förklaringar och argument kring 

varför just deras teser inte hade något att göra med större policy-misslyckanden. Det är en 

viktig aspekt att vara medveten om.  

 

Flera personer förekommer både som källmaterial och i litteraturen, vilket innebär ett problem 

där beskrivningen av problemet och själva undersökningen i vissa fall tangerar varandra. Jag 

har försökt förhålla mig till detta på så vis att aktörerna får belysa ett problem i 

forskningsöversikten men inte vara auktoritet på området på egen hand. Det är inte alldeles 
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enkelt eftersom att till exempel Lars Jonung skrivit en hel del om svensk valutapolitik. 

Förhoppningsvis är bilden något så när verklighetsförankrad trots detta stora tendensproblem.  

 

I princip alla de undersökta aktörerna är fortfarande aktiva i debatten om den ekonomiska 

politiken och producerar både forskning och står för nationalekonomisk värdeproduktion. 

Deras syn på sin egen roll i historien färgar därmed fortfarande bilden. Att jämföra deras 

argument i olika tidpunkter kan därmed göra tendensproblemet till en intressant aspekt av 

undersökningen lika mycket som det är ett källkritiskt problem för materialet.  

 

4.4.2. Närhet i tid 
 

Utrymmet för efterhandskonstruktioner är stort hos aktörerna i undersökningen, men också 

för mig som forskare. Med facit i hand är det lätt att dra stora växlar kring paradigmskiften i 

valutapolitiken. Idag vet vi att Sverige inte gick med i EMU utan valde att låta växelkursen 

fortsätta flyta. Visste man att så skulle bli fallet när EMU-utredningen kom 1996? Av 

naturliga skäl visste man självklart inte detta. Det gick eventuellt att förutse att EMU hade så 

stora inbyggda spänningar att det vore oklokt för Sverige att någonsin ansöka om 

medlemskap, vilket nationalekonomen Nils Gottfries bedömde och därför också reserverade 

sig mot rekommendationen om att Sverige kunde gå med på sikt.56 Kan man ändå diskutera 

paradigmskiften? Jag gör bedömningen att det går att undersöka saken och dra ut skiften i 

själva argumentationerna. De existerar oavsett hur verkligheten kom att utveckla sig efter 

1996. Det viktiga för undersökningen blir att inte försöka efterhandskonstruera delar i 

argumentationerna som aktörerna vid tidpunkten inte kunde ha någon information om 

eftersom det låg i framtiden.  

 

Tidsaspekten finns också i det att alla debattinlägg inte är publicerade vid den tidpunkt de 

avser att diskutera. Som nämnts ovan publiceras artiklarna i Ekonomisk Debatt två till tre 

månader efter att de är skrivna, samt att de debattböcker som används är tryckta i syfte att 

påverka andra debatter än de ursprungliga – till exempel presentationen av 

Lindbeckkommissionen 1993 och debatten inför EMU-omröstningen 2003. Jag bedömer trots 

detta att materialet är relevant för undersökningen då själva texterna inte ändrat karaktär eller 

skrivits om för att passa förändringar som skett i verkligheten. De må vara publicerade för att 
																																																								
56 Gottfries, Nils, ”Reservation av ledamoten Nils Gottfries”, EMU-utredningen, SOU 
1996:158, 441-444.  
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påverka opinionen i en viss riktning vid vissa tidpunkter men texterna i sig är fortfarande 

giltiga som underlag för argumentationsanalysen. Det är en intressant aspekt att samma 

argument återanvänds vid flera tidpunkter trots att nya situationer uppstått, en indikation på 

att policy-paradigm argumentationsmässigt kan ta en viss tid på sig att förändras oavsett hur 

starka de empiriska bevisen för att verkligheten förändrats är.  

 

 

4.5. Förväntat resultat 
 

De resultat undersökningen troligtvis kommer ge är dels att ett nytt växelkursparadigm 

uppstod strax efter att växelkursen blivit rörlig, dels att argumentationen för begränsande 

spelregler för den ekonomiska politiken som medel att uppnå långsiktig stabilitet fick ge vika 

för argumentation kring att kortsiktigt handlingsutrymme i valutapolitiken kan ha ett 

egenvärde som skydd mot kriser i den reala ekonomin. Dessa två resultat hänger ihop med 

varandra. Jag bygger för det första de troliga resultaten på forskningens insikter ovan om att 

fasta växelkurser ofta hänger ihop med perioder av ekonomisk stabilitet medan rörliga 

växelkurser ofta inrättas när tiderna är mer turbulenta. För det andra att det i början av 1990-

talet blev mindre vanligt med fasta men justerbara växelkurser och därmed att valet kom att 

stå mellan rörlig och helt fast växelkurs. När valmöjligheten att ha en fast men justerbar 

växelkurs därmed inte längre existerade i Sverige kan man tänka sig att paradigmet skiftade 

till att ge handlingsutrymmet i valutapolitiken ett övertag över behovet av begränsande regler.  
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5. Undersökning 
 

Undersökningen tar sin början vid tiden kring det som ska bli den sista devalveringen i 

Sverige och följer diskussionen om valutapolitiken fram till EMU-utredningen som 

presenteras 1996. Förloppet i undersökningen är uppbyggt i kronologisk ordning förutom i de 

fall då debattinläggen är tryckta i exempelvis debattböcker som publicerats i efterhand. Då 

nämns detta i texten. Slutsatser av undersökningen presenteras och diskuteras i nästa avsnitt 

av uppsatsen.  

 

 

5.1. Den sista devalveringen 
 

1978, fem år efter Bretton Woods-systemets upplösning, skrev Assar Lindbeck, professor i 

nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), om behovet av fasta normer 

utifrån en rapport om det världsekonomiska läget:  

 

Den [inställningen till behovet av fasta normer, min anm.] återspeglar däremot en ambition att utforma 

bättre spelregler för den ekonomiska politiken – en värld där regeringar och centralbanker styrs inte av 

allvetande änglar utan av människor av kött och blod, med mycket ofullkomliga kunskaper om 

samhällsekonomins funktionssätt, och med ett ofta mycket kortsiktigt perspektiv, delvis baserat på en 

naturlig vilja att i överleva den politiska konkurrensen.57 

 

Lindbecks argument kring behovet av en mer regelstyrd ekonomisk politik ger uttryck för den 

stora ekonomiska osäkerhet som rådde i och med att inget gemensamt internationellt 

växelkurssystem ersatt Bretton Woods. Vilka spelregler som egentligen gällde var högst 

oklart. Samma osäkerhet fanns också kring framtiden för växelkursregimen i Sverige. Ett par 

år senare, i en artikel för avskaffandet av den svenska valutaregleringen, argumenterade Lars 

Calmfors enligt följande: 

 

Men mot bakgrund av 70-talets inflations- och arbetslöshetsproblem framstår inte längre detta 

renodlade keynesianska betraktelsesätt som särskilt meningsfullt. Detta synsätt tycks också vara på 

väg att trängas ut av en alternativ syn som betonar behovet av vissa långsiktiga ”spelregler” för 

																																																								
57 Lindbeck, Assar, ”McCracken-rapporten – en kommentar”, Ekonomisk Debatt, årg. 6, nr. 2, 
1978, s. 110-111.  
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politiken snarare än maximal handlingsfrihet på kort sikt. Med detta alternativa synsätt framstår 

behovet av ett stort antal stabiliseringspolitiska medel som betydligt mindre än med ett traditionellt 

keynesianskt betraktelsesätt.58 

 

I det här perspektivet blir också valet av växelkurs centralt. Om ”ett stort antal 

stabiliseringspolitiska medel” kunde avvecklas med tydliga spelregler kunde till exempel 

behovet av växelkursjusteringar försvinna, vilket var en diskussion som uppstått kring de 

upprepade devalveringarna av kronan. Calmfors förklarade: 

 

Det tycks vara en vedertagen uppfattning att en helt fritt flytande växelkurs inte är ett praktiskt-

politiskt alternativ för Sverige på grund av riskerna för kraftiga kortsiktiga kursfluktuationer, som 

skulle få ett mycket kraftigt genomslag i en så öppen ekonomi som den svenska. Betydande enighet 

tycks i stället råda om att man i syfte att skapa en norm för den långsiktiga inflationstakten under 

normala förhållanden bör avstå från växelkursförändringar som medel för att upprätthålla extern 

balans.59 

 

Poängen Calmfors vill göra är att ett litet land med fast växelkurs och stort omvärldsberoende 

inte kan föra en kraftigt avvikande penningpolitik utan valutareglering eftersom det kommer 

leda till stora in- eller utflöden av valuta. Argumentet att samtidigt binda den ekonomiska 

politiken till vissa spelregler – framför allt prisstabilitet – innebär att begränsa politikens 

kortsiktiga handlingsutrymme ytterligare. Calmfors menade att detta faktiskt kunde bidra till 

att förbättra stabiliseringen av ekonomins svängningar på sikt.60  

 

Det handlade om att inte ge efter för inflationistiska tendenser. Regeringar skulle inte få 

garantera full sysselsättning oavsett utvecklingen av priser och löner.61 Lindbeck och 

Calmfors utgick från att tydliga spelregler för ekonomin och en fast växelkurs var det bästa 

sättet för Sverige att anpassa sin ekonomiska politik till omvärldens. Genom detta samt 

avskaffad valutareglering skulle, som Calmfors uttryckte det, nödvändiga anpassningar bli 

svårare att undvika.62 Perspektivet skiftade från att den ekonomiska politikens 

																																																								
58 Calmfors, Lars, ”Behöver vi valutaregleringen?”, Ekonomisk Debatt, årg. 9, nr. 1, 1981, s. 
36.  
59 Calmfors, 1981, s. 37.  
60 Calmfors, 1981, s. 38.		
61 Lindbeck, Assar, ”Problem i industriländernas strukturanpassning”, Ekonomisk Debatt, årg. 
9, nr. 2, 1981, s. 86.  
62 Calmfors, 1981, s. 38.  
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handlingsutrymme var viktigt att upprätthålla för att undvika svängningar till att det tvärtom 

var skadligt att till exempel devalvera sig ur instabila pris- och lönelägen. Enligt Lindbeck 

handlade de skilda perspektiven på kort och lång sikt mycket om ekonomernas skilda 

uppfattningar om hur den politiska processen fungerade i den ekonomiska politiken.63 Frågan 

var om man litade på att den ekonomiska politiken kunde ta ansvar för sitt eget 

handlingsutrymme eller inte.  

 

1982 års devalvering om 16 procent skulle också vara den sista. Docenten i nationalekonomi 

Villy Bergström framhöll själva devalveringen som bra för Sveriges konkurrenskraft 

internationellt. Industrin fick därmed en skjuts framåt var, vilket var nödvändigt, men att 

företagen trots det kunde ha svårt att tro på en varaktig förändring i kostnadsläget fastän 

kronan nu fick ett så lågt värde gentemot omvärlden.64 Hans Tson Söderström, också docent 

och då biträdande chef för IIES, var mer skeptisk och menade att det enda sättet 

devalveringen kunde bli framgångsrik var om den ekonomiska politiken på allvar signalerade 

att det var slut med kostnadsanpassningar av priser och löner. Annars skulle snart frestelsen 

bli stor att ta till en ny devalvering.65   

 

I den socialdemokratiska regeringens finansplan 1983 som presenterades av 

nationalekonomen Klas Eklund, då sakkunnig i finansdepartementet, sades att devalveringen 

1982 var början på en politikomläggning där kortsiktigt perspektiv var utbytt mot 

”konsekvent och uthållig ekonomisk politik”.66 Regeringen som högsta företrädare för den 

ekonomiska politiken tycks ha tagit åt sig av den rådande nationalekonomiska debatten och 

bestämt sig för att den inte borde vara lika sysselsatt med det korta perspektivet som tidigare. 

Den sista devalveringen var genomförd och tanken att kortsiktig stabilisering kunde vara 

skadlig började få fäste.  

 

 

																																																								
63 Lindbeck, Assar, ”Håller traditionell keynesianism?”, Ekonomisk Debatt, årg. 10, nr. 3, 
1982, s. 162.  
64 Bergström, Villy, ”Devalveringen var riktig”, Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr. 2, 1983, s. 78-
80. 
65 Söderström, Hans Tson, ”Systemfelen måste angripas”, Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr. 2, 
1983, s. 81-84.  
66 Eklund, Klas, ”På rätt kurs? Inlägg från fem ekonomer om den ekonomiska politiken, 
Finansplanen 1983”, Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr. 2, 1983, s. 69-71.		
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5.2. Den fasta växelkursen som norm  
 

Tre problemområden i den svenska ekonomin hade identifierats av bland annat Assar 

Lindbeck och Hans Tson Söderström – lönebildningen, den offentliga sektorns expansion och 

marknadsmekanismernas oförmåga att allokera arbete och kapital till rätt sektorer. Resultatet 

blev enligt Lindbeck och Söderström att Sverige gång på gång hamnade i 

devalveringssituationer.67 Det var det mönstret ett mål om prisstabilitet med fast växelkurs 

som ankare kunde hjälpa till att bryta.  

 

SNS Konjunkturråd*, med ordföranden Hans Tson Söderström i spetsen, började 1985 aktivt 

bilda opinion för linjen att det behövdes fastställda spelregler – så kallade normer – för att den 

ekonomiska politiken inte skulle leda till kortsiktiga beslut som på lite längre sikt kunde bli 

negativa för ekonomins funktionssätt68. Framför allt gällde detta inflationsförväntningar och 

påföljande förväntningar om devalveringar av den fasta växelkursen.69 Även om det alltså 

skulle vara slut på devalveringarna och ett nytt paradigm byggt på fast växelkurs och 

prisstabilitet skulle ha inletts verkade de SNS-anknutna nationalekonomerna ha velat försäkra 

sig om att detta verkligen skulle komma att genomsyra den ekonomiska politiken fullt ut. De 

återkommande växelkursjusteringarna kan ha gjort sitt för att tilliten till den ekonomiska 

politikens uthållighet i det här lägret inte var så stor. Intressant är att källorna här är tryckta i 

varsin debattbok med tio års mellanrum, den ena 1993 och den andra 2003 – ett år efter 

kronan släppts att flyta och precis inför folkomröstningen om svenskt EMU-medlemskap.  

Debatten om valutapolitiken präglade alltså både 1980-talet och 1990-talet i hög utsträckning 

och trots att de yttre faktorerna förändrades kan kampen om spelreglerna knappast ha ansetts 

avslutad.  

 

																																																								
67 Lindbeck, Assar, ”Tre grundproblem i svensk ekonomi”, Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr. 3, 
1984, s. 157-161. Söderström, 1983, s. 81-84.  
68 Söderström, Hans Tson, ”Den ekonomiska politikens möjligheter”, Fackföreningsrörelsens 
Institut för Ekonomisk Forskning, Nationalekonomiska Föreningen och Tidens förlag, 1993, 
s. 219-223.  
69 Jonung, Lars, Den finansiella revolutionen, 90-talskrisen och inflationsmålet, SNS förlag, 
2003, s. 48-49. 
 
*Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, grundat 1948 i samband med planhushållningsdebatten i 
Sverige. 
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Lars Jonung, vid den här tiden docent i nationalekonomi vid Lunds universitet samt även han 

knuten till SNS Konjunkturråd, menade att synen på ekonomiska kriser också var en 

vattendelare mellan nationalekonomer. Dels bland de som såg marknadsekonomin som i 

grunden instabil och nödvändig för den ekonomiska politiken att omfamna med aktiv 

konjunkturpolitik och dels de som ansåg att den bara behövde ett institutionellt ramverk för 

att fungera bra.70 Jonung erkände sig själv till den sistnämnda kategorin. Vidare menade 

Jonung att perioden mellan 1974-1980 – alltså ungefär mellan Bretton Woods-kollapsen 1973 

och den sista devalveringen 1982 – utgjorde ”det stora keynesianska” experimentet i svensk 

ekonomisk politik där den fulla sysselsättningen sattes framför växelkursen som restriktion 

för prisstabiliteten.  Det skapade en orealistisk bild av vad den ekonomiska politiken kunde 

åstadkomma på kort sikt. Detta hade enligt Jonung börjat förändras i och med att regeringen 

för 1984 och 1985 angett mål för inflationstakten och därmed börjat anpassa sig till 

omvärldens sätt att bedriva ekonomisk politik.71 Synen på ekonomiska kriser kan på det sättet 

sägas också ha börjat förskjutas mot att ramverk skulle ersätta aktiv konjunkturpolitik. 

Slutsatsen verkade mer och mer dras åt att ekonomiska kriser bättre kunde hanteras med 

normer som begränsar den ekonomiska politikens handlingsutrymme.  

 

Det var dock inte så att den sista devalveringen behövdes av kostnadsskäl. Anders Vredin och 

Lars Hörngren, båda doktorander i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, 

framförde att kostnadsläget gentemot omvärlden inte var den huvudsakliga anledningen till 

devalveringen 1982. Snarare var den ett sätt att ändra ekonomins struktur och ge den svenska 

industrin ett bättre konkurrensläge än omvärldens. Kronan blev därmed undervärderad, vilket 

skulle lägga grunden för en ny exportledd tillväxt och tillsammans med åtstramningspolitik 

skapa en bättre balans i handeln med omvärlden.72  

 

En undervärderad krona vars växelkurs det mer och mer ansågs fel att justera och de 

kommande avregleringarna av kredit- och valutamarknaden utgjorde en grogrund för nya 

problem och diskussioner. Lars Calmfors menade till exempel att valutaregleringen var ett 

hinder för att föra politik enligt långsiktiga spelregler. Den tillät exempelvis penningpolitiken 

att avvika från omvärlden på ett sätt som hindrade långsiktig kostnadsanpassning. Utan 
																																																								
70 Jonung, Lars, ”Ekonomiska kriser förr och nu”, Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr. 4, 1984, s. 
263.  
71 Jonung, 1984, s. 265.  
72 Hörngren, Lars & Vredin, Anders, ”Hur utvärdera en devalvering?”, Ekonomisk Debatt, 
årg. 13, nr. 6, 1985, s. 419-421.		
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valutareglering sker ett utflöde av valuta i de fall där omvärlden bedömer att den ekonomiska 

politiken inte kan hålla en viss nivå på exempelvis inflationen eller växelkursen. Det ansåg 

Calmfors vara en bättre form av anpassning än genom aktiv politik.73  

 

Anhängarna av långsiktiga spelregler, hädanefter kallade ”normanhängare”, verkade ha fått 

momentum och vunnit auktoritet över den nya politiken efter 1982. Lindbeck, Söderström, 

Calmfors och Jonung drev tillsammans konsekvent linjen att det kortsiktiga 

handlingsutrymmet måste vika för långsiktiga spelregler – så kallad normpolitik. När Kjell-

Olof Feldt enligt tradition för finansministrar deltog i Nationalekonomiska föreningens möten 

för att presentera regeringens finansplaner mellan 1985-1989 uttryckte han intresse för 

normerna och återkom flera gånger till att han ville att det skulle vara möjligt att föra en 

ekonomisk politik som medförde låg inflation och full sysselsättning samtidigt.74  Hans Tson 

Söderström ansåg dock att det inte gick att ställa upp mål för den ekonomiska politiken om 

man inte knöt ”bestämda medel” till dem.75 Lars Jonung tyckte på samma sätt inte 

finansministerns intresse räckte, han borde förbinda sig och alla andra med fingrar med i 

spelet om den ekonomiska politiken att inte ta till kortsiktig anpassning. För Jonung handlade 

det inte om låg inflation och full sysselsättning, det handlade om att normer för låg inflation 

var det enda sättet att klara full sysselsättning.76  I själva verket menade Jonung att 

normpolitiken var ett sätt att återgå till den ordning som rådde innan Bretton Woods-systemet 

kollaps då den svenska ekonomiska politiken byggde på fast växelkurs, strikta regler för 

statlig utlandsupplåning och långsiktig balans i de offentliga finanserna.77 På det sättet kan det 

även tolkas som att det inte var något nytt policy-paradigm som normanhängarna ansåg att de 

föreslog, utan snarare ett återupprättande av tidigare paradigm.  

 

																																																								
73 Calmfors, Lars, ”Valutaregleringen och valutakommittén”, Ekonomisk Debatt, årg. 14, nr. 
1, 1986, s. 3.  
74 Feldt, Kjell-Olof, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1985-02-05”, Ekonomisk 
Debatt, årg. 13, nr. 3, 1985, s. 229. Feldt, Kjell-Olof, ”Förhandlingar Nationalekonomiska 
föreningen 1986-01-29”, Ekonomisk Debatt, årg., 14, nr. 3, 1986, s. 266-268. Feldt, Kjell-
Olof, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1989-01-23”, Ekonomisk Debatt, årg. 
17, nr. 2, 1989, s. 164-165.  
75 Söderström, Hans Tson, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1985-02-05”, 
Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr. 3, 1985, s. 224.  
76 Jonung, Lars, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1989-01-23”, Ekonomisk 
Debatt, årg. 17, nr. 2, 1989, s. 252.  
77 Jonung, Lars, Inflation och ekonomisk politik i Sverige, Universitetsförlaget Dialogos, 
1989, s. 17-18.		
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5.3. Normanhängare och diskretionärer 
 

Som beskrevs i avsnittet om forskning och teori i början av uppsatsen är skiften i policy-

paradigm ofta förknippade med olika syn på vad som är ”sant” och därmed giltiga lösningar 

på det aktuella policy-problemet. Till att börja med ansåg normanhängarna att det som var 

sant utgjordes av att Sverige 1) hade ett ohållbart kostnadsläge mot omvärlden och 2) bedrivit 

en alltför aktiv konjunkturpolitik som skjutit anpassningen av kostnadsläget på framtiden och 

att det därmed 3) var dags för fasta normer med prisstabilitet som mål och fast växelkurs som 

medel så att handlingsutrymmet kringskärs på kort sikt.  

 

Det fanns dock de som inte var lika övertygade om normernas förträfflighet. Villy Bergström, 

docent i nationalekonomi och aktiv vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk 

forskning (FIEF), kritiserade SNS Konjunkturråd för att i vissa fall mer inrikta sig på en 

”politisk vision av ett liberalt ekonomiskt system” än faktiskt ekonomisk forskning. Till 

exempel att kringskära valutapolitiken från tillfälliga, så kallade diskretionära, åtgärder och ta 

bort målet om full sysselsättning var för Bergström just liberal vision snarare än forskning.78 

Anders Vredin gjorde ett par år senare en gedigen genomgång av valutapolitik kopplat till 

frågan om penningpolitiskt handlingsutrymme och framförde för första gången inom ramen 

för den här undersökningen argumenten kring att Sverige skulle knyta växelkursen ännu 

hårdare genom att gå med i det europeiska monetära samarbetet (EMS). Vredin menade att 

det fanns argument både för fast och för rörlig växelkurs beroende på rörligheten i priser och 

löner, samt vilken typ av störningar ekonomin oftast utsätts för – reala eller finansiella.79 

Inlägget är intressant i den här debatten genom att ta upp rörlig växelkurs som ett möjligt val 

vid den här tiden, vilket tyder på att argumenten för normpolitiken och den fasta växelkursen 

inte helt slagit ut den nationalekonomiska debatten i ämnet. Vredin fortsatte vidare att EMS 

inte kunde anses som helt optimalt för Sverige då det skulle minska den penningpolitiska 

självständigheten utan att självklart få större trovärdighet för inflationspolitiken.80 Han gick 

till och med så långt som att mena att: 

 
																																																								
78 Bergström, Villy, ”Kritiken av ’det ekonomiska systemet’”, Ekonomisk Debatt, årg. 14, nr. 
3, 1986, s. 238-240.  
79 Vredin, Anders, ”Vägval i valutapolitiken: EMS eller autonomi?”, Ekonomisk Debatt, årg. 
17, nr. 7, 1989, s. 541-542.  
80 Vredin, 1989, s. 542-544.  
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Under förutsättning att myndigheterna fäster någon vikt vid att stabilisera BNP bör dock en 

prisstabiliseringsnorm eller en fast växelkurs inte till varje pris göras trovärdig.81 

 

Även om normanhängarna fått stort inflytande över debatten fanns det alltså andra röster, till 

exempel Bergström och Vredin som gick igenom deras argument och drog andra slutsatser. 

Framför allt är det handlingsutrymmet som spelar roll för både Bergström och Vredin. De 

drog inte självklart slutsatsen att det kunde ges upp för att skapa trovärdighet på lång sikt. 

Dessa röster kommer i resten av undersökningen att kallas diskretionärer.  

 

 

 5.4. Perspektivet på den fast växelkursregimen förskjuts 
 

1990-talet började med valutautflöden och Riksbanken som försvarade kronan med en 

räntenivå på 15,25 procent. Det skulle inte råda tvivel om försvaret av att den fasta 

växelkursen.82 1989 hade valutamarknaden avreglerats och försatt Riksbanken i en ny 

situation av att behöva skapa förtroende hos marknadsaktörerna för växelkursnormen. SNS 

Konjunkturråd fortsatte att utveckla normtänkandet och menade att för att Sverige skulle 

kunna etablera en trovärdig ekonomisk-politisk regim med prisstabilitet skulle en anknytning 

till valutasamarbetet EMS vara en framkomlig väg.83 Riksbanksfullmäktige diskuterade också 

en framtida anslutning av kronan till EMS under sitt möte 22 april 1991, vilket resulterade i 

att kronan den 30 maj knöts till den europeiska ECU-korgen. Riksbanken trodde sig nu ha löst 

växelkurspolitiken  för ett bra tag framöver84.  

 

Samtidigt hade arbetslösheten börjat stiga efter 1980-talets högkonjunktur. Vad skulle man 

göra om ambitionen att hålla kronan fast, så småningom gå med i EMS och därmed skapa 

trovärdighet för inflationsbekämpningen de facto inte gick ihop med att skapa full 

																																																								
81 Vredin, 1989, s. 544.		
82 Riksbanksfullmäktiges särskilda protokoll nr. 5 1990-02-15, ”Utvecklingen på penning- 
och valutamarknaden”, justerat 1990-02-22.  
83 Agell, Jonas & Vredin, Anders, ”Normer eller diskretion i stabiliseringspolitiken?”, 
Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning, Nationalekonomiska Föreningen 
och Tidens förlag, 1993, s. 166.  
84 Protokollsbilaga 1991-04-22, ”Svenska kronan och EG-valutorna – en 
diskussionspromemoria”, till Riksbanksfullmäktiges särskilda protokoll 1991-04-25. 
Riksbanksfullmäktiges särskilda protokoll nr. 14 1991-04-30, ”Diskontoändring”, justerat 
1991-06-06.   
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sysselsättning? Det är inte så svårt att tänka sig att den ekonomiska politiken i hög grad 

organiseras utifrån vilken typ av ekonomiska kriser man vill försöka undvika, men att 

identifiera vilken typ av kriser ekonomin kan förväntas stå inför i framtiden är desto svårare. 

Lars Calmfors menade att en lång period av öppen arbetslöshet riskerade att öka även den 

långsiktiga jämviktsarbetslösheten. Trots att han argumenterade mot aktiv 

arbetsmarknadspolitik som ett effektivt medel mot arbetslöshet såg han det som farligt om 

regeringen inte skulle välja att antingen införa ett lönestopp, sänkta arbetsgivaravgifter i 

kombination med sänkta offentliga utgifter eller en devalvering för att motverka den öppna 

arbetslösheten.85 En devalvering skulle kunna vara aktuell innan ett eventuellt EMS-

deltagande för att skapa så små kostnader som möjligt i anpassningen till den europeiska 

inflationsnivån. Om ett framtida deltagande inte skulle bli aktuellt menade Calmfors att 

växelkursanpassningar måste handla om en avvägning mellan kostnaden för hög inflation 

respektive hög och bestående arbetslöshet. Han menade att det i slutändan kunde handla om 

en subjektiv bedömning byggd på värderingar.86 

 

Trots normanhängarnas envetna arbete för att göra fastkurspolitiken till ett nytt policy-

paradigm verkar den inte ha varit alldeles självklar ens i början av 1990-talet. Lars Jonung, 

som nu utsetts till ekonomisk rådgivare åt statsminister Carl Bildt, skriver att: 

 

Så länge växelkursen för kronan låg fast var den verbala uppslutningen i det närmaste total. Kronfallet 

och den flytande växelkursen öppnade för ny debatt, nya utredningar och nytt synsätt.87 

 

Så verkar dock inte ha varit fallet. 1991 skedde en debattväxling i Ekonomisk Debatt som 

trycktes i sin helhet i en bok som gavs ut av Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk 

Forskning (FIEF) 1993 - antagligen med anledning av att Assar Lindbeck presenterade förslag 

till ny ekonomisk politik i den så kallade Lindbeckkommissionen. Normanhängare och 

diskretionärer var inte överens om hur den ekonomiska politiken borde hantera kriser. Frågan 

om växelkurspolitiken skulle ha handlingsfrihet på kort sikt eller inte var inte avgjord. Om 

ekonomin skulle stå inför främst finansiella kriser är det lättare att argumentera för en fast 

växelkurs, då fluktuationer i växelkursen inte kan påverka produktionen. Handlar det däremot 

om reala kriser, som exempelvis skapar arbetslöshet är en rörlig, växelkurs lättare att försvara 
																																																								
85 Calmfors, Lars, ”Lönerna, sysselsättningen och den ekonomiska politiken”, Ekonomisk 
Debatt, årg. 19, nr. 4, 1991, s. 321.		
86 Calmfors, 1991, s. 322-323.  
87 Jonung, 2003, s. 40.  



 36 

eftersom kostnadsläget i ekonomin snabbare kan anpassas till omvärlden på kort sikt.88 Som 

Calmfors menade ovan finns det kostnader förknippade med både hög inflation och hög 

arbetslöshet. Frågan var vilket handlingsutrymme den ekonomiska politiken skulle få för att 

hantera kostnaderna.  

 

Nationalekonomerna Anders Vredin och Jonas Agell som drev linjen att 

stabiliseringspolitikens handlingsutrymme var viktigt att bevara kritiserade 

normförespråkarna vilka i det här fallet företräddes av Hans Tson Söderström, 

nationalekonomen Johan Myhrman, också han medlem av SNS Konjunkturråd, samt 

Riksbankens ekonomiska rådgivare Lars Hörngren. Agell och Vredin menade att 

prisstabilisering byggd på en fast växelkurs var förenad med ”avsevärda risker”, särskilt som 

inflationsbekämpning inte kan ses som gratis på kort sikt om priser och löner inte kan antas 

vara helt flexibla:89 

 

För normens – och förmodligen också ekonomkårens – långsiktiga trovärdighet är en minst lika viktig 

förutsättning att allmänheten i efterhand, när normen väl har införts, inte drabbas av obehagliga 

överraskningar.90 

 

Just obehagliga överraskningar är något att återkomma till senare i undersökningen. Agell och 

Vredin menade också att för en liten öppen ekonomi som den svenska handlade valet av 

växelkurspolitik i hög grad om val av inflationstakt.91 Det var också själva kärnan i 

normanhängarnas försvar av den fasta växelkursen. Konflikten stod mellan att binda den 

inhemska ekonomiska politiken till fasta normer och att kunna parera externa störningar som 

kunde slå mot produktion och sysselsättning.92  

 

Om Agell och Vredin inte såg inflationsbekämpande normer som gratis, såg Lars Hörngren 

(som ju skrev en artikel tillsammans med Vredin ovan men nu hamnat i ordväxling istället) i 

sin tur att handlingsfrihet hade ett pris. Just växelkursjusteringarna hade enligt honom gett 

upphov till den situation där fasta normer för samhällsekonomin borde vara det enda 

																																																								
88 Agell & Vredin, 1993, s. 173.  
89 Agell & Vredin, 1993, s. 168, 170, 174.  
90 Agell & Vredin, 1993, s. 167.  
91 Agell & Vredin, 1993, s. 171. 
92 Agell & Vredin, 1993, s. 175.  
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rimliga.93 Det gällde att skapa trovärdighet under en längre period kring att normerna skulle 

komma att följas och därmed öka kostnaden för att avvika från normen genom att justera 

växelkursen eller höja sysselsättningen över vad som är långsiktigt hållbart i förhållande till 

inflationen. Exempelvis menade Hörngren att en trovärdig prisstabiliseringspolitik med fast 

växelkurs kunde föras framgångsrikt av en oberoende centralbank.94 Hörngren avslutade med 

att det var möjligt att Sverige på egen hand inte kunde skapa en trovärdighet för en politik 

som syftar till låg inflation inom landet utan måste importera detta genom ett 

fastkurssamarbete.95 Johan Myhrman gav Agell och Vredin rätt i att det finns störningar som 

kan ge upphov till kriser som en monetär norm inte kan förhindra, men påpekade vidare att 

detta måste vägas mot att en expansiv politik för att motverka arbetslöshet kan öka 

inflationen, som i sin tur kan öka arbetslösheten när man sedan vill minska inflationen. 

Myhrman tog också upp att Sverige lyckades kombinera en fast växelkurs med låg 

arbetslöshet under efterkrigstiden fram till Bretton Woods-systemets upplösning.96 Hans 

poäng var att den stora kostnaden för ekonomin är att återvända till normen om man väl 

avvikit och att det därför är något som bör undvikas: 

 

Om man eftersträvar en normbaserad politik måste den fullföljas, inte till varje pris, men även till ett 

högt pris. Vi har redan undergrävt den fasta växelkursnormen genom överdevalveringar, vilka bäddat 

mjukt för företag och fackföreningar. Följden har blivit en slapp inställning till 

produktivitetsproblemen.97   
 

Hans Tson Söderström avslutade debatten med att kronan ännu inte blivit testad: 

 

Ännu är vi inte där, eftersom den växelkursnorm, som de stora politiska partierna är ense om, ännu 

inte utsatts för stora påfrestningar och visat sig hålla /…/ Men förhoppningsvis kommer vi dit en dag, 

och det är därför intressant att diskutera vilket utrymme som då kommer att finnas för 

stabiliseringspolitisk aktivism.98   

																																																								
93 Hörngren, Lars, ”Normer eller diskretion? Om möjliga och omöjliga val i 
stabiliseringspolitiken”, Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning, 
Nationalekonomiska Föreningen och Tidens förlag, 1993, s. 187.  
94 Hörngren, 1993, s. 190-194.  
95 Hörngren, 1993, s. 200.  
96 Myhrman, Johan, ”Varför normer för stabiliseringspolitiken?”, Fackföreningsrörelsens 
Institut för Ekonomisk Forskning, Nationalekonomiska Föreningen och Tidens förlag, 1993, 
s. 213-214. 
97 Myhrman, 1993, s. 216.  
98 Söderström, 1993, s. 224.  
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I sammanfattningen av debatten konstaterade Agell och Vredin att för normförespråkarna var 

frågan inte att den ekonomiska politiken behöver normer generellt, utan just normer som 

minskar handlingsutrymmet för stabiliseringspolitiken på kort sikt.99  

 

Den här debatten sammanfattar förtjänstfullt hur skiljelinjerna mellan normanhängare och 

diskretionärer såg ut i början av 1990-talet. Med avreglerad valutamarknad och fast växelkurs 

var utrymmet ytterst litet för Sverige att föra en egen penningpolitik, vilket låg helt i linje med 

normanhängarnas argument. Även om Vredin och Agell inte direkt förespråkar en flytande 

växelkurs ansåg de att den ekonomiska politiken inte helt kunde avsäga sig utrymmet att föra 

en diskretionär politik.  

 

Med anledning av regeringens finansplan 1991 bjöds dåvarande finansministern Allan 

Larsson in till Nationalekonomiska föreningen liksom hans företrädare Kjell-Olof Feldt. Med 

vid debatten fanns också Villy Bergström och Hans Tson Söderström som huvudopponenter. 

Larsson nämnde inte växelkursen med ett ord. Bergström däremot framhöll den fasta 

växelkursen, den avreglerade kreditmarknaden och omläggningen av skattesystemet som 

tecken på inflytandet från SNS Konjunkturråd. Alla delarna återfanns nu i den ekonomiska 

politiken. Han menade också att regeringen nu övergett målet om full sysselsättning på allvar 

till förmån för inflationsbekämpning. Söderström framhöll fortsatt växelkursen som medlet 

för att hålla inflationsnivån i schack. Normerna skulle ligga fast.100  

 

1991 bjöds även Bengt Dennis, dåvarande riksbankschef, in till Nationalekonomiska 

föreningen för att diskutera en framtida anknytning till EMS. Han ansåg att i och med beslutet 

av riksdagen att Sverige ämnade söka medlemskap i EG handlade det inte om utan när 

övergången till EMS skulle ske. Även Riksbanksfullmäktige hade diskuterat ett skifte inom 

en snar framtid.101 Lars E O Svensson, nationalekonom vid IIES, ville gå vidare genom att 
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100 Bergström, Villy, Larsson, Allan & Söderström, Hans Tson, ”Förhandlingar 
Nationalekonomiska föreningen 1991-01-16: Finansplanen och den ekonomiska politiken”, 
Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr. 2, 1991, s. 174-177, 180-181, 183-189, 198-199.  
101 Dennis, Bengt, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1991-06-04: Sveriges väg 
mot EMS”, Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr. 6, 1991, s. 547-549. Protokollsbilaga 1991-04-22, 
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knyta kronan till EMS redan innan ett svenskt EG-medlemskap var färdigförhandlat och 

samtidigt ge Riksbanken en oberoende ställning så att målet om prisstabilitet skulle gälla 

oavsett regeringens mål för den ekonomiska politiken.102 Perspektivet hade alltså börjat 

förskjutas från att upprätthålla den nationella fasta växelkursen till att medlemskap i ett 

valutasamarbete var den norm som borde gälla i valutapolitiken. Samtidigt vidhöll Anne 

Wibble, finansminister från 1991, hos Nationalekonomiska föreningen i början av 1992 att 

den ekonomiska politikens övergripande mål var att ”säkra en varaktigt låg inflation” genom 

”en nuvarande och framtida” fast växelkurspolitik.103  

 

 

5.5. Penningpolitik under rörlig växelkurs 
 

Den ”obehagliga överraskningen”, med Agells och Vredins ord, kom när kronan släpptes att 

flyta fritt 19 november 1992. Bara en dryg månad senare kom en skrift från Riksbanken med 

titeln Penningpolitik under rörlig växelkurs, där Riksbankens nationalekonomer samt Lars 

Jonung diskuterade vägen framåt efter kronfallet. Det är möjligt att Riksbanken snabbt ville 

återupprätta förtroendet av att vara en auktoritet på det valutapolitiska området och därför var 

mån om att ge svar på de nya frågor som ställdes med den rörliga växelkursen.  

 

Nationalekonomen Bengt Assarsson vid Uppsala universitet diskuterade skriften och menade 

att Riksbanken i huvudsak inte ändrat inriktning trots att en av de viktigaste normerna som 

ekonomin haft nu försvunnit. Det var fortsatt förtroendeskapande normer som skulle gälla.104 

Assarsson menade vidare att förtroende som tar lång tid att skapa gör att strikta normer kan 

innebära stora kostnader i form av förlorad sysselsättning.105 Diskretionära åtgärder kan inte 

helt räknas ut om sysselsättningen är i fara. Assarsson beklagade också Riksbankens snäva 

perspektiv så snart efter att en helt ny situation uppkommit.106  

																																																																																																																																																																													
”Svenska kronan och EG-valutorna – en diskussionspromemoria”, till Riksbanksfullmäktiges 
särskilda protokoll 1991-04-25. 
102 Svensson, Lars E O, ”Växelkurspolitikens trovärdighet: Att mäta 
devalveringsförväntningar”, Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr. 2, 1992, s. 111-112.  
103 Wibble, Anne, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1992-01-15: Finansplanen 
och den ekonomiska politiken”, Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr. 3, 1992, s. 246.		
104 Assarsson, Bengt, ”Ekonomisk politik under rörlig växelkurs”, Ekonomisk Debatt, årg. 21, 
nr. 1, 1993, s. 55-57.  
105 Assarsson, 1993, s. 59-60.  
106 Assarsson, 1993, s. 57.  
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Lars Hörngren kom också in i debatten och menade att Assarsson missförstått normernas 

påverkan. En fast växelkursnorm behövs inte om politiken lyckats skapa långsiktigt 

förtroende för att låg inflation är det övergripande målet.107 Behovet av en fast norm för att 

skapa långsiktig prisstabilitet försvann inte för att just Sveriges fasta växelkurs inte kunnat 

försvaras.108  Det kan dock märkas en liten skiftning sedan Hörngrens tidigare inlägg. Den 

fasta växelkursen är inte längre alldeles självklar. Om en annan växelkursregim kan skapa låg 

inflation är det inte säkert att just fast växelkurs behöver vara medlet. Assarsson svarade att 

själva beskrivningen av prisstabilitetsnormen förvisso var korrekt men att bland annat 

försvaret av den fasta växelkursen visat att det låg en stor kostnad i form av minskad 

sysselsättning i att binda sig till alltför snäva normer.109  

 

Kronfallet var den faktor som få hade förutsätt men som fick stora konsekvenser för valet av 

den framtida växelkursregimen. Anders Vredin skrev till exempel att det inte säkert gick att 

säga varken att en fast eller flytande växelkurs var det bästa valet för Sverige. Valet var en 

avvägning mellan trovärdighet och flexibilitet och troligtvis var den bästa lösningen 

egentligen en kompromiss där växelkursen kunde justeras inom ett visst intervall och stärkas 

genom internationella avtal. Men debatten hade enligt Vredin kokat ner till att handla om 

valet mellan en helt flytande och en helt fast växelkurs.110 Samtidigt menade Assar Lindbeck 

att Sverige inte var moget för en helt fast växelkurs i den form som EMS skulle ta om 

planerna på att omvandla det till Europeiska monetära unionen (EMU) gick i lås. 

Lönekostnaderna och arbetskraftens rörlighet var alltför icke-flexibla för att Sverige skulle 

kunna undvika sysselsättningskriser. Om den situationen skulle ändras kunde Sverige ansöka 

om medlemskap i ett framtida EMU.111 

 

Villy Bergström menade också på Nationalekonomiska föreningens årliga möte kring 

regeringens finansplan 1993 att kostnaden för inflationsbekämpningen nu fått de 

																																																								
107 Hörngren, Lars, ”Konsistens och trovärdighet i den ekonomisk-politiska debatten – svar 
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110 Vredin, Anders, ”Fasta eller rörliga växelkurser?”, Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr. 5, 1993, 
s. 447-449.  
111 Lindbeck, Assar, ”Nationalstaten och EU-frågan”, Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr. 5, 1994, 
s. 489-490.  
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konsekvenser som tidigare varnats för i form av hög arbetslöshet. Istället för att hålla i målet 

om full sysselsättning hade regeringen satt ett inflationsmål om två procent.112 Den fasta 

växelkursen var borta men prisstabiliteten som norm höll i sig.  

 

 

5.5. Växelkursparadigmet skiftar 
 

Agell och Vredin menade ovan att valet av växelkurspolitik kan hänvisas till frågan om nivån 

på inflationen. 1994 skrev Lars Jonung att: 

 

Den fasta växelkursen skulle, som ankare för penningpolitiken, vara ett medel att uppnå låg inflation 

och därmed skapa förutsättning för god tillväxt och sysselsättning. Fastkurspolitiken skulle koppla 

Sverige till länder med låg inflation. Därmed skulle svensk inflation bli lika låg som i Tyskland, det 

land som dominerade valutasamarbetet på kontinenten.113 

  

Men för Jonung var växelkursnormen en större fråga än enbart inflationsnivån i ekonomin. 

Det handlade om att ändra stabiliseringspolitik – med Jonungs eget ord att gå över till en ny 

stabiliseringspolitisk regim.114 Anne Wibble menade också att den flytande växelkursen inte 

skulle tas som intäkt för att det nu var fritt handlingsutrymme för den ekonomiska politiken. 

Målet om låg inflation skulle gälla oavsett växelkursregim.115 Valutakrisen var förvisso över 

och prisstabiliteten som norm fastställd men läget verkar fortfarande ha varit osäkert. Vilken 

valutapolitik skulle egentligen gälla om kronan inte längre självklart var bunden? I augusti 

1995 fick Riksbanksfullmäktige en promemoria där det uttrycktes att den rörliga växelkursen 

skulle betraktas som tillfällig tills den svenska ekonomin hade anpassat sig till en övergång 

till ett nytt fastkurssamarbete.116  

 

																																																								
112 Bergström, Villy, ”Förhandlingar Nationalekonomiska föreningen 1993-01-21: 
Finansplanen och den ekonomiska politiken”, Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr. 3, 1993, s. 289-
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Samtidigt var det oklart när Sverige egentligen kunde vara redo för en ny fastkursregim. 1994 

menade Assar Lindbeck att det tills vidare (Lindbecks kursivering) inte var aktuellt, men att 

Sverige på sikt var ett för litet valutaområde för att vara stabilt på egen hand, samt att en 

fastkursregim i form av en valutaunion kunde disciplinera kostnadsutvecklingen.117 Det var 

dock uteslutet att gå tillbaka till en egen fast växelkurs enligt Lindbeck. I en 

internationaliserad ekonomi med avreglerade kapitalmarknader är risken för spekulativa 

attacker mot en fast nationell växelkurs alltför stora. Valet inför framtiden stod därmed mellan 

en flytande växelkurs eller medlemskap i valutaunionen.118 Tillsammans med Lindbecks 

argument kring risken för återkommande sysselsättningskriser verkar det som att det sker en 

liten öppning för diskretion i debatten kring valutapolitiken. Skillnaden mellan en fast 

nationell växelkurs som i värsta fall kan justeras och en valutaunion där växelkursen helt 

ersätts av en gemensam kurs får sägas vara stor i termer av stabiliseringspolitisk 

självständighet. Frågan om handlingsutrymmet kommer tillbaka och den här gången är det 

inte alldeles självklart att fasta normer borde styra valutapolitiken.  

 

 

5.6. EMU-utredningen  
 

1996 presenterade Lars Calmfors EMU-utredningen om ett framtida svenskt medlemskap i 

valutaunionen. I utredningen vägdes argument kring effektivitet (främst minskade 

transaktionskostnader, eventuellt minskad inflation och mindre fluktuationer i växelkursen), 

stabiliseringspolitik (bland annat självständig penningpolitik och risken för asymmetriska 

störningar som påverkar den reala ekonomin), samt politiska argument (europeisk integration 

och politiskt inflytande inom EU). Calmfors gjorde bedömningen att de stabiliseringspolitiska 

argumenten i dagsläget vägde tyngst på grund av det ogynnsamma sysselsättningsläge som 

Sverige befann sig i. På sikt kunde Sverige bli medlem om läget förbättrades. Calmfors 

menade dock att penningpolitisk självständighet för att förhindra asymmetriska störningar 

hade ett egenvärde och kunde vara värt att behålla även om det skulle kosta i termer av 

mindre förtroende för prisstabiliteten och i politiskt inflytande. Detta kunde till exempel 

åtgärdas om Riksbanken fick ett tydligare mandat för prisstabilisering och själv slutade 
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argumentera för att Sverige inte kunde klara inflationsbekämpningen på egen hand.119 

Nationalekonomen Nils Gottfries som var en av ledamöterna i utredningen valde att reservera 

sig mot slutsatsen och menade att valutaunionen var konstruerad på ett sådant sätt Sverige 

aldrig skulle tjäna på att bli medlem.120 

 

Utredningen gjordes på uppdrag av regeringen som valde att följa Calmfors rekommendation 

att vänta. Därmed tilläts kronan att fortsätta flyta trots att exempelvis Riksbanken ansåg att 

detta skulle ses som ett tillfälligt arrangemang. Lars Jonung fann i en artikel att det optimala 

valutaområdet för Sverige i form av produktionsstruktur, konjunktursvängningar och rörlighet 

för arbetskraft och kapital bara omfattade Norden och mer specifikt Finland.121 Det talade för 

att det kunde finnas starka politiska argument för ett EMU-medlemskap men att de 

ekonomiska argumenten var svagare. Man kan tolka det som att ett nytt paradigm var 

upprättat i och med att inte ens prisstabiliteten längre utgjorde ett huvudargument för fast 

växelkurs. Penningpolitiken hade fått sitt långsiktiga mål.  

 

Vad hade förändrats? För det första hade stabiliseringspolitiken hamnat i ett nytt läge i och 

med att arbetslösheten ökade och att kronförsvaret i sig varit ett policy-misslyckande både för 

regeringen, Riksbanken och inte minst för normanhängarna som nu anpassade sin 

argumentation till en ny verklighet. För det andra är en tolkning att normanhängarna redan 

vunnit sin stora seger i att prisstabilitet blivit det övergripande målet för den ekonomiska 

politiken och eftersom inflationen inte tog fart igen på grund av lågkonjunkturen fick 

diskretionärernas argument om handlingsutrymme för att hantera ekonomiska störningar på 

kort sikt större kraft.  

 

Lars Calmfors menade själv att den ekonomiska politikens paradigmskifte kom vid fel period 

och därmed medförde att de åtgärder som infördes fick fel återverkningar. 1980-talet var en 

tid av överhettning medan 1990-talet började med en djup efterfrågekris. Den ena möttes med 
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för lite åtstramning och den andra som konsekvens med för mycket.122 Det kan i sig ha 

minskat normanhängarnas auktoritet över den valutapolitiska debatten till förmån för 

diskretionärerna. Om den ekonomiska politiken påstods ha lagts om till att gälla prisstabilitet 

med fast växelkurs men inte skapade långsiktig stabilitet vann förespråkarna för 

handlingsfrihet en liten seger. Calmfors skrev också att debatten om normpolitikens varande 

eller inte blev alltför onyanserad och svår att förändra när den väl började få fäste: 

 

Jag skulle vilja likna debatten för att få förståelse för normpolitiken vid att baxa en stenbumling 

uppför ett brant berg i syfte att lägga den till rätta på en avsats lite nedanför toppen. När man tror att så 

har skett, finner man emellertid till sin förskräckelse att man under arbetets gång fått sällskap av ett 

antal hjälpsamma personer som glatt puttar stenbumlingen över toppen, så att den börjar rulla ner igen 

på andra sidan utan att den går att stoppa.123 

 

Bristen på nyans tyckte sig Calmfors också ha sett i debatten om växelkursen där han menade 

att många ekonomer dels hade svårt att inse att kronan kunde knäckas av att kostnaden för 

bortfallet i sysselsättning kunde bli för stor, dels avstod från att yttra sig av rädsla för att spä 

på spekulationstrycket mot kronan och dels i en ”oförmåga” att inse att fast växelkurs och 

avreglerad valutamarknad innebar att pressen på den reala ekonomin ökade. Han erkände 

själv att han inte varit medveten om alla dessa mekanismer.124 Det kan vara svårt att se 

skogen för alla träden i ett paradigmskifte. Upplevelsen av debatten som onyanserad kan 

också ha berott på att alternativet – rörlig växelkurs – inte var något Sverige hade haft på över 

60 år och då endast som ett kort undantag. Det blev inte realistiskt förrän det var genomfört 

och då hade, som visats i undersökningen, debatten redan börjat skifta.  
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6. Skiften och slutsatser  
 

Diskussionen om skiften i argumentationerna som följer svarar på mina inledande frågor och 

drar slutsatser utifrån undersökningen. Jag ska ta fasta på 1) förändring i argumentationerna 

över tid, 2) bena ut argumentationernas bärkraft för paradigmet och 3) försöka dra slutsatser 

om argumentationernas förmåga att vinna auktoritet i paradigmet. 

 

Jag ska börja med att återvända till forskningen och specifikt frågan om förskjutningen i 

paradigm. Ett paradigm skiftar inte nödvändigtvis för att en teori blir empiriskt överbevisad 

utan har lika mycket att göra med att argumentationer kring en teori eller ett policy-problem 

skapar en ny kontext där ett nytt paradigm kan växa fram. Debatten om valutapolitiken och 

valet av växelkursregim präglas i stor utsträckning av just detta. Som har redovisats ovan går 

det att se att valet av växelkurs i stor utsträckning beror på vilka ekonomisk-politiska mål som 

anses önskvärda att prioritera och vilken typ av ekonomiska kriser som anses vara troligast att 

den ekonomiska politiken kommer behöva hantera.   

 

6.1. De långsiktiga spelreglerna 
 

Undersökningen börjar med Assar Lindbecks efterlysning av långsiktiga spelregler för den 

ekonomiska politiken. Det kan kopplas till den allmänna osäkerhet som rådde kring den 

internationella valutapolitiken efter Bretton Woods-systemets upplösning men kan också 

tolkas som Lindbecks egen syn på den ekonomiska politikens möjligheter att faktiskt 

åstadkomma förändring på kort sikt. Behovet av stabiliseringspolitik minskar med långsiktiga 

spelregler. På det sättet kan Lars Calmfors också argumentera för att växelkursjusteringar är 

mindre nödvändiga. Om bara inflationen kan kontrolleras på ett långsiktigt trovärdigt sätt 

behövs ingen annan stabiliseringspolitik. Det ringer en klocka från det Barry Eichengreen 

skriver om Federal Reserve på 1980-talet. Uppenbart var detta en tanke i tiden. Assar 

Lindbeck argumenterar också för att full sysselsättning inte borde kunna garanteras till vilka 

prisökningar som helst. Hans Tson Söderström är också inne på samma spår att Sverige just 

på grund av kortsiktigheten i den ekonomiska politiken får betala priset av återkommande 

devalveringsförväntningar. Men enligt Söderström räcker det inte bara med mål, det måste 

finnas ”bestämda medel” också. 1985 får de här idéerna sitt namn genom normpolitiken. Villy 

Bergström reagerar på detta och menar att normpolitiken är mer liberal vision än ekonomisk 
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forskning. Frågan om spelreglerna handlar inte enbart om att hitta empiriska bevis utan om att 

argumentera för att en ny kontext behövs för den ekonomiska politiken. Alla är inte 

övertygade om detta.  

 

I början och mitten av 1980-talet är långsiktiga spelregler verkligen på modet. Kjell-Olof 

Feldt uttrycker också sitt intresse och menar att låg inflation och full sysselsättning borde gå 

att kombinera. Normanhängarnas argumentation att det kostar mer att anpassa ekonomin 

genom kortsiktiga växelkursjusteringar verkar ha stor bärkraft i en miljö som enligt 

forskningen präglades av stor osäkerhet och valutaoro. Samtidigt är det den ekonomiska 

politiken som får skulden för osäkerheten snarare än själva svängningarna i det ekonomiska 

systemet. Det som enligt Lars Jonung argument från 1984 handlar om nationalekonomers syn 

på stabilitet – antingen är det ekonomiska systemet i grunden instabilt och behöver 

stabiliseras av en aktiv politik eller så är det i grunden stabilt och behöver bara ett fåtal regler 

för att fungera optimalt. Det hänger också ihop med förskjutningen från keynesiansk syn på 

stabiliseringspolitiken till en mer neoklassisk syn. Lars Calmfors argument för att avreglera 

valutamarknaden är på så sätt intressant. Han menar att det är en bättre form av stabilisering 

än vad valutapolitiken kan erbjuda. Enligt det synsättet blir marknaden en auktoritet över 

politiken.  

 

 

6.2. Priset för att skapa trovärdighet 
 

Frågan är bara hur långt långsiktiga regler egentligen hjälper om osäkerheten är så stor att de 

kan vara obsoleta några år efter att de är genomförda.  

 

1989 argumenterar Lars Jonung för att låg inflation och full sysselsättning inte går hand i 

hand. Låg inflation är i själva verket förutsättningen för att skapa sysselsättning. Eftersom 

medlet för att hålla låg inflation är den fasta växelkursen ser Jonung det inte som att politiken 

egentligen är ny utan en återgång till de regler som gällde innan Bretton Woods-systemet 

upplöstes och som då skapade en trygg och förutsägbar ekonomisk utveckling. Skiftningen i 

argumentationen har skett i form av att den fulla sysselsättningen nu är underställd både 

inflationen som mål och den fasta växelkursen som medel. Det liknar analysen som gjordes 

på 1920-talet då guldmyntfoten återskapades. Problemet är dock att de fasta men justerbara 

växelkurser som gällde under Bretton Woods-systemet höll på att föras bort från den 
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valutapolitiska diskussionen internationellt. Planerna på en europeisk valutaunion drar på det 

viset undan mattan för alla drömmar om ett nytt Bretton Woods.  

 

Samtidigt argumenterar Anders Vredin för att trovärdighet inte borde skapas till vilket pris 

som helst. Det finns andra viktiga mål för den ekonomiska politiken. Han diskuterar även 

frågan om ett svenskt medlemskap i EMS och menar att det inte är helt optimalt för Sverige 

eftersom priser och löner inte är flexibla nog för att ge upp utrymmet att justera växelkursen. 

Detta argument ska återkomma senare och måste därför räknas som centralt. Utrymmet för 

självständig valutapolitik kontra målet om trovärdighet för den ekonomiska politiken är en av 

huvudkonflikterna i valet av växelkursregim. Diskretionärerna lägger större vikt vid det första 

och normanhängarna betonar i större utsträckning det andra.  

 

Om det är någon aktör som tror på det senare argumentet är det Riksbanken. När kronan knyts 

till ECU:n 1991 är det för att verkligen demonstrera hur stor vikt Riksbanken lägger vid att 

skapa trovärdighet för växelkursregimen. Då har Storbritannien blivit medlem i ERM och 

förespråkandet för ett svenskt medlemskap i EMS har växt sig starkare i och med det uttalade 

målet att ansöka om EG-medlemskap. Normanhängarnas auktoritet över växelkursregimen 

kan tolkas som stor. Deras betoning på långsiktighet och trovärdighet har bärkraft både på 

Riksbankens och på regeringens politik, vilket inte minst återspeglas i Anne Wibbles besök 

hos Nationalekonomiska föreningen 1992 – innan kronan släpps fri – där hon betonar att låg 

inflation ska vara det övergripande målet för den ekonomiska politiken. Låg inflation och fast 

växelkurs verkar ha etablerat sig som det rådande policy-paradigmet. Då har Allan Larsson 

året innan varit hos Nationalekonomiska föreningen och inte ens nämnt växelkursen, 

samtidigt som Villy Bergström menar att regeringen nu övergett den fulla sysselsättningen till 

förmån för inflationsbekämpning. Låg inflation och full sysselsättning som Kjell-Olof Feldt 

ville ha, har gått över till att låg inflation och fast växelkurs skapar trovärdighet som i sin tur 

skapar sysselsättning. Det är ett enormt skifte i ekonomisk politik och kan tolkas som att 

normanhängarna vunnit slaget om auktoriteten i prisstabilitetsdebatten. Det följer också 

trenden i Europa i sökandet efter en stabilitetskultur och går i linje med att länder inte anses 

kunna avvika med sin valuta- och penningpolitik från sina grannländer.  

 

 

6.3. Det stora policy-misslyckandet 
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Återigen återvänder jag till en av delarna i Halls definition av ett skifte i policy-paradigm – 

policy-misslyckandet. 1991 argumenterar Lars Calmfors emot sina tidigare ställningstaganden 

kring riskerna med kortsiktiga växelkursanpassningar genom att peka på att långa perioder av 

arbetslöshet för människor riskerar att permanenta en hög nivå av arbetslöshet generellt. Kom 

ihåg Anders Vredins argument om att låg flexibilitet i priser och löner skulle göra att ett 

EMS-medlemskap inte var optimalt för Sverige – det kommer nu igen hos Lars Calmfors. 

Han menar också att frågan om EMS kan komma att behöva avgöras på subjektiva grunder, 

alltså en politisk övertygelse. Det är något som Hall också nämner som en del i skiftet av 

policy-paradigm, den sociologiska processen där aktörers värderingar spelar lika stor roll som 

deras vetenskapliga tyngd.  

 

Anders Vredin argumenterar tillsammans med Jonas Agell för att mål om låg inflation byggt 

på en fast växelkurs är förknippat med stora risker för den reala ekonomin. Samtidigt menar 

Bengt Dennis att det inte handlar om utan när Sverige ska bli medlem i EMS. Hans Tson 

Söderström argumenterar också för att växelkursnormen ska ligga fast och både Lars 

Hörngren och Johan Myhrman för att avvikandet från normen är den verkliga kostnaden.  

 

1991 är ett intressant år. Riksbanken och regeringen har omfamnat normanhängarnas syn på 

inflationen och valutapolitiken och samtidigt börjar hela debatten skifta. Lars Calmfors som 

tidigare argumenterade för långsiktiga spelregler börjar nu hitta problem i termer av 

sysselsättning med att ge upp en självständig valuta- och penningpolitik. Söderström, 

Hörngren och Myhrman måste argumentera för att normen ska ligga fast trots att regeringen 

redan gjort detta till det övergripande målet för den ekonomiska politiken. Osäkerheten är inte 

bortblåst och kriget kanske inte vunnet trots allt.  

 

1992 kommer så det stora policy-misslyckandet när kronan får en rörlig växelkurs. 

Riksbanken är framme direkt och menar att ingenting egentligen har förändrats. 

Prisstabiliteten är det viktigaste målet och så småningom ska Sverige söka medlemskap i 

EMS. Det här är bara ett tillfälligt glapp för de långsiktiga spelreglerna. Som Lars Hörngren 

argumenterar – bara för att just den här formen av fast växelkurs inte höll tar det inte bort 

behovet av en sådan. Men tidpunkten är inte optimal för normanhängarna. Storbritannien har 

lämnat ERM och Italien har tvingats devalvera liran. Valutaoron är tillbaka i Europa.  
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6.4. Skiftet i debatten 
 

Policy-misslyckandet gör att debatten skiftar. Enligt Anders Vredin kommer debatten nu 

handla om huruvida växelkursen ska vara rörlig eller helt fast – alltså för eller emot ett 

svenskt EMS-medlemskap. En fast men justerbar växelkurs är inte längre aktuellt. Kronfallet 

har gett en bitter eftersmak om att det är oerhört kostsamt att försvara en nationell fast 

växelkurs under inflytande av avreglerade valutamarknader. Den där ”nödvändiga 

anpassningen” som Lars Calmfors tidigare argumenterade för när han ville att 

valutamarknaden skulle avregleras visade sig så svår när den testades att alternativet att 

fortsätta med en likadan fast växelkurs försvinner i debatten.  

 

1994 ansluter sig Assar Lindbeck till Lars Calmfors och menar att Sverige inte är redo för ett 

EMS-medlemskap. Samtidigt står Riksbanken fast vid att den rörliga växelkursen bara ska 

vara tillfällig. Självständighet och trovärdighet står emot varandra. Men skiftet i debatten 

märks i att normanhängarna inte längre är lika måna om att argumentera för 

inflationsbekämpning byggd på fast växelkurs. Det kan tolkas som att det är ett stort steg 

mellan att ha en egen nationell valutapolitik där växelkursen i värsta fall kan justeras och att 

helt ge upp valutapolitiken i ett fast växelkurssamarbete.  

 

När Lars Calmfors 1996 presenterar sin utredning om ett framtida EMU-medlemskap 

vidhåller han sin tidigare slutsats att Sverige bör vänta. Den penningpolitiska 

självständigheten är fortfarande alltför viktig för stabiliseringspolitiken för att prioriteras bort 

till förmån för ökad trovärdighet för inflationsbekämpningen. De ekonomiska argumenten för 

ett medlemskap är för svaga även om de politiska kan vara starka. Det blir som Calmfors 

menade 1991 en värderingsfråga huruvida man ser ett medlemskap som önskvärt eller inte. 

Diskretionära argument väger i slutändan tyngre än trovärdighetsargumenten och får därmed 

större bärkraft den nya växelkursregimen. När regeringen väljer att följa rekommendationen 

att vänta med ett medlemskap kan man säga att växelkursparadigmet med fast men justerbar 

växelkurs är avslutat.  

 

 

6.5. Slutsatser 
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Det är inte alldeles lätt att identifiera vad som är mål och medel i den ekonomiska politiken. 

Den fasta växelkursen skulle vara ett medel för låg inflation men blev i mångt och mycket ett 

mål i sig för Riksbankens valutapolitik och normanhängarnas syn på hur den ekonomiska 

politiken borde utformas. De nationalekonomer som fortsatte argumentera för diskretionära 

åtgärder i valutapolitiken fick först se sin auktoritet undergrävd av den stora osäkerhet och 

valutaoro som rådde under 1980-talet, men kunde tvärtom återvinna denna under den stora 

valutaoron i början av 1990-talet. Vilka slutsatser kan man dra av detta?  

 

1) För det första att långsiktiga spelregler trots att den fasta växelkursen föll blivit en viktig 

del av den ekonomiska politiken både i Sverige och internationellt. Inflationsmål och 

prisstabilisering är det övergripande målet för de flesta industrialiserade länder. Sveriges 

inflationsmål har legat fast sedan 1993.  

 

2) För det andra att det inte behövdes någon fast växelkurs för att uppnå låg inflation eller 

större trovärdighet för en sådan politik. Ekonomisk trovärdighet verkar lika mycket bygga på 

flexibilitet att hantera ekonomiska kriser, vilket i undersökningen stod som ett motsatsord till 

trovärdigheten i sig.  

 

3) För det tredje, vilket kanske är den viktigaste slutsatsen, att kronan inte har fått en ny 

anknytning efter 1992 tyder på att det inte enbart var fråga om en temporär lösning för den 

reala ekonomins återhämtning, utan på att ett nytt växelkursparadigm inrättades. När debatten 

kokade ner till att alternativet till rörlig växelkurs blev ett medlemskap i EMU verkar 

kostnaden för att ge upp den rörliga växelkursens flexibilitet ha blivit alltför stor. Återigen 

verkar trovärdighet och flexibilitet snarare vara komplement än motsatser till varandra.  
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7. Sammanfattning 
 

Jag har undersökt ledande svenska nationalekonomers argumentationer kring valutapolitik 

och val av växelkursregim i Sverige 1982-1996. Huvudkonflikten står mellan normanhängare 

och diskretionärer där den första gruppen betonar långsiktiga spelregler för den ekonomiska 

politiken över kortsiktigt handlingsutrymme och den andra gruppen betonar diskretionära 

åtgärder för att stabilisera kriser i den reala ekonomin samt behovet av självständighet i 

valuta- och penningpolitiken. Debatten förändrades från att de långsiktiga spelreglerna ansågs 

användbara i ett läge av ekonomisk osäkerhet och valutaoro till att diskretionära åtgärder och 

självständighet i valuta- och penningpolitik inte kan avskaffas utan stora kostnader för till 

exempel minskad sysselsättning. 
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