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ABSTRACT 
I detta papper argumenterar jag för att politisk ekonomi är en forskningsinriktning som ägnats 

alltför lite uppmärksamhet i den svenska samhällsdebatten. Jag argumenterar för att politisk 

ekonomi skulle kunna ge konstruktiva uppslag till både den ekonomisk-politiska debatten och 

vänsterns och arbetarrörelsens samhällsdebatt. Kapitel 1 beskriver den rådande 

debattkonstellationen där den intellektuella vänstern framför allt arbetar med kulturteori medan 

högern är starkare på ekonomisk teori. Kapitel 2 introducerar den typ av samtida politisk 

ekonomi som jag menar gärna kunde ägnas större uppmärksamhet. Kapitel 3 ger tre exempel på 

händelser och processer som den politiska ekonomins teori kan hjälpa oss att förstå och 

analysera. Kapitel 4 avslutar pappret med ett resonemang om förhållandet mellan samhällsanalys 

och politiskt tänkande. 

 

1. Kultur och ekonomi i vänsterns analyser och teori 
 År 1976 konstaterade Perry Anderson i sin Om den västerländska marxismen att marxismen 

under efterkrigstiden förlorat kraft som ekonomisk och politisk analys, och allt mer vandrat över 

till att användas som kulturteori2. I någon mån stämmer det än idag – litteraturvetare som Fredric 

Jameson och Terry Eagleton och filosofer som Antoni Negri är antagligen de mest kända 

marxisterna teoretikerna idag. Tendensen för vänsterns teorier (inte bara marxismen) till stark 

                                                 
1 Magisterstudent i Europakunskap, Göteborgs universitet. erik.bengtsson@webaid.se 
2 Anderson 1984; jfr Therborn 2007 s 68. 
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förankring i kulturstudier och humaniora, i motsats till nationalekonomi och samhällsvetenskap, 

är också tydlig i en så pass ny bok som Klas Gustavssons Socialismens liv efter döden från 2004, som 

är skriven som ”en introduktion till de senaste årens akademiska vänsterdebatt” och som 

fokuserar på filosofer, sociologer och kulturteoretiker, med en avsevärt lägre representation av 

statsvetare och/eller ekonomer3.  

 Denna artikel lyfter fram en annan vänsterapproach som jag tror också är fruktbar och 

som utgår från statsvetenskap och nationalekonomi: politisk ekonomi Jag tror att det politisk-

ekonomiska perspektivet kan berika den svenska vänsterns samhällsdebatt och –analyser, för som 

det är har teorier om ekonomi alltför mycket lämnats till högern, medan vänstern fokuserat på 

kulturteori. LO-ombudsmännen Anders Nilsson och Örjan Nyström har analyserat detta tillstånd 

på ett väldigt bra sätt i sin bok Den sociala demokratins andra århundrade? De påpekar att 1970-talet 

var en brytpunkt i samhällsutvecklingen i Väst, en tid då mikroprocessorns omvälvning av 

produktionsprocesserna började och den nuvarande fasen av globalisering började, samtidigt som 

sedan ”1968” ett kulturellt-politiskt missnöje med efterkrigstidens teknokratiska 

tillväxtorienterade välfärdskapitalism spred sig och gjorde rum för nyliberal ideologi4. Vad 

Nilsson och Nyström så bra visar är att högern medvetet gjorde sig till tolk för den ekonomiska 

och sociala omvandlingen, att högern gjorde sig modern och argumenterade för att deras 

politiska lösningar var de enda raka svaren på den ekonomiska omvandlingen – och att vänstern 

inte lyckades svara på detta med en uppdaterad ekonomisk analys och ekonomisk politik. Nilsson 

och Nyström skriver: 

”Om utgången av 1970-talets vändning resulterade i borgerlig självberusning, så 

drabbades vänstern av något av en ideologisk förlamning. Där har man tonat ner 

såväl den ekonomiska bakgrunden till 70-talets vändning som bilden av 

postindustriellt epokskifte därefter. Avregleringspolitiken och nedrustningen av 

offentlig verksamhet har analyserats som en produkt av en ideologisk och 

maktpolitisk högeroffensiv. Det betyder att vänstern i hög utsträckning avstått från 

att diskutera vad som har hänt med det kapitalistiska produktionssättet. 

/…/ Högerkrafterna har ostört kunnat dominera en tillväxtdebatt med utgångspunkt 

i att välfärdspolitikens 'strukturfel' gör samhället fattigare, alltmedan vänstern 

koncentrerade hela sitt engagemang på en ideologisk debatt om sociala orättvisor och 

'ekonomism' /…/ Denna debattkonstellation har inneburit att borgerlighetens 

anspråk på att företräda 'den enda vägen' ut ur den strukturella krisperiod som 

inleddes i den kapitalistiska världen i mitten av 70-talet har vunnit större trovärdighet 
                                                 
3 Gustavsson 2004. 
4 Om att 68-missnöjet och det nyliberala missnöjet hänger ihop (har en gemensam källa), se Wiklund 2006. 
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än de förtjänar, medan vänsterns samhällskritik framstått som moraliserande och 

utan konstruktiva alternativ.”5 

Nilsson och Nyström pekar på något som även Anderson diskuterade: vänstern har varit svag på 

att debattera ekonomi, och på att analysera ekonomi. Med 70-talets brytpunkt blev vänstern allt 

mer postmodernt och kulturteoretiskt inriktad, och, som vänsterekonomen Ben Fine konstaterar, 

överlämnade då till högern att diskutera ekonomi6.  

 

Vänsterns skepsis mot ekonomerna 
 Exempel på den svenska vänsterns skepsis mot den nationalekonomiska disciplinen är 

den socialdemokratiske ekonomen Villy Bergströms bitska kommentar från slutet av 1970-talet 

att ”en nationalekonom är en person med doktorsgrad i liberalism”, vänsterpartipolitikern och 

ekonomen Johan Lönnroths starka kritik av ekonomerna i böcker som Minervas uggla och 

Schamanerna, journalisten Johan Ehrenbergs hävdande att ”det finns inget som kan få en 

nationalekonom så skräckslagen som tanken på ett samhälle där människor är garanterade ett 

arbete”7, sociologen Agneta Hugemarks avhandling om att nationalekonomerna koloniserat den 

välfärdspolitiska debatten och förskjutit den högerut8, journalisten Dan Josefssons kritik mot 

Riksbankens pris till Alfred Nobels minne och hävdandet att ”finansierade av globala storföretag, 

banker, finansinstitut och lobbyorganisationer på högerkanten producerar [nationalekonomerna] 

ekonomiska teorier som alltid stärker uppdragsgivarnas intressen”9 i Aftonbladet år 2006 och det 

positiva mottagandet i vänstern av journalisten Naomi Kleins senaste bok där hon ger 

nationalekonomen Milton Friedman rollen som ondskefullt genius i sin berättelse om 

”chockdoktrinen”. Det är givetvis inte så att vänstern slutat att diskutera ekonomi. Tvärtom finns 

det en hel del publikationer om samhällsekonomi skrivna från vänster från de senaste tjugo åren 

eller så – till exempel böcker av nämnda Lönnroth och Ehrenberg som båda gett sig på att 

introducera ekonomisk teori från ett progressivt perspektiv, och även en hel del journalistiska 

verk. Men min poäng är att vänsterns diskussion om ekonomin är annorlunda än vad högerns är. 

Vänstern visar ett mindre intresse för ekonomisk teori och minskar därmed möjligheten till 

systematiska och analytiska resonemang, och främjar i stället ett ad hoc-tillvägagångssätt. 

Vänsterns böcker om ekonomi tar sällan upp teori, och när de väl gör det, som Lönnroth, 

                                                 
5 Nilsson och Nyström 2005, s 15f. 
6 Fine 2004, s 216. 
7 Ehrenberg 1996, s 152. 
8 Hugemark 1994. 
9 Josefsson 2006b. Se också Josefsson 2006a. 
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Ehrenberg och Lars Pålsson-Syll10, så går ofta mycket av kraften till att kritisera andras teorier 

snarare än att utveckla eller diskutera positiva alternativ.  

 

Publikationer om ekonomi, höger och vänster 
 Ett förtydligande kan göras genom att titta på vad för populära ekonomisk-teoretiska 

böcker som publiceras. Jag menar alltså böcker som introducerar forskning om 

samhällsekonomin, och forskningens teori – till skillnad från journalistiska böcker om ekonomin.  

 Från högern finns det ett bokförlag som har gett ut en hel del sådant: 

näringslivsfinansierade Timbro. Timbro har gett ut en introduktion till den starkt 

marknadsliberala österrikiska skolan inom nationalekonomin11 och har gett ut flera böcker av 

österrikaren F A Hayek, däribland hans argumentation mot planekonomi och välfärdsstat Vägen 

till träldom12. En introduktion till den liberalkonservative ekonomen Wilhelm Röpke13. En 

introduktion till den nationalekonomiska public choice-skolan14. Två allmänna introduktioner till 

ekonomi liknande Lönnroths och Ehrenbergs, fast från höger15. En antologi där bland annat 

nationalekonomins Chicagoskola, public-choiceskolan, den nya institutionella ekonomin och den 

österrikiska skolan introduceras16. Och en introduktion till ekonomi av den starkt nyliberale 

Chicagoprofessorn Thomas Sowell17. Nu har jag bara  tagit upp de Timbroböcker som behandlar 

ekonomisk teori. Till dessa kommer otaliga böcker och pamfletter om diverse 

samhällsekonomiska frågor. 

 Timbro har alltså givit ut en hyfsad mängd av ideologiskt färgade introduktioner till 

nationalekonomi i allmänhet och till olika ekonomiska teorier. Nyliberalerna har på så sätt gjort 

ekonomin till sin egen i den svenska ideologiska debatten. För nyliberalerna har förstås ett 

intresse av att framställa det som att alla världens nationalekonomer bedriver forskning som visar 

att nyliberalism är den enda vägen och den bästa politiken. Det är inte så konstigt att de vill 

framställa det som så. Vad som är tråkigt är snarare att vänstern hamnat i en position där man 

accepterar den verklighetsbeskrivningen och knappast intresserar sig för ekonomisk teori. 

 För att jämföra med Timbros utgivning av ekonomisk teori, låt oss se på de mer 

vänsterinriktade förlagen Atlas och Ordfront. När jag kollar igenom Atlas katalog på nätet är den 

första titeln som innehåller kapital eller kapitalism talande nog: Den nya kapitalismens kultur (av 

                                                 
10 Pålsson-Syll 2001 
11 Hakelius 1995 
12 Hayek 1996 
13 Hakelius 1999 
14 Tullock 1994 
15 Örn 1996, Nordling 1994 
16 Norberg 1999 
17 Sowell 2004 
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Richard Sennett). Kulturteorin är stark i vänstern, som sagt. Atlas har publicerat en del historiska 

böcker om samhällsekonomin, som Ulla Wikanders bok om kvinnoarbete i Europa 1789-1950 

och journalistiska böcker av Björn Elmbrant. De två böcker som jag hittar som är skrivna av 

nationalekonomer är en antologi redigerad av Lennart Erixon om den svenska modellens 

ekonomiska politik, och så en bok som faktiskt tar upp ekonomisk teori, men då är den typiskt 

nog en kritik av nationalekonomin snarare än en bok som tar upp vad som kan vara bra i 

nationalekonomin: Lars Pålsson-Sylls Den dystra vetenskapen18. Jag tycker att mycket som Atlas 

publicerat om samhällsekonomi är väldigt bra, men det är inte mycket av det som introducerar 

ekonomisk teori. Förutom Pålsson-Sylls är den enda bok som jag hittar Anders Nilssons och 

Örjan Nyströms Den sociala demokratins andra århundrade, som innehåller en strålande analys av 

samtidsekonomins omvandlingar, en analys som i mångt och mycket utgår från två begrepp från 

Marx, produktionens församhälleligande och privat tillägnelse. Men summa summarum ligger 

Atlas ändå i lä19 jämfört med Timbro vad gäller att introducera ekonomisk teori, begrepp och 

analyssätt. Atlas har publicerat flera bra böcker om samhällsekonomi i allmänhet (historia och 

aktuella politiska frågor), men väldigt lite om teori. Timbro har däremot publicerat en hel del 

böcker om teori och en väldig massa om samhällsekonomi i allmänhet. 

 Ordfront å andra sidan har publicerat en hel del journalistik om samhällsekonomiska 

fenomen, men inte mycket med teoretiska-förklarande ambitioner. Ett mer teoretiskt verk från 

Ordfront är dock Michel Alberts Parecon där Albert förespråkar ett nytt slags ekonomiskt system 

och tänkande. 

 

Vad har man teori till? 
Teori ger en något som går bortom analys av enskilda fall (även journalistik kan ju analysera) och 

som hjälper en att analysera även framtida fall, eller sådant som tidigare hänt men som man inte 

beaktat. Teorins avskalade bild av verkligheten ger en också perspektiv och saker och ting. Jag 

tror att på så sätt kan teori vara nyttig för den allmänpolitiskt intresserade och den politiska 

debatten. Som statsvetaren Peter Hall skriver, ”trots allt är ekonomin bara en uppsättning av 

mänskliga förhållanden och materiella flöden som inte kan ses av det nakna ögat. Den måste 

tolkas eller modelleras för att kunna förstås”20. Jag tror att på så sätt kan en relativt enkel 

                                                 
18 Pålsson-Syll 2001 
19 Detta uttryck kan få det att låta som att jag utgår från att Atlas är intresserade av att publicera böcker om 
ekonomisk teori, och att de ”misslyckats” med det. Så är det inte. Här tar jag Atlas som en proxy för ”den 
intellektuella vänstern” för att få något jämförbart med Timbro, men det är ett analytiskt grepp som jag gör i min text 
– inte något normativt ställningstagande i frågan om vad Atlas bör publicera. 
20 Hall 1992 s 91. 
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introduktion till någon ekonomisk teori hjälpa den politiskt intresserade rätt mycket med att 

tänka om ekonomin. 

 

Slutsats 
 I detta kapitel har jag beskrivit att en debattkonstellation uppstått i samhällsdebatten där 

vänstern ser nationalekonomin som ”höger” och inte ägnar teorier om samhällsekonomin särskilt 

stort intresse. På det sättet riskerar man att i den ekonomisk-politiska debatten falla in i ett 

moralistiskt och osakligt debattmönster och att få svårt med att förstå och förklara tendenser och 

utvecklingar i samhällsekonomin. Gentemot denna debattkonstellation tror jag att den politiska 

ekonomin kan göra en insats i att bredda den ekonomiska diskussionen från ett alternativt 

perspektiv, och bredda vänsterdiskussionen från ett ekonomiskt perspektiv. 

 

 

2. Politisk ekonomi 
 Politisk ekonomi är ett omfångsrikt begrepp som beskriver studier av sambanden 

mellan politik och ekonomi men som över tid har getts en mängd olika definitioner21. Varje 

skribent måste då förklara vilken definition som används. Begreppet härstammar från 1700- och 

1800-talen då det inte fanns någon akademisk disciplin som dagens nationalekonomi (economics) 

utan ekonomiska studier gjordes i ett betydligt vidare perspektiv – exempel på det är att Adam 

Smith också skrev om moralfilosofi, och att John Stuart Mill som idag endast är känd som 

politisk teoretiker faktiskt också var viktig i politisk ekonomi på 1800-talet. Jag utgår i min 

definition dock från en betydligt mer samtida forskare, i form av statsvetaren Colin Hay som i en 

bok om politisk analys definierar politisk analys som analyser av makt, oavsett inom vilket 

område makten finns, kultur såväl som ekonomi såväl som solklart politiska områden såsom 

riksdagen22. Med den definitionen kan man definiera politisk ekonomi som studier av 

samhällsekonomi som beaktar och intresserar sig för maktförhållanden (vilket den neoklassiska 

nationalekonomin inte är bra på)23. 

 Som sagt har politisk ekonomi över tid betecknat lite skiftande skolor och inriktningar, 

även om dess vida perspektiv på samhällsekonomin och intresse för maktfrågor och konflikter i 

ekonomin är tämligen konstanta. Vi kan t ex se Marx analyser i Kapitalet som en inriktning i 

politisk ekonomi, samtidigt som Chicagoskolans och Virginiaskolans nyliberalt färgade (och 

                                                 
21 Detta konstateras också i Oxford Handbook of Political Economy från 2006 (Weingast och Wittman 2006). 
22 Hay 2002 
23 Jfr Hollingsworth och Boyer 1997 s 3; Hodgson 1996 s 54; Howard och King 2001 s 787-792. 
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fackföreningskritiska) studier av intressegrupper och marknadsstörningar från 1970- och 80-talen 

också de är politisk ekonomi – även Stigler och Buchanan intresserar ju liksom Marx sig för 

ekonomin som politik, med förhandlingssituationer och konfliktytor. Den politiska ekonomi som 

jag intresserar mig för är dock varken marxistisk eller nyliberal utan snarare något däremellan, och 

framväxt med full kraft först efter 1970-talet24. Det handlar om ett perspektiv som förenar Marx 

med den statsvetenskapliga pluralismen och kommer ut någonstans däremellan, i en 

förhoppningsvis empiriskt användbar teori som kan hantera både konflikt och kompromiss, och 

både mellan och inom samhällsklasser25. Den äldre teoretiker som framstår som den enskilt mest 

inflytelserike är antagligen Karl Polanyi snarare än Marx26. Polanyi introduceras nedan. 

 Jag tror att den politiska ekonomin bättre än mer populärt kända teoretiker som Castells 

eller Hardt och Negri kan bidra till, med Nilsson och Nyströms ord, ”den helhetsbild av den 

moderna kapitalismen som vi behöver för att formulera en hållbar strategi för en fortsättning och 

förnyelse av den reformistiska politiken”27 I detta kapitel kommer jag att presentera Karl Polanyis 

perspektiv på kapitalismen och politiken som ett ramverk för analyser av ekonomi och politik, 

och kommer också att diskutera några samtida appliceringar av Polanyis perspektiv i analyser av 

globalisering och nyliberalism. Att välja just Polanyi som utgångspunkt här ger förstås ingen 

helhetsbild av samtida politisk ekonomi, men på grund av begränsat utrymme hoppas jag att 

läsaren accepterar att detta papper bara ger ett litet, litet tvärsnitt av vad politisk ekonomi är. 

 

Karl Polanyi om marknaden och dess motkrafter 
 En av de enskilt mest viktiga böckerna för den samtida politiska ekonomin är Karl 

Polanyis Den stora omvandlingen från 1944. Polanyi var en antropolog/ekonomihistoriker som i Den 

stora omvandlingen analyserade den kapitalistiska marknadsekonomins uppkomst i Europa ur ett 

samhälleligt, socialt perspektiv i vilket kapitalistiska marknader framstår som endast ett sätt att 

arrangera mänsklig interaktion och ekonomisk verksamhet. Genom sitt sociala perspektiv på 

ekonomin står Polanyi för att så att säga sätta marknaden på sin plats och påpeka att marknaden 

varken är naturlig eller perfekt. Om ekonomins historiskt unika position i det moderna 

kapitalistiska samhället skriver Polanyi:  

”aldrig före den moderna kapitalistiska eran var marknader mer än bihang i det 

ekonomiska livet. Som en regel var det ekonomiska systemet inbäddat i det sociala 

systemet … och där marknader var mest utvecklade, frodades de under kontroll av 

                                                 
24 Den ”nya politiska ekonomin” efter 1970-talet introduceras bra av Krätke och Underhill 2006. 
25 Streeck 2007. 
26 I flera tunga antologier i samtida politisk ekonomi citeras Polanyi i utgångspunkterna: Scharpf och Schmidt 2002, 
Hollingsworth och Boyer 1997, Crouch och Streeck 1997. 
27 Nilsson och Nyström 2005 s 11f. 
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en centraliserad administration … Regleringar och marknader växte upp tillsammans. 

Självreglerade marknader var okända; uppkomsten av idén om självreglerande var en 

fullkomlig omvändning i utvecklingen.”28 

Polanyi analyserade i Den stora omvandlingen kapitalismens utveckling som en dialektik mellan 

marknadskrafter (den del av ekonomin som neoklassiker sysslar med) och motpoler – de sociala 

krafter som vill begränsa marknadens inflytande, som fackföreningar som vill pressa upp löner 

och arbetsvillkor för arbetare, eller politiska rörelser som vill undandra till exempel 

välfärdstjänster till en annan slags produktionsform än för marknaden. Polanyi kallar denna 

dialektik för den “dubbla rörelsen” och förklarar dess två beståndsdelar så här: 

”den ena var den ekonomiska liberalismens princip med etablerandet av en 

självreglerande marknad som mål, litande på stödet av de handlande klasserna, och 

användande laissez-faire och frihandel som metoder; den andra var det sociala 

skyddets princip med bevarande av människa och natur som mål, litande på 

varierande stöd från de mest omedelbart påverkade av marknadens skadliga 

handlande … och användande skyddslagstiftning, begränsande föreningar och andra 

ingreppsinstrument som sina metoder.”29 

Med sin analys av den ständiga ”dubbla rörelsen” pekar Polanyi på det ofrånkomliga samspelet 

mellan ”ren” ”fri” ekonomi och sociala och politiska rörelser och faktorer. Som jag påpekat ovan 

sysslar de flesta nationalekonomer bara med att analysera marknadskrafterna, men med Polanyis 

begrepp om den dubbla rörelsen och relationen mellan det ekonomiska och det sociala och 

politiska, blir vårt perspektiv till politisk ekonomi, när vi ägnar lika mycket uppmärksamhet åt 

marknadskrafternas mottendenser som åt marknadskrafterna själva. Polanyi visar hur ekonomins 

institutioner konstitueras politiskt, att på ekonomspråk institutionerna är ”endogena”. Med 

Polanyis perspektiv är marknaden en politisk konstruktion, en institution bland andra, varken mer 

eller mindre, och hur väl olika marknader fungerar beror på deras olika utformningar och samspel 

med andra institutioner i samhället. Marknaden är aldrig allt och bör aldrig vara allt, utan är ett 

institutionellt sätt att lösa produktions- och fördelningsfrågor i ett samhälle.  

 Detta perspektiv är en grundpelare för den politiska ekonomin: marknaden och 

ekonomin står aldrig utanför politiken och dess utformning är en politisk fråga. I nästa avsnitt 

kommer jag att diskutera samtida Polanyi-influerade perspektiv på globaliseringen och 

välfärdsstatens omvandling under nyliberalismen. Globaliseringen handlar i hög grad om 

marknaders snabba förändring, och med tanke på att Polanyis stora teoretiska insats var att 

teoretisera förhållandet mellan marknader och sociala och politiska krafter, är det naturligt att 
                                                 
28 Polanyi citerad i Berman 2006 s 2. 
29 Polanyi citerad i Berman 2006 s 5. 
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Polanyi har aktualiserats i diskussionerna om globaliseringen och vad som politiskt kan göras åt 

eller med den. 

 

Polanyi och globalisering och nyliberalism 
 Den ekonomiska globaliseringen består av ökad rörlighet över gränser för de ekonomiska 

faktorerna kapital, arbetskraft och varor. Genom faktorernas ökade rörlighet växer marknader 

ihop och blir till större marknader. Den ekonomiska globaliseringen är alltså i hög grad en fråga 

om marknadsformation, både genom teknologisk utveckling och politiska beslut. Polanyis teori 

handlar ju om förhållandet mellan marknad och samhälle och det är därför inte förvånande att 

intresset för Polanyi har ökat kraftigt under de senaste två-tre decennierna, i globaliseringens era. 

Sociologerna Sean O’Riain och Fred Block påpekar hur Polanyi har aktualiserats i nyliberalismens 

och globaliseringens era: 

“I samtida debatter om globalisering, nyliberalism och Washington Consensus citeras få 

auktoriteter oftare än Karl Polanyi (1886-1964) som dog långt innan någon av de 

termerna började användas. Forskare från en mängd discipliner och politiska 

perspektiv har återvänt till Polanyis mästerverk Den stora omvandlingen eftersom den 

erbjuder en kraftfull kritik av en världsekonomi organiserad som ett system av 

självreglerande marknader.”30 

Som vi ser i citatet används Polanyis verk idag inte minst som en kritik mot marknads- och 

nyliberalismen, både den teoretiska marknadsfixeringen och den politiska marknadsliberalismen. 

Som O’Riain och Block konstaterar i har Polanyi på nytt aktualiserats under de senaste tjugo-

trettio åren i globaliseringens tidevarv: den nuvarande fasen av globalisering innebär en kvalitativ 

förändring av hur världens ekonomer fungerar genom att kapital och varor blivit mer rörliga över 

statsgränser. Stater är fortfarande den viktigaste politiska nivån för att reglera ekonomin – den 

sociala och politiska delen av Polanyis dubbla rörelse – men globaliseringen utmanar denna nivå. 

På så sätt återaktualiseras Polanyi när fler och fler diskuterar: hur kan den globaliserade ekonomin 

formas politiskt för att uppnå socialt önskvärda resultat? Hur kan vi ”återinbädda” ekonomin?31 

Ekonomen William K Tabb argumenterar i en bok om politisk ekonomi och neoklassisk 

nationalekonomi uttryckligen för att den politiska ekonomin idag upplever ett uppsving eftersom 

världsekonomin sedan ungefär 1970 gått in en ny fas och att neoklassicismen inte räcker till för 

att förklara sådana skiften32. Tabb menar, och jag håller helt med, att den politiska ekonomins 

                                                 
30 O’Riain och Block 2003, s 187. 
31 Sheri Berman (2006, s 210) arbetar också med detta perspektiv. 
32 Tabb 1999, s 2. Tabb (1999, s 209) diskuterar också detta i förhållande till globaliseringen. 
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vida och kritiska perspektiv på samhällsekonomin behövs för att förstå det epokskifte som 

globalisering, monetarism och nyliberalism inneburit.  

 Här kommer jag att introducera tre av de forskare som inspirerade av Polanyi sysslar just 

med den sorts politisk-ekonomiska analys av världsekonomins nuvarande fas som Tabb 

förespråkar: sociologerna Ronaldo Munck och Beverly Silver, och statsvetaren Mark Blyth. 

 Sociologerna Ronaldo Munck och Beverly analyserar båda den ekonomiska 

globaliseringen som en process i ena halvan av Polanyis dubbelrörelse-teori, ekonomins 

”urbäddning”, marknadernas utveckling och utvidgning. Munck skriver att ”globaliseringen 

framstår som vår tids nya ‘stora omvandling’, ett markant begrepp använt av Karl Polanyi för att 

beskriva den massiva förskjutning som den industriella kapitalismens uppkomst orsakade.”33 Han 

diskuterar vad sociala och politiska rörelser bör göra för att ”återinbädda” ekonomin nu när 

globaliseringen förskjuter de rådande ordningarna, och till synes i kapitalets favör.  Beverly Silver 

har ett liknande syfte i sin bok om globaliseringen och arbetarklassen, Forces of Labor34. Hennes 

tillvägagångssätt är mer historiskt då hon går tillbaka till år 1870 och kartlägger geografiska vågor 

av arbetarklassaktivism i världen under perioden 1870-1990. Genom ett långvarigt 

forskningsprojekt där New York Times och Times (London) dammsugits på nyheter om 

arbetarklassaktivism, har Silver och hennes team skapat en databas som kartlägger förändringar 

över tid i frekvens och geografisk fördelning av arbetarklassaktivism. Silver visar övertygande hur 

vart än det globala kapitalet flyttat för att få fördelaktiga villkor (låga löner, tuktad arbetskraft 

osv.) har alltid motstånd – den dubbla rörelsen – uppstått från arbetarklassens sida: ”where 

capital goes, conflict goes”. Silver använder bland annat bilindustrin som exempel, med dess 

flyttande av sitt centrum från Detroit till Västeuropa till Brasilien och Sydkorea: på alla dessa 

produktionsplatser har företagens agerande bemötts av arbetare och fackföreningar som arbetat 

för att omforma produktionens villkor. Detta agerande är ett typiskt exempel på Polanyis dubbla 

rörelse: kapitalet är mer rörligt än vad arbetskraften är, men vart än kapitalet flyttar och omdanar 

marknader uppstår motrörelser för att inbädda marknaderna och forma deras funktionssätt på ett 

socialt önskvärt sätt.  

 Parallellt med de forskare, som Munck och Silver, som använder Polanyi för att förstå 

globaliseringen, Polanyi använts på ett intressant sätt i studier av välfärdsstaters politik. Två kända 

forskare här är statsvetarna Mark Blyth och Sheri Berman, som båda ägnat sig bland annat åt den 

svenska socialdemokratin. Blyth undersöker i sin bok Great transformations två perioder av 

välfärdsstatsförändring i USA och Sverige: 1930-talet när politikerna genomförde reformer för en 

större och mer omfattande välfärdsstat, och 1970- och 80-talen när nyliberalt influerade politiker 
                                                 
33 Munck 2002, s 1. 
34 Silver 2003. 
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skar ner på välfärdsstaterna. Blyth utgår från ett polanyiskt perspektiv, att samhället hela tiden 

rymmer ett samspel mellan den kapitalistiska marknaden och dess sociala motkrafter, och 

utvecklar den polanyiska teorin genom att förfina dess uppfattning av aktörer och idéers 

betydelse i den ”dubbla rörelsen”. Blyth konstaterar att den dubbla rörelsen inte sker av sig själv, 

som det ibland kan verka som i Polanyis verk, utan att det alltid är medvetna aktörer som 

genomför förändringar, och fokuserar därför på att klargöra vissa aktörers betydelse i 

välfärdspolitikens utveckling. Blyth utvecklar också teorin vad gäller idéers betydelse. Blyth 

konstaterar väldigt polanyiskt att de senaste decenniers nyliberalism faktiskt kan ses precis som en 

del av Polanyis dubbla rörelse, denna gång en rörelse mot mer marknad: 

”den politiska kampen mellan urbäddande och inbäddande fortsätter idag även om 

dess konturer har förändrats. Den samtida nyliberala ordningen kan ses som den 

senaste upprepningen av Polanyis dubbla rörelse. Den är ett försök än en gång att 

urbädda marknaden från samhället, att montera ner institutionerna för socialt skydd 

och ersätta dem med en mer marknads-konform institutionell ordning.”35 

Parallellerna mellan Blyths analys av nyliberalismen på nationell nivå, och Muncks och Silvers 

analyser av marknadsutvecklingen och dess mottendenser på global nivå, är tydliga. Alla dessa 

samtida forskare intresserar sig för ekonomins minskade styrbarhet och tendensen mot 

avregleringar och mer marknadsliberal politik, och för hur progressiva politiska krafter kan arbeta 

för att utforma marknadssystemet på ett socialt önskvärt sätt.  

 

Slutsats 
 I detta kapitel har jag presenterat en politisk-ekonomisk approach. Karl Polanyis 

ramverk för analyser av politikens och ekonomins samspel mycket kortfattat introducerats. Jag 

har försökt att klargöra hur Polanyis perspektiv används idag i analyser av globalisering och 

välfärdspolitik. 

 

 

3. Tre exempel 
 I detta kapitel strävar jag efter att förtydliga vad jag menar att den allmänt 

samhällsintresserade kan ha för användning av politisk ekonomi. Jag tar upp tre nyheter från de 

senaste två åren och visar hur man kan förstå och förklara dessa utifrån politisk ekonomi. 

Exemplen är handelns avtalsrörelse i Sverige år 2007, en rumänsk bilarbetarstrejk från i år, och 

den sjunkande anslutningsgraden till fackföreningar i Sverige. I detta korta papper blir 
                                                 
35 Blyth 2002 s 4. 
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behandlingen av såväl händelser som teori nödvändigtvis rätt ytlig, men jag hoppas att de tre 

exemplen i alla fall kan åskådliggöra vilken typ av analyser som den politiska ekonomin kan syssla 

med. 

 

Exempel 1. Handelns avtalsrörelse år 2007 
 I kapitel 2 konstaterade jag att analyser av intressekonflikter och maktförhållanden är 

viktiga inslag i politisk ekonomi. Den enklast möjliga modellen för intressekonflikter är Marx och 

Engels i Kommunistiska manifestet att samhället består av två klasser som kämpar mot varandra, 

proletärer och kapitalister. Den skillnad som delar in samhället i de två klasserna i Marx och 

Engels modell är ägandet av produktionsmedlen (maskiner etc). Det är dock en alltför enkel 

modell och den politiska ekonomin visar att humankapitalfördelning, bransch- och 

företagstillhörighet också är vanliga skiljelinjer för allianser och konflikter.  

 En viktig konfliktdimension är mellan aktörer – företag och fackföreningar – inom 

exportorienterade respektive hemmamarknadsorienterade branscher. Företag i exportorienterade 

branscher kan till exempel tjäna på devalveringar och på frihandelspolitik medan 

hemmamarknadsorienterade företag snarare tjänar på en stark egen valuta och på 

importrestriktioner. Dessa skillnader i intressen leder till konflikter inom företags-

/kapitalistklassen. Detsamma gäller för arbetarklassen: bland andra Nils Elvander och Bo Stråth 

har konstaterat att under 1980-talet var de ekonomiska distributionskonflikterna i Sverige starkare 

inom klasser än mellan klasser36. Detta då regeringen förde en devalveringspolitik för att gynna 

exportindustrin – vilket också gynnade exportindustrins anställda – som minskade köpkraften för 

svenskar i allmänhet, vilket förstås drabbade hemmamarknadsbranschers anställda särskilt 

eftersom de inte fick någon direkt nytta av devalveringarna, utan bara kostnaden. Samtidigt ville 

regeringen sakta ner den offentliga sektorns tillväxt för att kunna hålla nere skatterna, och det 

missgynnade förstås den offentliga sektorns fackförbund, medan privatanställdas fackförbund 

kunde vara positiva till det eftersom lägre skatter kunde ge dem mer pengar i plånboken utan att 

jobbet för den skull riskerades (som för de som var anställda i offentlig sektor). Denna typ av 

konflikter visar att det inte duger att utgå från en distributionskonfliktsmodell som bara innehåller 

en dimension och två klasser. Vi måste inse att distributionskonflikter kan ta fler former än så. 

Konflikterna har förvisso det gemensamt, det är ju själva definitionen, att de bygger på materiella 

intressen, men ägandet eller icke-ägandet av produktionsmedlen är inte den enda 

konfliktdimensionen, och till det kommer den teoretiska poängen att ”intressen” aldrig är 

objektivt givna, utan istället något som aktörerna själva måste definiera för sig. Denna subjektiva 

                                                 
36 Elvander 1988; Stråth 1998.  
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aspekt ger intressekonflikter en oberäknelig dimension. Det jag säger här är egentligen nästan 

självklart. För den som läser tidningarna och reflekterar över det, så dyker sådana konflikter upp 

hela tiden. Ett exempel är avtalsförhandlingarna inom den svenska handeln under år 2007. 

Handelns arbetsgivare och fackförbundet Handels kom överens om ett treårigt avtal som skulle 

ge de anställda på detaljhandelssidan löneökningar på 13,02 procent och de på lagersidan 11 

procent, vilket var en högre löneökning än arbetsmarknadens genomsnittliga. Handelns 

arbetsgivare menade i alla fall att man hade utrymme för detta. Men arbetsgivarnas 

samlingsorganisation Svenskt Näringsliv, där exportsektorer som verkstadsindustrin är starka, 

gick faktiskt in och stoppade Handelsavtalet med motivationen att löneökningarna var för höga!37 

Anledningen var att exportsektorns arbetsgivare menar att det är deras produktivitetstillväxt som 

ska sätta ”taket” för löneökningarna på hela arbetsmarknaden, så att exportföretagens 

konkurrenskraft inte ska försämras. 2007 års handelskonflikt är på så sätt en tydlig illustration av 

den politiska ekonomins teori om intressekonflikter, som inte bara sker mellan utan även inom 

samhällsklasser – i handelskonfliktens fall inom kapitalistklassen, mellan arbetsgivare i olika 

branscher. Sådana konflikter sker hela tiden och vi kan läsa om dem i tidningarna, men problemet 

är att när folk sedan reflekterar teoretiskt eller politiskt så misslyckas de i alla fall att inarbeta 

denna verklighet i sina teoretiska och politiska uppfattningar; vänsterorganisationer talar 

fortfarande som om bara konflikt mellan klasser var möjligt. 

 

Exempel 2. Bilarbetarstrejk i Rumänien år 2008 
I mars och april i år pågick en treveckors strejk på ett rumänskt biltillverkarföretag, 

Dacia som är en underleverantör till franska Renault. Dacia är ett före detta statligt företag som 

Renault år 1999 tog över genom att köpa 51 procent av företaget. Dacia är idag den huvudsakliga 

tillverkaren av Renaults lågprisbil som siktar på globalt utvecklande marknader, Logan. Nu 

strejkade alltså Daciaarbetarna i mars och april. Financial Times konstaterar att det är en del av en 

pågående trend som Europas postkommunistiska låglöneländer genomgår, där lönerna pressas 

uppåt efter 15 år av inflöde av kapital från väst38. I Ryssland strejkade Fords bilarbetare tre veckor 

och fick 21 procents löneökning; på Dacia fick arbetarna denna gång 28 procents löneökning39. 

Det är stora ökningar och därför intressant som utveckling (även om det förstås sker från en låg 

nivå). 

                                                 
37 Se Svenska Dagbladet 25 och 30 mars 2007. En forskare som sysslat mycket med konflikter inom klasser, särskilt om 
handelspolitik, är Ronald Rogowski (2006). 
38 Financial Times 15 april 2008 
39 Financial Times 12 april 2008 



 14

Coston Dumitru, ledare för fackförbundet BNS, säger till Financial Times att ”Det 

första argumentet för företag att komma till Rumänien är låga arbetskostnader - resultatet av år 

som politiker till vänster och höger har promotat vårt land som en plats med välutbildad 

arbetskraft och låga löner”. Före strejken låg Dacias arbetarlöner på 1,663 lei i månaden, vilket 

motsvarar ungefär 4000 svenska kronor. Facket krävde först 50 procents ökning men fick alltså 

nöja sig med 28 procent. En rumänsk ekonom säger att strejkerna är ett tecken på att lönerna de 

kommande åren kommer stiga rejält: ”Vi kan inte länge till förbli Europas Kina”. 

Denna utveckling i globaliseringen, där lönerna pressas upp i ett låglöneområde dit 

kapitalinflöde dirigerats just på grund av de låga lönerna, fungerar som en illustration till  

sociologen Beverly Silvers teori som presenterats i kapitel 2. Där kapitalet flyttat för att få tillgång 

till rikt arbetskraftsutbud och låga löner, har motstånd uppstått och lönerna har pressats upp – 

”where capital goes, conflict goes”. Marknaders och kapitalets utveckling (som syftar till profit) i 

samhället bemöts ständigt av socialt och politiskt motstånd för att gynna andra värden och 

intressen än profiten. Kapitalet är mer rörligt än vad arbetskraften är, men vart än kapitalet flyttar 

och omdanar marknader uppstår motrörelser för att inbädda marknaderna och forma deras 

funktionssätt på ett socialt önskvärt sätt. Den nyliga utvecklingen i Östeuropa ger en illustration 

till detta. 

 

Exempel 3. Regeringens politik och den fackliga anslutningsgraden 
Reinfeldtregeringen avskaffade för något år sedan avdragsrätten för 

fackförbundsavgifter. Sedan dess har anslutningsgraden till facket sjunkit en hel del, även om den 

ännu är på en internationellt sett mycket hög nivå. Sedan 2006 har anslutningsgraden på LO:s 

område sjunkit från 77 procent till 73 procent40. 

Jag vill här lägga fram den teoretiskt och empiriskt motiverade idén att sjunkande 

anslutningsgrad till facket i Sverige är dåligt inte bara för facket, utan också för samhället som 

helhet. Idén bygger på den amerikanske (höger-)ekonomen Mancur Olson, som var en av 

pionjärerna i den inriktning som kallas public choice och som fokuserar på frågor om politikens 

förhållande till ekonomin, intressegruppers agerande med mera och utgår från neoklassisk teori 

och vidgar denna. Neoklassisk nationalekonomi utgår från rationellt agerande individer. Icke-

ekonomer kan då invända: men i samhället agerar ju människor ofta i grupp? De organiserar sig 

och agerar tillsammans? Kan man då förklara det kollektiva agerandet med ekonomisk teori? 

Olson gav sig i kast med just den frågan, och utvecklade den ekonomiska teorin om kollektivt 

                                                 
40 Larsson 2008 
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handlande. Olson utgick från rationellt agerande individer och teoretiserade när och varför det är 

rationellt att ingå i kollektiv och agera kollektivt. 

Fackförbund är förstås en typ av organisation för kollektivt handlande som Olson 

analyserade och teoretiserade. Fackförbund bygger på att medlemmarna, i kraft av förhållande till 

produktionsmedlen, yrke, besittning av humankapital etc, har gemensamma ekonomiska 

intressen, och facken agerar ekonomiskt och politiskt för att gynna sina medlemmars intressen. 

På så sätt är ett fackförbund, liksom alla andra intresseorganisationer, ett "särintresse". Sådana 

kommer man inte ifrån i ett samhälle. Vad man från en politisk utgångspunkt bör fråga sig är 

dock: hur ser ett system av intresseorganisationer ut, som gynnar den allmänna välfärden i 

samhället? 

Det gäller att utforma institutioner som inbjuder till samarbete och 

överenskommelser som ger win-win-resultat, alltså resultat som båda parter tjänar på. Till 

exempel "sociala pakter" mellan fack och arbetsgivare som förenar produktivitet, effektivitet och 

tillväxt med rättvis fördelningspolitik. 

Utifrån neoklassisk nationalekonomi är man skeptisk till politiska ingrepp i 

marknadens funktioner. De är ”störningar” som kan minska effektiviteten och tillväxten. Public 

choice sysslar mycket med undersökningar av hur särintressen pressar fram ingrepp i marknaden 

som gynnar särintressena själva men minskar den allmänna nyttan och välfärden. Sådant agerande 

kallas ”rent-seeking”. Fackföreningar – liksom arbetsgivarföreningar och företags 

lobbyistorganisationer – är organisationer för rent-seeking. Enligt teorin vill de framför allt gagna 

sig själva, även om det sker på samhällets bekostnad. (Observera att detta alltså är en 

högerversion av politisk ekonomi - det är inte bara marxister som kan analysera samhällskonflikt, 

även om de gärna vill tro det.) Dessa ekonomiskt baserade intresseorganisationer arbetar givetvis 

på arbetsmarknaden i avtalsförhandlingar. Men de arbetar också politiskt för att gynna sina 

intressen. Typiska ingrepp som dessa intresseorganisationer kan eftersträva är 

importbegränsningar i den egna branschen för att minska konkurrensen, subventioner av olika 

slag, skatteregler si och så, och i länder som Sverige arbetar organisationerna också med vidare 

politiska frågor, särskilt då LO samarbetar med det socialdemokratiska partiet. Enligt public 

choice-teorin tenderar de ingrepp som organisationerna vill ha att vara samhällsekonomiskt 

skadliga. Om LO förespråkar hög a-kasseersättning och progressiv beskattning kastar public 

choice-teoretikern ett kritiskt öga på det: gynnar åtgärderna bara LO eller hela samhället? 

Mancur Olson med hans rationalistiska perspektiv betonade att organisationer 

agerar egennyttigt. Med det politisk-ekonomiska perspektivet konstaterar vi också att 

maktförhållande alltid är närvarande och att den aktör/organisation som har mest maktresurser 
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kommer att "vinna" förhandlingar och kan utforma avtal och institutioner på ett sätt som gynnar 

den själv. Det gäller då att sträva efter ett samhälle där de starka organisationernas intresse 

sammanfaller med hela samhällets intresse i så hög grad som möjligt, så att intresseorganisationer 

inte driver igenom förhållanden som gynnar endast dem själva. Enligt Olson så är breda 

organisationer en garant för att deras intresse i relativt hög grad sammanfaller med hela 

samhällets. Olson har i en bok om Sverige, How Bright are the Northern Lights?, applicerat teorin på 

svenska förhållanden och visar då att Sverige just haft vad Olson kallar ”encompassing 

organizations”41.  

Olson utgår i sin bok om Sverige från hur den svenska verkligheten - Sverige är ett 

rikt och framgångsrikt land - förhåller sig till den neoklassiska teorin - att politiska ingrepp i 

ekonomin är skadliga. Sverige utmärker sig ju för att vara ett socialdemokratiskt land med en stor 

välfärdsstat och höga skatter - varför är vi då ändå så rika? Olson menade att två enkla frågor 

visade på otillräckligheten i ett odifferentierat eller monokausalt neoklassiskt perspektiv för att 

förstå ekonomin: 1, Varför går inte Sveriges ekonomi bättre än vad den gör?, och 2, Varför går 

inte Sverige ekonomi sämre än vad den gör? Olson konstaterade att neoklassisk ekonomi enkelt 

kunde svara på fråga ett: det beror på att höga skatter förvrider incitamentstrukturen, när de 

rationellt agerande individerna inte får ut hela den ökade vinsten av ökat arbete och ekonomisk 

verksamhet, så kommer de att arbeta mindre, och landet blir då fattigare. Men enkel 

neoklassicism kan inte svara på fråga två. Olsons hypotes var att anledningen till att Sverige 

”trots” sin stora välfärdsstat är ett rikt land, är att de omfördelningar (marknadsstörningar) som 

den svenska välfärdsstaten sysslar med, som socialbidrag, inte är särskilt ekonomiskt skadliga. 

Olson menade att Sveriges kombination av välfärdsstat och relativt fri handel skapar okej 

incitamentförvrängningar (omfördelningar), eftersom välfärdspolitiken inte omfördelar till 

oförtjänta och lata människor, utan tvärtom till missgynnade människor som tack vare den 

politiska omfördelningen av resurser och makt, kan bli mer ekonomiskt effektiva än vad de 

annars hade varit, genom att de får en bättre tillgång till utbildning, information, och möjligheter 

till deltagande i arbetsmarknaden. Olson menade att vad som däremot hade varit en skadlig 

omfördelningspolitik hade varit en protektionistisk handelspolitik för att skydda svenska 

industriarbetare från global konkurrens; han menade att en sådan hade gynnat arbetarna i vissa ej 

konkurrenskraftiga industrier orättvist mycket, och hindrat en mer fruktbar ekonomisk 

omvandling, en sådan som Sverige de facto gått igenom42. I den politiska ekonomin betonar man 

sambandet mellan politik och ekonomi och ekonomiska aktörers politiska agerande, och Olson är 

typisk för detta med sin betoning på fackföreningars betydelse. Avgörande för att Sverige har fört 
                                                 
41 Olson 1990 
42 Jfr om den gynnsamma kombinationen öppen handelspolitik och stor välfärdsstat Rodrik 1997. 
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en progressiv handelspolitik, visar Olson, har varit att den svenska fackföreningsrörelsen omfattar 

en stor del av befolkningen, har en mycket hög organiseringsgrad, och i och med detta stimuleras 

att ta samhällsekonomiskt ansvar och inte utvecklas till ett särintresse som kräver 

omfördelningsförbättringar för sig självt även om dessa omfördelningar skulle minska den 

aggregerade välfärden i samhället. För i och med att fackföreningsrörelsen omfattar en så stor del 

av befolkningen, så är det faktiskt så att vad som är dåligt för Sverige och den svenska 

befolkningen i stort, också är dåligt för facket. Sveriges fackföreningsrörelse har därför varit en 

för samhällsekonomin ansvarsfull aktör som förespråkat produktiva omfördelningar, inte 

omfördelningar som endast gynnar facket självt. 

Olson visar utifrån public choice-teori att ”encompassing organizations”, alltså 

omfattande eller breda organisationer, kan leda till win-win-lösningar för samhället. Just så har 

den svenska fackföreningsörelsen, med dess internationellt sett unikt höga anslutningsnivåer och 

dess (med undantag för SACO) starka band till det socialdemokratiska partiet fungerat som en 

organisation som inte varit snävt egoistisk och ”rent-seeking”, utan som faktiskt agerat på ett sätt 

som gynnat hela samhället. LO (och i någon mån TCO, fast det finns inte lika mycket forskning 

om dem) har, som man säger, "agerat ansvarigt".  

Alla intresseorganisationer är inte lika goda kålsupare. Beroende på institutionella 

förutsättningar, organisationskultur och politiskt klimat kan organisationerna i vissa fall agera 

endast för eget gagn, men i andra lyckliga fall agera på ett sätt som sammanfallet med samhällets 

intresse. Och för att få intresseorganisationerna att agera samhälleligt gynnsamt är, som Olson 

påpekar, hög anslutningsgrad positivt. Därför kan den nuvarande regeringens politik, som 

minskar fackanslutningen, påverka inte bara facken utan hela det svenska samhället negativt. Vi 

vill inte ha ett halvstarkt, krympt LO som endast företräder en liten del av befolkningen men som 

har tillräckligt mycket styrka kvar för att tillskansa till sig fördelar på andras bekostnad. Hellre ett 

starkt och omfattande LO (och TCO, och SACO) vars intressen i så hög grad som möjligt 

sammanfaller med samhällets. Och med detta perspektiv blir den nuvarande borgerliga 

regeringens ekonomiska politik suspekt. Bygger inte deras politik på klasspolitik, att stärka de 

egna grupperna, snarare än på rationalitet?43 

 

Slutsats 

                                                 
43 Ett liknande resonemang förs av statsvetaren Karl-Oskar Lindgren som arbetar inom politisk ekonomi. Se 
Lindgren 2006. 
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 I detta kapitel har tre exempel på politisk-ekonomiska analyser tagits upp. Någon 

heltäckande bild av politisk ekonomi har inte kunnat ges, men förhoppningsvis har den allmänna 

approachen förtydligats. 

 

 

4. Avslutning 
 Mitt papper utgick från observationen att det existerar en spänning mellan den svenska 

vänstern och nationalekonomin, och att det tycks som att vänstern är mindre intresserad av 

ekonomisk teori än vad högern är, samtidigt som vänstern ägnar kulturteori mer uppmärksamhet 

än vad högern gör. Jag har ämnat påvisa tillgängligheten av en politisk-ekonomisk approach som 

kan hjälpa politiskt intresserade medborgare att förstå och förklara ekonomin och dess 

omvandlingar, och att genom förståelsen bättre kunna utverka politiska handlingsstrategier. 

Övertygelsen om sambandet mellan å ena sidan människors verklighetsbilder och analyser av vad 

som pågår, och å andra sidan deras politiska handlingsstrategier, uttrycks väl av den kanadensiske 

politiske ekonomen Robert W Cox: 

“Historien är en öppen process, gjord av människor i förhållanden som de inte själva 

valt. Det finns inget förutbestämt ’historiens slut’; men förändring i socialt önskvärda 

riktningar begränsas av mäktiga krafter, krafter som själva är i ständig förändring. 

Nyckeln till önskvärd förändring är att förstå motsättningarna och rörelserna mellan 

existerande sociala och politiska krafter som bas för en handlingsstrategi.”44 

Jag tror att den politiska ekonomins teori(er) kan hjälpa oss att just ”förstå motsättningarna och 

rörelserna mellan existerande sociala och politiska krafter som bas för en handlingsstrategi”. 

 Man kan också se några glädjande tecken på att det politisk-ekonomiska perspektivet 

kanske börjar ägnas större uppmärksamhet i Sverige. Den svenske politisk ekonomi-forskaren 

Jonas Pontusson, som är verksam i USA sedan länge och professor vid Princeton, har de senaste 

åren debatterat och försvarat den svenska välfärdsstaten i LO-tidningen och Arbetsmarknad och 

arbetsliv45. Vid Uppsala universitets statsvetenskapliga institution har de senaste åren flera riktigt 

bra politisk-ekonomiska avhandlingar skrivits om ämnen som klasskamp i globaliseringens era46 

och arbetslöshetsbekämpning47. LO-ombudsmännen Anders Nilsson och Örjan Nyström drar 

inspiration från politisk ekonomi i sina analyser av samtidens politiska och ekonomiska 

                                                 
44 Cox 2001 s ix. 
45 Pontusson 2006a, 2006b 
46 Oskarsson 2003 
47 Lindgren 2006 
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omvandlingar48. LO-tidningen intervjuar statsvetaren Fritz Scharpf, som gjort stora bidrag till den 

jämförande politiska ekonomin, om EU-domstolens dom i Lavalfallet49. Och den tidigare LO-

utredaren Ingemar Lindberg samarbetar med den marxistiske politiske ekonomen Andreas Bieler, 

och de har skrivit en bok om facken och globaliseringen som givits ut på svenska50. 

 Jag tror att den politiska ekonomin har en positiv roll att spela i arbetarrörelsens 

idéutveckling, analyser av ekonomi och politik och i förlängningen även i utvecklandet av 

politiska strategier. Man kan använda forskning av Jonas Pontusson, Fritz Scharpf, Vivien 

Schmidt och många andra i försvaret av välfärdsstaten och den svenska modellen som rätt 

utformad förenar effektivitet med rättvisa51. Andreas Bielers forskning om europeisk integration 

och möjligheten till ett socialt Europa om arbetarrörelsen och vänstern lyckas med att forma 

allianser för en progressiv europeisk politik52. Sheri Bermans forskning om idéers betydelse i 

socialdemokratins och nyliberalismens strider53. Vänstersociologen Fred Block, som är starkt 

influerad av Polanyi, skriver om betydelsen av denna typ av analytiskt arbete för utformandet av 

politiska strategier: 

”det kan vara en grundval för nya projekt för socialt skydd skapade för att fördjupa 

demokratin och gynna hållbara former av ekonomisk utveckling. Det största hindret 

mot att utveckla sådana projekt har inte varit ackumulationens ’objektiva’ logik utan 

snarare ett jättelikt föreställningsförmågans misslyckande. Det är en hög prioritet att 

gynna en återfödsel av en social föreställningsförmåga som möjliggör visioner om 

nya former av politisk och ekonomisk koordination. /…/ Som vid tidigare moment i 

modernitetens utveckling är användandet av föreställningsförmågan det oumbärliga 

första steget i en process av politisk omvandling..”54 

Möjligtvis överdriver Block idéernas betydelse i den politiska omvandlingen. Inte desto mindre 

spelar idéerna och ens analyser någon roll, och utifrån detta konstaterande tror jag att man kan 

hävda att ett mer systematiskt användande av det politisk-ekonomiska tillvägagångssättet kan vara 

fruktbart i arbetarrörelsens debatt och den ekonomiska debatten i stort i Sverige. 

                                                 
48 Nilsson och Nyström 2005 
49 Lindblom 2008 
50 Lindberg och Bieler 2006 
51 T ex Scharpf och Schmidt 2002 
52 Bieler 2006 
53 Berman 2006 
54 Block 2005 s 14f. Sheri Berman (2006, s 210f) för ett nästan exakt likadant resonemang. 
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