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Abstract 

In 1988 the Swedish Social Democratic Party decided to reform the tax system. In 
this essay I analyse the motives behind their acting on a basis of the party strategic 
theories of Przeworski and Sjöblom. The reform commonly referred to as the tax 
reform of the century, was although they considered that it was a high risk project 
pursued together with the Liberal Party. The new tax system implicated a less 
progressive income tax scale, actions against tax avoidance and raised value-
added tax. The empirical analysis is primarily based on memoirs written by the 
key actors. I claim that the tax reform was a result of a “supra class strategy”, with 
the motive to achieve the strategic goals maximization of parliamentary influence 
and vote maximization. I further claim that the tax reform resulted in a 
redefinition of the goals in the party program and that it had a negative impact on 
the party cohesion. 

 
Nyckelord: Svensk inrikespolitik, socialdemokraterna, skattepolitik, 
partistrategier, ideologi. 
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1 Inledning 

”Jag kan fortfarande känna förvåning över att det över huvud taget blev möjligt att 
genomföra 1990 års skattereform. Den hade alla möjliga odds emot sig.”1 Så 
skriver Kjell Olof Feldt i sina memoarer om sin sista stora reform som 
finansminister, vad som skulle komma att kallas århundradets skattereform. Feldt 
var knappast den ende som förvånades över reformens genomförande. 
Skattepolitiken var en hörnsten i den socialdemokratiska politiken under 1900-
talet. Socialdemokraterna lyckades under efterkrigstiden få ett brett stöd för en 
högskattepolitik med syfte att finansiera den offentliga sektorn och att verka 
inkomstutjämnande. Skattesystemet skulle genom en hög progressivitet minska 
klassklyftorna på så vis att inkomster omfördelades från rik till fattig. Skatten 
skulle därför tas ut efter bärkraft.  

Mot bakgrund av skattefrågans framskjutna plats i det socialdemokratiska 
folkhemsbygget ter det sig i förstone förvånande att de ledande företrädarna för 
socialdemokraterna 1988 dömde ut det dittillsvarande skattesystemet som 
”perverst”, ”ruttet” och ”orättvist”. Året därpå drev de igenom århundradets 
skattereform tillsammans med ett borgerligt parti, folkpartiet. Ämnet för denna 
uppsats är vilka motiv som var drivande bakom detta agerande. 

1.1 Problem, syfte och frågeställning 

Inom den vetenskapliga litteraturen finns en rad studier av den svenska 
socialdemokratins politiska och ideologiska utveckling, gemensamt för de flesta 
av dessa är dock att de uppehåller sig vid den tidigare delen av 1900-talet.2 
Påfallande lite har skrivits utifrån 1980- och 1990-talets politiska erfarenheter, 
min ambition är att försöka ge ett bidrag till att fylla denna vetenskapliga lucka.  

Det övergripande problem som uppsatsen tar sin utgångspunkt i är vilka motiv 
som driver ett politiskt parti. Syftet är att utifrån rationella motiv försöka förklara 
vilka partistrategier som låg bakom att socialdemokraterna valde att ompröva sin 
skattepolitik och driva fram århundradets skattereform. Därefter har jag för avsikt 
att översiktligt belysa socialdemokraternas agerande mot bakgrund av den 
normativa representationsteorin. Ambitionen är att forskningsresultaten inte 
enbart ska ha ett värde knutet till det specifika fallet, utan att även bidra till den 

                                                                                                                                                         
 
1 Feldt 1991: 442 
2 Jfr t.ex. Dahlkvist 1975, Jonsson 2000, Lewin 1967, Svensson 1994, Tingsten 1941 
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kumulativa kunskapen kring socialdemokratins utveckling i det postindustriella 
samhället i synnerhet och politisk förändring i allmänhet. 

Valet av fallet århundradets skattereform motiveras av att skattepolitiken 
tydligt positionerar partiet ideologiskt, vilket är en nödvändighet vid studiet av 
politisk och ideologisk förändring. Vidare utgör fallet ett genuint problem i och 
med att det är allt annat än uppenbart vilka motiven faktiskt var. Att frågan 
dessutom var av så stor vikt, otvivelaktigt en av de största under mandatperioden, 
gör att det knappast kan ifrågasättas att den utöver förslaget i sig påverkade 
partiets övergripande strategi.  

Den konkreta frågeställningen lyder således: 
• Vilka motiv var drivande bakom socialdemokraternas genomförande 

av 1990/1991 års skattereform? 

1.2 Metodologiska överväganden  

Studien är en fallstudie, närmare bestämt ett fall av politiskt strategiskt handlande. 
Frågeställning som jag avser att besvara är av deskriptiv art, det vill säga att 
utifrån det empiriska materialet förklara motiven bakom aktörernas handlande. 
Jag utgår från en rationalistisk teori vilket innebär att förklaringen söks i 
aktörernas intentioner och överväganden. Leif Lewin sammanfattar den 
rationalistiska teorin som att ”kollektiva beslut förklaras genom en analys av 
politikernas ideologiska preferenser och strategiskt handlande.”3 Utgångspunkten 
är att aktören har ett visst handlingsutrymme, det vill säga att det fanns möjlighet 
att agera på ett annorlunda vis, även om detta utrymme kan vara begränsat.  

En vanlig invändning mot rationalistiska förklaringar är att aktörernas 
intentioner skulle utgöra en otillräcklig förklaringsgrund i och med att de 
strukturella förutsättningarna beaktas i lägre grad.4 Jag menar att strukturerna, i 
föreliggande fall, är av intresse så till vida att de bestämmer ramarna för 
aktörernas handlande – aktörerna kan naturligtvis inte handla precis hur som helst. 
Däremot kan heller knappast strukturella förklaringar utgöra den enda 
förklaringen till aktörernas handlande eftersom politiken till syvende och sist 
skapas av individers val. Vi bör likaledes vara medvetna om att ”[p]artierna dock 
är begränsade av tidigare strategier och politiska lösningar, bland annat genom de 
organisationer partierna själva byggt upp och de kärngrupper som där utgör 
partiets anhängare.”5 

För att kunna besvara vad som drivit fram aktörernas handlande är vi i första 
hand hänvisade till deras motiveringar. Ett uppenbart problem är aktörernas 
motiveringar inte nödvändigtvis motsvarar deras egentliga motiv. Det är ett 
källkritiskt problem som läsaren bör vara medveten om, men som knappast kan 

                                                                                                                                                         
 
3 Lewin 2002a:17 
4 Ibid 
5 Svensson 1994:33 
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lösas. I huvudsak är jag därför tvungen att utgå ifrån att de motiveringar som 
hänförs också motsvarar de verkliga motiven, ty närmare än så kan vi inte 
komma. Däremot kan motiveringarnas rimlighet ifrågasättas.  

Ett kanske större problem är att vissa aspekter av det aktuella beslutets 
konsekvenser inte ens har getts någon motivering. Uppenbarligen har de politiska 
aktörerna inget intresse i att ge offentligt uttryck för sina eventuellt mindre 
hedervärda motiv. Risken finns då att politiskt korrekta motiveringar får tjäna som 
”alibi” för de egentliga motiven. Hur ska vi då kunna fastställa de verkliga 
motiven? I det fall där inga motiveringar finns tillhands trots uppenbara motiv 
återstår då att resonera kring vilka motiv som rimligen legat för handen mot 
bakgrund av de förväntade konsekvenserna. 

Ontologiskt är alltså utgångspunkten realistisk, det vill säga att det finns en 
objektiv verklighet att förhålla sig till. Den epistemologiska utgångspunkten är 
mer problematisk. Det ter sig nämligen inte rimligt, mot bakgrund av de problem 
som jag just tagit upp, att helt fulltständigt kunna uppfatta och beskriva denna 
verklighet.6  

Vidare ligger fokus på socialdemokraternas intentioner, det rör sig inte om 
någon bred idéanalys kring frågan där samtliga politiska perspektiv ges utrymme. 
Den externa kritiken, i det här fallet från den politiska oppositionen, tas endast 
upp översiktligt på grund av att vi inte kan förstå socialdemokraternas agerande 
om det inte sätts i relation till den övriga politiska kartan. Därmed kommer dessa 
synpunkter att behandlas endast i den mån de utgör reaktioner på 
socialdemokraternas politik och därmed bidrar till hur socialdemokraternas politik 
positioneras.  

I min analys kommer jag att ta upp socialdemokraternas relation till 
arbetarklassen, jag är medveten om att arbetarklassbegreppets relevans kan 
ifrågasättas. Här finns emellertid ingen plats för en argumentation för 
arbetarklassens existens och det är heller inte textens syfte. Då jag diskuterar 
arbetarklassen är det socialdemokraternas kärnväljare i LO-kollektivet som 
åsyftas. 

1.3 Material och val av analysnivå 

Hur ska då forskningsfrågan struktureras rent konkret och vilket material är 
lämpligt för ändamålet? Den första frågan att ta ställning till är på vilken nivå 
analysen ska bedrivas. Tidigare forskning kring socialdemokraterna har 
konfronterats med problemet att studera partiet som en homogen aktör, framförallt 
på grund av att partiet rymmer så pass stora interna meningsskiljaktigheter.7 Jag 
instämmer i denna kritik och menar att man går en viktig analysnivå om miste vid 
en sådan typ av analys. När det kommer till kritan är ett politiskt parti sina 
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7 Jfr Svensson 1994 
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medlemmar, därför är det av värde att försöka utröna de enskilda individernas 
motiv. En annan orsak till att i det här fallet specifikt studera aktörer på 
individnivå är att skattereformen var en fråga som drevs fram mycket starkt av 
vissa nyckelpersoner inom arbetarrörelsen, nämligen framförallt utredaren Erik 
Åsbrink, finansminister Kjell Olof Feldt, statsminister Ingvar Carlsson och LO-
ordföranden Stig Malm. I och med att dessa individer representerar flera av de 
centrala delarna inom arbetarrörelsen är utgångspunkten att söka svaren i deras 
motiveringar. Socialdemokraternas agerande definieras således utifrån dessa 
aktörer. Tre av dessa fyra personer har givit ut memoarer där de, om än i olika hög 
utsträckning, ger uttryck för sina motiv bakom skattereformen. Dessa memoarer 
utgör det huvudsakliga källmaterialet. Memoarerna har också den fördelen att de 
där redogör för motiveringar som inte alltid vid den aktuella tidpunkten såg 
offentligheten ljus, vilket ökar undersökningens validitet. Källmaterialet som 
ligger till grund för redovisningen av oppositionens reaktioner är hämtat från 
riksdagsprotokollen. Vad det gäller skattereformen som sådan utgör material från 
finansdepartementet den huvudsakliga källan. Syftet är därmed att utifrån de 
teorier som presenteras i kapitel två analysera redan befintligt källmaterial. 

1.4 Disposition 

De teoretiska verktygen presenteras i kapitel två i form av en förklaringsmodell 
utifrån Adam Przeworskis och Gunnar Sjöbloms partistrategiska teorier. I kapitel 
tre presenteras fallet århundradets skattereform. Jag presenterar där vad 
skattereformen innebar, vilka de ledande aktörerna var och de övergripande 
argumenten. I kapitel fyra är det dags att skärskåda fallet utifrån de teoretiska 
verktygens olika analysdimensioner. Därefter ges i kapitel fem en överskitlig 
genomgång av hur analysresultaten bör ses utifrån ett etiskt perspektiv. Slutligen, 
i kapitel sex, redovisas och sammanfattas undersökningens resultat och slutsatser. 
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2 Teori och analysmodell 

2.1 Socialdemokratiska partiers strategiska dilemma 

Hur ska då detta forskningsproblem angripas teoretiskt inom ramen för denna 
uppsats? Att vi har att göra med just ett socialdemokratiskt partis förändring 
problematiserar frågan ytterligare i och med de inneboende konflikter som finns 
inom partiet angående hur de ska förhålla sig till marknadsekonomin och 
arbetarklassen. Det är därför relevant att använda sig av en annan typ av teoretiskt 
verktyg än vid studiet av ett liberalt eller borgerligt parti.  

Adam Przeworski har i sina studier av socialdemokratiska partier i Västeuropa 
utarbetat teoretiska verktyg för att analysera deras val av partistrategi. 
Utgångspunkten är ett klassamhälle där arbetarklassen minskar i storlek i takt med 
att medelklassen växer sig större. Przeworski menar att socialdemokratin härmed 
ställts inför ett strategiskt vägval i och med arbetarklassens relativa minskning. Så 
länge arbetarklassen utgör en minoritet av väljarna kommer vad Przeworski 
benämner som den rena klasstrategin, det vill säga en politik vars främsta motiv är 
att appellera till arbetarklassen och har för avsikt att mobilisera 
arbetarklassväljarna, per automatik att leda till en parlamentarisk 
minoritetsställning.8  

Vad karaktäriserar den rena klasstrategin? Den politik som bedrivs betonar att 
tillgodose arbetarklassens specifika intressen, vilka ofta står konflikt till övriga 
klassers intresse. Dessutom kännetecknas den rena klasstrategin av en stark 
koppling till fackföreningsrörelsen som utgör ett slags länk mellan arbetarklassen 
och det socialdemokratiska partiet, fackföreningsrörelsen definierar även 
klassintresset gentemot partiet.9 Den ideala politiken sett utifrån den rena 
klasstrategin är att föra en politik i nära samklang med fackföreningsrörelsen och 
de krav som de å arbetarklassens vägnar artikulerar. Men mot bakgrund av att 
dessutom en inte obetydlig del av arbetarklassen röstar på andra partier än 
socialdemokraterna, ter sig klasstrategin enligt Przeworski som en än mer hopplös 
väg mot att få en majoritet av rösterna.10 

För att locka fler väljare måste därför socialdemokratin framställa sin politik 
på så vis att den även tilltalar väljare utanför arbetarklassen, givetvis är det då 

                                                                                                                                                         
 
8 Przeworski 1985:105-110 
9 Svensson 1994:33 
10 Przeworski 1985:105-110 
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främst medelklassen som kommer ifråga. Politiken framställs inte i samma termer 
av klasskonflikt och besluten inriktas i högre grad på att tillfredställa det allmänna 
intresset än klassintresset. Przeworski betecknar denna strategi ”supra class 
strategy”, i brist på vedertagen svensk beteckning kommer jag hädanefter att 
använda benämningen den klasslösa strategin. Vad det gäller den klasslösa 
strategin är syftet att föra en politik så nära arbetarklassens toleransgräns som 
möjligt. Eftersom det gäller att vinna fler medelklassväljare än vad man förlorar 
arbetarklassväljare är det naturligtvis viktigt att ha kvar en viss förankring i de 
egna leden så att inte mobiliseringsviljan avtar i allt för stor utsträckning. Gränsen 
mellan de båda strategierna går därmed när politiken inte längre endast är ämnad 
att tillfredställa och representera arbetarklassens intressen.11 

Przeworski menar att den empiriska forskningen har visat att inte heller denna 
bredare strategi har lyckats ge de socialdemokratiska partierna parlamentarisk 
majoritet.12 Anledningen är en effekt som Przeworski kallar ”electoral trade-off”, 
vilket innebär att socialdemokratin ställs inför ett avvägningsproblem, som 
innebär att partiet tenderar att tappa sina kärnväljare inom arbetarklassen i takt 
med att det politiska budskapet breddas för att appellera till bredare grupper. 
Problemet med den klasslösa strategin är därmed enligt Przeworski att  
 

[w]hen socialist parties extend their appeal to people other than workers they can no longer 
represent the interests that constitute the public goods for workers as a class but only those 
interests which workers share as individuals with other people.13  

 
Här finns alltså ett strategiskt dilemma för socialdemokratiska partier. Partiets 
strategi blir därför enligt Przeworski en balansgång mellan att hålla fast vid 
kärnväljarna i arbetarklassen och att försöka locka väljare från medelklassen.  

Torsten Svensson använder sig i sin avhandling Socialdemokratins dominans 
av Przeworskis analysmodell. Svensson riktar dock kritik, som jag instämmer i, 
mot att modellen tycks förbise den ideologiska drivkraften i politiken, istället 
tycks väljarnas röster vara det enda som räknas. Det finns här alltså en tendens att 
redan i presentationen av analysmodellen ge den ideologiskt drivna politiken en 
underordnad ställning. Att driva en politisk linje enbart på grundval av normativa 
överväganden blir därmed svårt att förklara som rationellt handlande. Därför 
tillför Svensson två skilda sätt att se på vad som driver politiker – idépolitik och 
intressepolitik.14 Poängen är att även idéer naturligtvis kan utgöra motiven bakom 
handlingarna. För att nå framgång bör naturligtvis politikern drivas av ett visst 
mått av båda dessa motiv. Icke desto mindre är det uppenbarligen så att det parti 
som mer dogmatiskt tillämpar den rena klasstrategin i högre grad är drivna av 
idéerna, realiseringen av dessa är det övergripande mål som eftersträvas. På 
samma vis ligger ett ökat mått av intressepolitik bakom det parti som driver den 

                                                                                                                                                         
 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Przeworski 1985:105-106 
14 Svensson 1994:11 
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klasslösa strategin.15 För att effektivt bedriva den klasslösa strategin kan därför 
inte idépolitiken övergivas totalt, åtminstone inte utåt sett. 

Det finns här alltså en teoretisk distinktion mellan å ena sidan en pragmatiskt 
och å andra sidan en dogmatiskt driven socialdemokrati. Den konkreta uppgiften 
är därmed att undersöka huruvida skattereformen var ett medvetet uttryck för den 
dogmatiska rena klasstrategin eller den pragmatiska klasslösa strategin. 

2.2 Partistrategier i ett flerpartisystem 

Förtjänsterna i Przeworskis modell är att den är explicit knuten till 
socialdemokratiska partier och belyser deras specifika strategiska dilemman, 
framförallt vad det gäller relationen till arbetarklassen. Problemet är att 
Przeworskis teori inte belyser det faktum att partiet faktiskt agerar på flera arenor 
samtidigt. Då vi studerar svenska förhållanden blir denna brist särskilt påtaglig i 
och med att det proportionella representationssystemet ställer upp spelreglerna för 
det politiska handlandet där specifika förutsättningar föreligger och som förbises i 
en analys i linje med Przeworskis teori. Därför bör vi komplettera med teoretisk 
litteratur som tar upp dessa specifika förhållanden. 

I sin avhandling Party strategies in i a multiparty system utgår Gunnar 
Sjöblom ifrån fyra grundläggande mål för politiska partier: 

 
1. programrealisering 
2. röstmaximering 
3. maximering av parlamentariskt inflytande  
4. partisammanhållning16 
 

Låt mig nu redogöra för hur målen bör definieras. Sjöblom skiljer här mellan 
programrealisering som utgör det överordnade målet, och de resterande målen 
som är strategiska mål. De strategiska målen fungerar endast som medel för att få 
makt att uppnå det överordnade målet.17  

Utgångspunkten är alltså att varje politiskt partis högsta syfte är att realisera 
sitt program. Sjöblom definierar målet som ett imperativ till partiets beslutsfattare: 
”Always adopt standpoints that lie as close as possible to the party´s own 
evalution system!”18  

Men för att kunna realisera sitt program behövs någon typ av strategi. De 
strategiska målen är här förknippade med var sin arena: väljarna, parlamentet och 
partiet. Den största poängen med att ta upp Sjöbloms teori är att det bör skiljas på 
att maximera der parlamentariska inflytandet och att maximera rösterna. Om 

                                                                                                                                                         
 
15 Svensson 1994:31 
16 Sjöblom 1968:74 [Min översättning] 
17 Sjöblom 1968:75 
18 Sjöblom 1968:76 
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studien hade gällt ett tvåpartissystem hade inte distinktionen varit lika nödvändig. 
I ett proportionellt valsystem är det emellertid inte så enkelt som att det parti som 
lyckas få flest röster obehindrat kan genomföra sitt partiprogram, ty det ligger i 
systemets natur att kompromisser med andra parter är nödvändiga. Partiet måste 
då ta ställning till i vilken mån man bör kompromissa. Kompromissar partiet för 
mycket i väljarnas ögon riskerar de att mista sina programorienterade väljare, 
medan de vice versa riskerar mista de pragmatiska väljarna om de för en allt för 
kompromisslös linje. 

Innebörden av begreppet röstmaximering är uppenbar, det innebär helt enkelt 
att få så många som möjligt att rösta på partiet i fråga.19 Däremot bör det sägas 
några ord om definitionen av maximering av parlamentariskt inflytande. Sjöblom 
menar att målet är fullständigt uppnått då partiet lyckats att erövra 
regeringsställningen, gäller det ett mindre parti kan det röra sig om att placera sig 
i en sådan position att maktpositionen stärks. Att nå den parlamentariska makten 
handlar lika mycket om att försöka stärka sin egen ställning som att splittra 
oppositionen, samt att försvaga och minska deras maktposition.20 Sjöbloms 
imperativ till de politiker som prioriterar denna målsättning är: ”Act so that the 
party, after the election, can form (or maintain) a coalition goverment with one or 
more of the other parties! (or so that the party can form majority vote coalitions at 
parliamentary votings on the more important matters current during the following 
mandate period!)”21   

Till sist, vad det gäller partiet som arena bör enligt Sjöblom målet vara att utåt 
hålla en enad fasad och ha en hög grad av sammanhållning efter att besluten 
tagits.22 Dock menar Sjöblom att detta inte bör utgöra ett mål på samma nivå som 
de övriga, snarare är det en förutsättning för att de övriga målen ska kunna 
genomdrivas på ett framgångsrikt vis. Låg partisammanhållning skulle till 
exempel skada förtroendet hos väljarna och därmed få negativa konsekvenser på 
väljarnas arena. Samtidigt skulle det vara svårt att genomdriva programrealisering 
om inte partiet är någorlunda sammanhållet. Likaledes tenderar ett sådant parti att 
bli en mindre intressant koalitionspartner på grund av dess oförutsägbarhet, vilket 
uppenbarligen minskar den parlamentariska makten.23 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
19 Sjöblom 1968:81 
20 Sjöblom 1968:79 
21 Sjöblom 1968:82 
22 Sjöblom 1968:85 
23 Sjöblom 1968:87 
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2.3 Hur analysmodellen ska användas och möjliga 
problem 

 
Kombinationen av Przeworski och Sjöblom skapar ett analysverktyg med stor 
förklaringspotential. I vissa aspekter är de överlappande, exempelvis är syftet med 
den klasslösa strategin uppenbarligen att nå röstmaximering. Men framförallt 
kompletterar de varandra i och med att de lyfter fram skilda motiv för det politiska 
handlandet. Vad som förklaras är helt enkelt vilka motiv som kan finnas bakom 
ett politiskt beslut. Hur ska nu dessa verktyg rent konkret användas? Utifrån 
Przeworski kan, som tidigare nämnts, det visas vilken övergripande strategi som 
motiven är ett uttryck för – detta kopplas främst till arbetarrörelsens organisering. 
För att ge en mer ingående förklaring till varför den aktuella strategin valts bör vi 
dock rikta ljuset mot de förväntade konsekvenserna vad det gäller målsättningarna 
inom de olika arenorna. På vilken eller vilka arenor finns det motiv som talar för 
att man förväntar sig att göra vinster?  

Ett problem som läsaren bör göras uppmärksam på är att det sällan finns 
tydliga artikulerade väljaropinioner som partiet kan välja att förhålla sig till. 
Opinioner kan vara allt annat än lättolkade och den röstmaximerande strategin 
innebär därför inte att rösterna faktiskt maximeras, utan istället att partiet 
kalkylerar att rösterna bör maximeras. En kalkyl som naturligtvis kan slå fel. 

Eftersom väljarna inte heller är statiska i sina preferenser bör inte strategierna 
enbart ses som ett sätt att förhålla sig till dessa, partiets strategi är också ett sätt att 
försöka forma opinioner. Med andra ord bör det inte endast ses som ett sätt att 
anpassa sig till den politiska kartan utan också som ett sätt att skapa den.  
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3 Presentation av fallet århundradets 
skattereform 

I detta kapitel följer inledningsvis en kort redogörelse för bakgrunden till 
århundradets skattereform, hädanefter benämnd som enbart skattereformen. 
Därefter följer en redogörelse för vilka förändringar den innebar och en 
presentation av de drivande aktörerna. Skattereformens olika dimensioner belyses 
närmare i och med analysen i kapitel fyra.  

3.1 Bakgrund 

Socialdemokraterna lyckades efter andra världskriget att skaffa sig en i 
internationell jämförelse mycket stark politisk position. Under 1950- och 1960-
talets högkonjunktur byggdes den svenska välfärdsstaten ut och 
Socialdemokraterna lyckades skaffa ett brett stöd för en politik med allmänna 
välfärdslösningar. När Socialdemokraterna 1982, efter sex år i opposition, återtog 
regeringsmakten var emellertid den socialdemokratiska politiken starkt ifrågasatt. 
Det svenska skattesystemet skulle under hela 1980-talet utsättas för hård kritik 
ifrån den borgerliga oppositionen och SAF.24 De menade att skattesystemet hade 
en ”rad negativa konsekvenser: låg skattemoral, minskad vilja till extraarbeten, 
omfattande skatteplanering osv.”25 Under 1980-talet hade USA och England gått i 
bräschen för en våg av kraftiga reformationer av skattesystemen, de kraftigt 
sänkta marginalskatterna var här den mest framträdande förändringen.26 

Den ekonomiska politik som under 1980-talet drevs av finansminister Kjell 
Olof Feldt enligt vad som kallades ”den tredje vägen” ansågs dock under lång tid 
framgångsrik. Sverige befann sig i en högkonjunktur, ett bevis på framgången var 
att The Economist 1987 gjorde ett specialnummer om Sveriges ekonomiska 
framgångar och ett annat att Feldt i Veckans Affärer 1988 utnämndes till 
”Världsmästare i ekonomi”.27 

Socialdemokraternas partikongress 1987 gav regeringen mandat att tillsätta tre 
skatteutredningar: utredningen om reformerad inkomstbeskattning (RINK), 
utredningen om reformerad företagsbeskattning (URF) och utredningen om den 

                                                                                                                                                         
 
24 Hadenius 2000:192 
25 Hadenius 2000:190 
26 Åberg 1993:7 
27 Elmbrant 1993:161, Feldt:370 



 

 11

indirekta beskattningen.  Erik Åsbrink skulle som ordförande i både RINK och 
URF visa sig att bli drivande i processen.  

I och med de tidigare skördade framgångarna var det ett mycket optimistiskt 
socialdemokratiskt parti som gick till val 1988, kostsamma reformförslag 
utlovades och finanspolitiken framställdes i en mycket positiv dager. Folkpartiet 
och moderaterna hade i valrörelsen attackerat skattesystemet, socialdemokraterna 
gjorde dock gjorde klart att de inte ville ta en debatt om skattesystemets 
reformation i valrörelsen. Istället ville de invänta utredningarnas resultat.28 Strax 
efter valet 1988 presenterades utredningarnas resultat vilka kraftigt skulle komma 
att prägla skattereformens utformning.  

3.2 Vilka förändringar innebar skattereformen? 

Rent konkret innebar skattereformen i korthet följande förändringar. Det 
övergripande syftet var enligt utredarna att skapa ett skattesystem som skulle vara 
enklare och kunna bestå över lång tid. RINK:s direktiv var också att reformen 
skulle finansieras fullt ut.29 Utredningarnas huvudsakliga förslag var en kraftig 
sänkning av skattesatsen, samt åtgärder för att minska kryphål i skattesystemet. 
Under början av 1980-talet fanns det 14 skikt i inkomstskatten, så kallade 
skattekilar. Progressiviteten var därmed mycket hög, det vill säga – ju högre 
inkomster desto större del av inkomsten betaldes i skatt.30 Marginalskatten för 
inkomster över 190 000 kronor var så sent som 1989 72 procent. Efter att 
skattereformen var helt utbyggd 1991 skulle det bara finnas två skatteskikt. 
Inkomster lägre än 180 000 kronor belades enbart med kommunalskatt, i 
genomsnitt 30 procent, och därutöver statlig inkomstskatt med ett fast belopp på 
100 kronor. Inkomster över 180 000 belades utöver kommunalskatten med en 
statsskatt på i genomsnitt 20 procent. Därmed skulle marginalskatten inte bli 
högre än 50 procent. Samtidigt höjdes grundavdraget kraftigt för inkomster 
mellan 58 000 och 90 000 kronor, vilket medförde att marginalskatten i detta 
inkomstskikt sänktes ner till 22,5 procent.31 Dessa åtgärder innebar en kraftig 
minskning av skattesystemets progressivitet.  

Skattesatsen minskades alltså men samtidigt höjdes skattebasen, det vill säga 
vad som är skattepliktigt. På 1980-talet hade det blivit vanligare att arbetsgivare 
tillhandahöll förmåner bredvid kontantlönen så som personalbostad, telefon etc. 
Genom att beskatta den typen av förmåner som inte tidigare varit skattebelagda 
avsåg man att täppa till kryphål i skattesystemet. Dessutom breddades skattebasen 
på så vis att momsen på energi, hotell, livsmedel och restauranger ökade. 
Samtidigt minskades subventioner till boende och livsmedel.32 

                                                                                                                                                         
 
28 Feldt 1991:368 
29 Åberg 1993:10 
30 Finansdepartementet 1990:19 
31 Finansdepartementet 1990:20 
32 Hadenius 2000:190-191 
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Vidare bantades antalet inkomstslag till tre: inkomst av tjänst, kapital och 
näringsverksamhet. Skattesatsen för inkomst av kapital sattes till 30 procent 
oavsett storlek, tidigare hade man haft fler skilda skattesatser för olika 
inkomstslag.33 Att samla ihop flera inkomstslag på det här viset var även det ett 
sätt att försöka täppa till kryphål i skattesystemet och minska skatteplanering.34  

3.3 De drivande aktörerna och beslutsprocessen i 
korthet 

Med tanke på reformens komplexitet kan man konstatera att beslutsprocessen 
tycks ha gått mycket fort. Under hösten 1988 presenterade Erik Åsbrink resultaten 
från RINK och URF för finansminister Kjell Olof Feldt. Åsbrink och Feldt var de 
ideologiska arkitekterna bakom reformen, utan dessa två hade skattereformen 
sannolikt aldrig ägt rum. Feldt övertygade strax därefter, utan större svårigheter, 
statsminister Ingvar Carlsson. Finansministern insåg dock att för att driva igenom 
förslagen var det nödvändigt frågan fördes gemensamt med LO. Därmed skulle 
också LO-ordföranden Stig Malm bli en central aktör bakom skattereformen. 
Under 1989 lades propositionen fram till riksdagen och drevs igenom med stöd av 
folkpartiet. Skattereformen genomfördes sedan i två etapper, den första i januari 
1990 och den andra i januari 1991.   

                                                                                                                                                         
 
33 Finansdepartementet 1990:23  
34 För detaljer i skattereformen se: Proposition 1989/90:110 och 111 
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4 Analys utifrån de partistrategiska 
teorierna 

Låt oss nu utifrån de teorier som jag presenterade i kapital två försöka undersöka 
vilka motiv som varit vägledande i beslutsprocessen. Inledningsvis analyserar jag 
det aktuella handlandet och dess motiveringar i relation till Przeworskis 
övergripande strategier, därefter mot bakgrund av de förväntade effekterna på 
målsättningarna inom de skilda arenorna.  

4.1 Ett agerande utifrån en klasslös strategi 

Jag kommer i den här avdelningen att utifrån aktörernas motiv och handlande att 
argumentera för att skattereformen är ett exempel på ett beslut drivet av den 
klasslösa strategin. Låt oss börja från början, redan tidigt finns det nämligen 
tecken på att de drivande aktörerna var medvetna om att skattereformen inte var i 
linje med en ren klasstrategi. När Feldt först får förslaget presenterat för sig 
beskriver han sin reaktion påföljande vis:  
 

När Erik Åsbrink […] i början av hösten 1988 för fösta gången gav mig hela sanningen om 
de idéer man arbetade med, insåg jag att om utredningarnas förslag skulle bygga på dem så 
måste nästan helt nya politiska förutsättningar skapas för att de skulle kunna genomföras.35  

 
Angående idéernas innehåll resonerar Feldt:  
 

Men så mycket förstod jag att en skattereform av det här formatet inte kunde födas ur det 
vanliga utredningsmaskineriet. Den gick långt utöver vad för mandat vi än kunde sägas ha 
fått av partikongressen. Och den avlägsnade sig nog ännu mer från vad socialdemokrater i 
allmänhet väntade sig av våra reformplaner.36  

 
Ingvar Carlsson är även han klar över förslagens kontroversiella natur. I sina 
memoarer skriver han att ”[f]örslaget innebär att vi helt skulle bryta med de 
principer som i årtionden gällt för skatteuttaget.”37 Angående sitt första möte med 
Feldt skriver han att ”[n]är vi skildes åt konstaterade vi att vi hade ett politiskt 
högriskprojekt framför oss.”38  

                                                                                                                                                         
 
35 Feldt 1991:380 
36 Ibid 
37 Carlsson 2003:250 
38 Ibid 



 

 14

Det övergripande argumentet för att skattereformen utgör ett exempel på den 
klasslösa strategin är alltså att Feldt och Carlsson var medvetna om att reformens 
innehåll inte var i linje med den skattepolitik som dess kärnväljare i arbetarklassen 
önskat och förväntat sig. För att uttrycka det tydligare: skattereformen tilltalade 
knappast arbetarklassväljarna.  

Naturligtvis uppstår tvivel från kärnväljarnas sida då socialdemokraterna 
föreslår att reformera skattesystemet på ett likadant vis som de själva tidigare 
varnat för att delar av oppositionen vid ett maktskifte hade för avsikt att göra. 
Genom att bryta mot kärnväljarnas förväntningar är det uppenbart att 
skattereformen framstår som en kapitulation för oppositionens idéer. Den liberala 
pressens reaktion förstärker denna tendens, Svenska Dagbladets skriver efter att 
förslaget presenterats vid presskonferensen 1988 att:  

 
Socialdemokraterna har äntligen erkänt marginalskatternas skadliga effekter och förklarat 
sig beredda att sänka dem. […] Den borgerliga oppositionen kan glädja sig åt den 
intellektuella segern.39  

 
Inom partiet fanns det dock en ambivalens kring huruvida det var riktigt att driva 
en strategi av det här slaget. Feldt beskriver problemet på följande vis:  

 
Den fråga som mest oroade socialdemokrater i allmänhet gällde huruvida skattereformen 
verkligen var rättvis och därmed uttryck för en socialdemokratisk fördelningspolitik. Man 
hade svårt att tro på att marginalskatterna kunde sänkas så mycket…40 

 
Carlsson konstaterar också att många ”sympatisörer fruktade att de nya 
skattereglerna skulle vidga klyftorna i samhället.”41 De är rimligt att tänka sig att 
denna oro fanns främst bland de partimedlemmar som önskade att driva en ren 
klasstrategi, de hade helt enkelt svårt att tro att reformen kunde drivas inom 
ramarna för en sådan strategi.  

Vad är det då som gör att förslagen till ny skattereform väcker så väl 
Carlssons som Feldts gillande trots att de går stick i stäv med den dittillsvarande 
politiken? De verkar båda vara överrens om att skattesystemet inte längre 
fungerar, bristerna som de framhåller är framförallt att de många kryphålen 
utnyttjades allt mer.42 Feldt skriver också att ”vårt skattesystem både minskade 
utbudet av arbete och höll nere sparande och produktiva investeringar.”43 Carlsson 
ansåg också att den höga inflationen var en konsekvens av att skattesystemets 
kraftiga progressivitet drivit upp lönenivåerna.44 

Emellertid är det tydligt att förslaget är mer långtgående än vad de tänkt sig. 
Men trots detta överväger fördelarna. Carlsson resonerade på följande vis: ”Om vi 
lyckades med att få skattepolitiken att långsiktigt fungera bättre skulle oändligt 

                                                                                                                                                         
 
39 Ledare SvD:1988 
40 Feldt 1991:416 
41 Carlsson 2003:271 
42 Feldt 1991:382, Carlsson 2003:251 
43 Feldt 1991:382 
44 Carlsson och Lindgren 1996:87 
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mycket vara vunnet för Sveriges fortsatta utveckling.”45 Feldt motiverar beslutet 
på ett liknande vis: ”[f]ör svensk ekonomi var det trots allt viktigast att vi så snart 
som möjligt fick ett skattesystem, som hjälpte till att öka produktiviteten och 
sparande istället för att motverka dessa goda ting.”46  

En central del inom Przeworskis teori är avvägningsproblematiken, det vill 
säga vad han kallar ”electoral trade-off”. Ingvar Carlsson visar tydligt att han är 
medveten om att de riskerar en ”svekdebatt” och i tidigare citat har jag också visat 
på Kjell Olof Feldts farhågor vad det gäller att övertyga väljarna.47 De var alltså 
mycket väl medvetna om att de riskerade att förlora väljare inom arbetarklassen. 
Skattereformen var därför snarare ett försök att fånga upp ett inom medelklassen 
växande missnöje med det dittillsvarande skattesystemet än en ren klasstrategi 
riktad mot kärnväljarna.  

4.1.1 Fackföreningsrörelsen begränsar handlingsutrymmet 

En huvudpoäng i Przeworskis teori är att arbetarklassens institutioner fungerar 
som ”bromsklossar” när socialdemokrater försöker att bredda politiken mot 
mitten. Denna tendens visar sig i vårt fall tydligt i slitningarna mellan regeringen 
och LO. De ledande företrädarna för LO, Stig Malm, Rune Molin och ekonomen 
P-O Edin, fick förslaget presenterat för sig i oktober 1988. Emellertid var de dock 
till en början mer positiva än Feldt hade väntat sig, framförallt instämde de i 
kritiken av det dåvarande systemet. Däremot var i första hand Stig Malm kritisk 
till att progressiviteten i systemet blev så svag i och med de kraftiga 
marginalskattesänkningarna för höginkomsttagare.48 Malm fruktade att de 
fördelningspolitiska inslaget i inkomstskattesystemet skulle gå förlorat. Han hade 
själv räknat ut att han som höginkomsttagare skulle tjäna 50 000 kronor om året 
på reformen medan LO-medlemmarna skulle få nöja sig med marginella 
ökningar.49 

RINKs beräkningar visade dock att skillnaderna fördelningspolitiskt skulle bli 
små om man såg reformen i sin helhet. Denna bedömning delade dock inte LO. 
En kritisk skiljelinje mellan hur man såg på skattereformen tog sig uttryck i synen 
på dynamiska effekter. LO räknade överhuvudtaget inte in några dynamiska 
effekter i sin analys.50 Däremot beräknade RINK att skattereformen skulle 
resultera i dynamiska effekter motsvarande minst fem miljarder kronor. Att man 
därmed hamnar i skilda slutsatser kring reformens fördelningspolitiska effekter ter 
sig därför inte så underligt.  
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Vid det inledande mötet ställde LO kravet att ”de lägre inkomsttagarna skulle 
inte betala de högre inkomsttagarnas skattesänkningar.”51 Med detta krav som 
huvudsaklig grund lyckades Feldt övertyga LO-ledningen att fortsätta att delta i 
förhandlingarna, vilket var en förutsättning för att regeringspolitiken skulle ha en 
chans att kunna vinna trovärdighet hos arbetarklassen. 

Därmed hade eliterna inom socialdemokraterna och LO trots allt bestämt sig 
för att gemensamt driva frågan. Vid en gemensam presskonferens den 23 
november 1988 presenterades riktlinjerna för skattereformen. Samtidigt uttryckte 
de sitt ogillande mot det dåvarande skattesystemet, som de själva byggt upp. Feldt 
menade att man sedan 1928 bara lappat och lagat i det befintliga systemet, nu var 
det tid för ett helt nytt system. Som grädde på moset kallade Kjell Olof Feldt det 
dittillsvarande systemet för ”perverst” och Stig Malm det för ”ruttet”.52  

Det hade dock tidigare funnits sprickbildningar mellan LO och 
socialdemokraterna i frågan. Dessa skapades framförallt på grund av det 
okonventionella vis som utredningarna bedrevs av Erik Åsbrink. Feldt beskriver 
det på följande vis:  

 
Sammansättningen av RINK väckte för övrigt en hel del gny från korporativt håll. [sic!] 
Tidigare skatteutredningar hade haft den traditionella uppsättningen ledamöter från de 
politiska partierna, arbetsmarknadsparterna och näringslivet. Denna stora skara hade 
tillbragt många år med att bryta sina olika intressen mot varandra och i stort sett inte 
åstadkommit någonting. […] Efter överläggningar med övriga riksdagspartier beslöt 
regeringen att RINK enbart skulle innehålla representanter för dessa partier.53  

 
Även LO stängdes alltså ute från att delta i utredningsarbetet. Stig Malm uttrycker 
sin syn i frågan på följande vis: ”Man kan så här i efterhand inte låta bli att 
imponeras av den kraft och djärvhet som Åsbrink bedrev arbetet med. De olika 
utredningsförslagen som på kort tid arbetades fram skulle i en normalsituation ta 
årtionden.”54 LO fick dock insyn och kunde följa utredningen. Malm refererar i 
sina memoarer en av de egna ”experternas” PM där frustration inför Åsbrinks 
utredningsmetoder är tydlig:  
 

Risken är att Erik Åsbrink, som sitter med trådarna i sin hand, försätter oss i en plötslig 
tvångssituation. Mitt i valrörelsen kan vi inte ta en stor strid om skatten och därmed skulle 
han få sin vilja igenom utan vår positiva uppställning – men också utan att vi kunde ställa 
till bråk.55 

 
Sprickbildningen manifesterades senare offentligt i och med att: 
 

LO körde en egen linje, som innebar att man ute bland våra medlemmar argumenterade för 
att bibehålla en klart progressiv skatteskala, dvs man ville för större inkomster ha högre 
marginalskatt än 50 procent.56 
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Framförallt var inte LO nöjda med folkpartiet som koalitionspartner. Återigen var 
Stig Malm skeptisk till regeringens politik: 
 

jag känner en viss oro för skattereformen. Förvisso är det av stort värde om man kan skapa 
en så stor parlamentarisk majoritet som möjligt för att genomföra det nya skattesystemet. 
Men det får inte ske till priset av att man säljer ut den rättvisa fördelningen. Därför har jag i 
dagsläget mycket svårt att tänka mig en uppgörelse mellan regeringen och folkpartiet. […] 
Inte en enda gång har jag hört Anne Wibble ta orden ”rättvis fördelning” i munnen, när hon 
talat om den framtida skattepolitiken.57  

 
Knäckfrågan blev hur marginalskattesänkningarna skulle finansieras. Folkpartiet 
var i förhandlingarna mycket principfasta, för att de skulle medverka krävde de att 
marginalskatten skulle sänkas till i genomsnitt högst 50 procent. Detta var långt 
mycket lägre än vad LO förordade.58 LOs fördelningspolitiska studie visade att de 
med inkomster under 125 000 kronor skulle förlora 4 miljarder som grupp, en 
beräkning gjord utan hänsyn till dynamiska effekter.59 LO krävde därför 
förändringar. Därmed var regeringen i oktober 1989 klämd mellan LOs och 
folkpartiets krav. Men genom det förhöjda grundavdraget för låginkomsttagare 
lyckades regeringen tillmötesgå LOs krav medan de själva accepterade 
folkpartiets krav på en marginalskatt på i genomsnitt högst 50 procent. Att 
folkpartiet var de som kompromissade minst råder det knappast några tvivel om. 
Westerberg uttryckte tydligt sin glädje i en efterföljande riksdagsdebatt: ”vi är 
glada att stödja vårt skatteförslag, trots att vi inte själva har lagt fram det.”60 

Det skulle dock senare visa sig att Stig Malm inte var nöjd med uppgörelsen, 
trots de kompromisser som skedde till LOs favör menar han att den inte var 
tillfredsställande fördelningspolitiskt. Stig Malm går så långt som att säga att ”en 
stor del av dagens [1993] budgetunderskott, som svenska folket får betala i form 
av nedskärningar i de olika transfereringssystemen, är en effekt av att 
skattereformen var underfinansierad.”61 

Feldt och Carlsson beskriver båda hur deras förhandlingsutrymme med 
folkpartiet minskar i och med att de måste tillfredsställa även LOs krav. Det 
förhöjda grundavdraget för låginkomsttagare var som sagt en ren konsekvens av 
LOs deltagande i slutförhandlingar. Feldt upplevde helt enkelt LO som en black 
om foten: ”Hur illa jag än tyckte om att regeringen än en gång skulle tvingas 
förhandla med andra partier med från LO givna mandat, insåg jag att hela 
reformen kunde gå i stöper om LO gick till öppen strid om den”.62 I en ren 
klasstrategi skulle LOs och socialdemokraternas mål harmoniera, 
fackföreningsrörelsen skulle fungera som ett kärl mellan partiet och 
medlemmarna. Trots att socialdemokraternas handlingsutrymme alltså är 
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begränsat av tidigare handlande, ideologiska preferenser och arbetarrörelsen 
organisering lyckas de tänja dessa gränser förvånansvärt långt. 

4.1.2 Vad talar för den rena klasstrategin?  

Finns det då något som skulle kunna tänkas tala för att skattereformen var ett 
uttryck för en klasstrategi? Ett av de mest uttalade motiven med skattereformen 
var, som tidigare beskrivits, att minska möjligheterna till skattefusk. I 
sammanhanget framhölls gärna från socialdemokraternas sida att det främst var 
höginkomsttagarna som hade möjlighet att skatteplanera. Sett ur den synvinkeln 
skulle skattereformen kunna ses som ett sätt att skärpa beskattningen för 
höginkomsttagarna. I socialdemokraternas valmaterial försöker de, framförallt 
med denna typ av argument, att få skattereformen att framstå som ett uttryck för 
traditionell socialdemokratisk klasspolitik.63 Uppenbarligen borde de skärpta 
reglerna mot skatteplanering också vara något som faktiskt tilltalade majoriteten 
av arbetarklassväljarna. Men om socialdemokraterna i denna specifika fråga velat 
driva en ren klasstrategi, skulle de då inte stannat just vid att täppa till kryphålen? 
Varför i så fall minska progressiviteten så kraftigt? 

Den minskade progressiviteten är naturligtvis svår att motivera som ett uttryck 
för en ren klasstrategi. För att motivera att förändringarna skulle vara de sämst 
ställda till nytta hänvisar man till de dynamiska effekterna. Men faktum kvarstår, i 
den mån arbetarklassen gynnas så gynnas också de flesta andra minst lika 
mycket! Det finns samtidigt inga klart uttryckta motiv att reformen skulle minska 
inkomstskillnaderna, eller specifikt vara arbetarklassen till gagn.  

Om vi för ögonblicket anlägger ett helhetsperspektiv och ser på hela den 
socialdemokratiska politiken under perioden då skattereformen förhandlades fram 
är det ännu tydligare att motiven bakom socialdemokraternas politik var att driva 
den klasslösa strategin. Under den aktuella perioden lades förslag om att höja 
momsen, tvångssparandet genomfördes, vallöftet om föräldrarförsäkringen drogs 
tillbaka och det kontroversiella stoppaketet med bland annat strejkstopp och 
lönestopp lades fram. Idel förslag som otvivelaktligen tärde på arbetarklassens 
förtroende för den socialdemokratiska regeringen.  

4.2 Målsättningar på de skilda arenorna 

Utifrån Przeworskis teori ter sig alltså skattereformen som en del i en mycket 
långt gången och våghalsig form av den klasslösa strategin. Förtroendekapitalet 
hos de egna väljarna sattes på spel. Uppenbart förväntade man sig att vinna ett 
starkare förtroende från mittenväljarna, men räcker det som förklaring? Fanns det 
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andra strategiska motiv som kan ha varit vägledande? Låt mig nu därför redogöra 
för hur skattereformen påverkade partiets position på de olika arenorna. 

4.2.1 Programrealisering 

I diskussionen kring de övergripande strategierna konstaterades att skattereformen 
utgjorde ett brott mot den tidigare förda politiken och väljarnas förväntningar. 
Vad vi nu ska se närmare på är huruvida skattereformen var ett uttryck för 
programrealisering – det överordnade målet för ett politiskt parti.   

Då skattereformen presenterades var fortfarande 1975 års partiprogram det 
aktuella. Angående skattepolitiken står det där att läsa: ”[b]eskattningen inriktas 
på att åstadkomma en jämnare inkomst- och förmögenhetsfördelning samt ett 
rationellt näringsliv. Förmögenhetsskatt, arvsskatt, progressiv inkomstbeskattning 
och företagsbeskattning är medel härför. [Min kursivering.]”64  

I föregående kapitel redogjorde jag ingående för de brister Carlsson och Feldt 
ansåg fanns i det tidigare skattesystemet. Carlsson ansåg att det dåvarande kraftigt 
progressiva skattesystemet inte längre dög, eftersom det drev upp inflationen och 
hämmade tillväxten.65 För att dra det hela till sin spets - den här delen av 
partiprogrammet fyller inte sina syften och bör hädanefter inte eftersträvas i 
samma utsträckning! Carlsson har dock senare menat att det inte bör ses som 
högerpolitik utan som nödvändig realism.66 Hur man än väljer att se det innebär 
det likväl att den höga progressiviteten i skatteskalan inte längre ses som en 
målsättning. 

Det finns fler punkter där partiprogrammet och skattereformen inte är i linje 
med varandra. Jag vill här särskilt peka på att det i partiprogrammet är ett uttalat 
mål att undanröja klassgränserna i samhället, för att nå detta mål har 
progressiviteten i skattesystemet varit ett viktigt verktyg.67 I kontrast till detta står 
det i socialdemokraterna valmaterial från 1991 att läsa: ”visst är det också så att 
de högavlönade som tidigare hade låga avdrag och inga eller mycket få andra 
lågbeskattade inkomster kommer att vinna på det nya skattesystemet.”68 Sett till 
målet att undanröja klasskillnaderna ter det sig därmed minst sagt kontraproduktiv 
att driva en igenom en politik som trots allt innebar att höginkomsttagare gynnas. 

 Även LO konstaterade att ”skattereformen minskar den faktiska 
progressiviteten och bidrar till att ytterligare urholka inkomstskattens 
fördelningseffekter.”69 Vidare menade LO att vissa inslag i skattereformen rent av 
var regressiva, det vill säga att de slog hårdare mot låginkomsttagare.70 
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Att socialdemokraterna i viss mån går emot partiprogrammet på denna punkt 
skulle kunna ses som en åtgärd för att kunna säkra ett av partiprogrammets andra 
centrala mål, nämligen finansieringen av den offentliga sektorn. En rimlig 
tolkning är att då dessa två programmål hamnat i konflikt prioriteras 
finansierandet av den offentliga sektorn.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att målsättningen att realisera 
partiprogrammet knappast inte var det övergripande motivet bakom 
skattereformen. Detta styrks också av det faktum att Feldt inte sällan uttryckte sig 
direkt kritiskt till partiprogrammet.71 Exempelvis gav han följande förslag till 
förändringar i partiprogrammet: ”För det första måste vi sluta med att förtala 
marknadsekonomin, för det andra måste vi acceptera den produktiva 
kapitalismen…”72 

4.2.2 Röstmaximering 

I föregående avdelning belystes Feldt och Carlssons medvetenhet om 
svårigheterna att övertyga de egna väljarna. I efterhand kan det konstateras att 
farhågorna besannades, opinionsraset under 1990 och valförlusten 1991 kan tas 
för intäkt för att socialdemokraterna överträtt arbetarklassväljarnas toleransgräns i 
sin ompositionering mot mitten. I socialdemokraternas egen analys av valet 1991 
pekar på de på att ”[d]e flesta medlemmar framhållet händelser under den gångna 
mandatperioden, främst skatteomläggningen, som avgörande orsaker till 
socialdemokratins minskade förtroende.”73 Att de skeptiska väljarna själva skulle 
ha sett de positiva effekterna av skattereformen innan nästa val är en av 
förklaringarna till varför skattereformen drevs igenom i så snabb takt. Om inte 
Sverige drabbats av den stora lågkonjunkturen och väljarna istället fått den 
inkomstökning som förväntades komma i och med skattereformen är det också 
mycket möjligt att skattereformen fått en röstmaximerande effekt. 

Vi bör alltså inte på grund av att socialdemokraterna kom att förlora det 
nästkommande valet dra slutsatsen att det inte fanns några motiv vad det gäller 
röstmaximering. Kjell Olof Feldt uttryckte efter valet 1988 att ”[v]i får stryk i 
valet 1991 om vi inte då har infört ett nytt skattesystem, så folk själva kan se hur 
det slår”74 På lång sikt var alltså socialdemokraterna mycket optimistiska, 
resonemangen gick ut på att ”[n]är alla, via skattesedeln, är med och betalar för 
välfärden ökar också intresset för och tilltron till den förda politiken.”75 Dessutom 
visade de tydligt med skattereformen att de var beredda att genomdriva reformer 
som gynnade medelklassen. De är rimligt att tänka sig att de bakom dessa åtgärder 
också fanns motiv att också tjäna röster hos dessa väljare.  
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Att skattereformen fick så negativa konsekvenser hos väljarna beror också på 
att den aldrig debatterades i valrörelsen, det är timligt att tänka sig att väljarna 
därmed fick intrycket att de blev förda bakom ljuset. Kjell Olof Feldt har idkat 
självkritik mot att inte skattereformen togs upp i valrörelsen 1988, samtidigt som 
man gick ut med andra kostsamma vallöften: ”Efteråt har jag haft välgrundad 
anledning att fråga mig hur jag kunde medverka till att socialdemokraterna gick 
till val på ett program som egentligen var ohållbart, ekonomiskt sett.”76 Och 
vidare: ”Vi visste ju att räkenskapens dag skulle komma också för oss, när våra 
skattesänkningar och reformer skulle betalas.”77 Slutligen till pudelns kärna: ”Jag 
hade gripits av valfebern. Jag ville vinna valet. [sic!]”78 

Trots de risker som förelåg fanns det alltså motiv som pekade på en 
förhoppning att skattereformen skulle ha en röstmaximerande effekt, en kalkyl 
som i efterhand får anses vara gjord med ett visst mått av övermod.  

4.2.3 Parlamentarisk inflytande 

Fanns det några motiv att med hjälp av skattereformen säkra den parlamentariska 
makten? För att kunna ge svar på frågan vilka möjligheter som fanns att nå målen 
på den parlamentariska arenan behöver vi se närmare på hur de politiska partierna 
positionerade sig gentemot varandra i frågan.  

Folkpartiet och centerpartiet var under hösten 1989 intresserade av att göra 
upp med regeringen. Dessförinnan var även moderaterna inledningsvis mycket 
positiva: ”Det är ingen tvekan om att en sådan sänkning [av marginalskatten] i det 
mest radikala alternativet – som är intill förvillelse likt vad vi förordat – skulle ha 
mycket stor positiv betydelse för Sverige.”79 Inledningsvis tycks den borgerliga 
oppositionen uttrycka en förundrad entusiasm över socialdemokraternas 
kursändring. Emellertid skulle moderaterna inte komma att stödja skattereformen 
trots att de tyckte att det var ett steg i rätt riktning. Moderaternas kritik bestod 
framförallt i att det totala skattetrycket borde ha sänkts ytterligare och att 
inkomstskattesänkningarna inte borde ha finansierats i så hög grad.  

Centerpartiet skulle dock inte heller komma att enas med de båda övriga 
partierna som istället själva gjorde upp om skattereformen. Desto mer oväntad var 
deras kritik, en kritik som av de själva beskrevs som en kritik från vänster.80 
Centerpartiets Görel Thurdin kritiserade i sitt anförande i riksdagen 
skattereformens inslag av lägre progressivitet enligt följande: ”Det kommer ju bli 
en omfördelning, så att skattebördan läggs över på låginkomsttagare […] Då kan 
man ju inte prata om att man utjämnar inkomstskillnader. Det är fullständigt 
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orimligt att påstå detta.”81 Och vidare: ”Vi tror att man för en dålig 
fördelningspolitik och behandlar människor orättvist.”82  

Skattereformen splittrade inte bara det borgerliga blocket utan även det 
socialistiska. Vänsterpartiet kommunisterna var även de kritiska till 
momshöjningarna och den minskade progressiviteten. Lars Bäckström uttryckte i 
riksdagsdebatten partiets åsikt på följande vis: ”Vi vill inte ha en 
skatteomläggning som gör att vanliga löntagare får sänkt inkomstskatt men höjd 
indirekt skatt.”83 Mot bakgrund av kritiken kring vad de uppfattade som bristande 
fördelningspolitik reserverade sig därför vänsterpartiet kommunisterna, 
tillsammans med centerpartiet och miljöpartiet, mot förslaget till förmån för en 
mer utjämningsbetonad skattereform.84  

Socialdemokraternas Lars Hedfors menade att ett mer fördelningspolitiskt 
inriktat reformförslag inte var möjligt att genomföra eftersom det ”slår hårt mot 
industrin och kommer att leda till en ökad arbetslöshet i Sverige”85 En politik som 
innebar ett avsteg från den egna ideologin skulle alltså ändå vara det bästa för 
låginkomsttagarna genom sina dynamiska effekter. Folkpartiet stödde 
socialdemokraterna i sina uttalanden: ”Det verkliga hotet skulle vara ett samhälle 
utan ekonomisk tillväxt. Det vore det värsta som låginkomsttagarna över huvud 
taget kunde drabbas av!”86 Lars Hedfors menade vidare också att ”det är de 
välbärgade, de som har råd att utnyttja dyrbar skatteexpertis, som kommer undan. 
Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför måste skattesystemet 
förenklas.”87  

Som tidigare nämnts kan inte socialdemokraternas agerande till fullo förstås 
om det inte sätts i relation till övriga partiers. Utifrån de övriga partiernas 
ställningstaganden som jag just presenterat kan vi dra följande slutsats kring hur 
partierna positionerat sig på den politiska höger- och vänsterskalan. Moderaterna 
placerar sig till höger om skattereformens tillskyndare, socialdemokraterna och 
folkpartiet, som därmed utgör den politiska mitten. Till vänster om mitten 
positionerar sig centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet kommunisterna.  En 
gruppering av de politiska partierna som, mot bakgrund av hur präglad riksdagen 
varit av blockpolitiken, inte har hört till vanligheterna! 

Socialdemokraterna hade åtskilligt att vinna på detta parlamentariska läge. För 
det första ligger det för socialdemokratins del en stor i vinst i att kunna splittra 
oppositionen, särskilt i en fråga som utgör en så essentiell del av oppositionens 
kritik mot regeringen. Splittringen av oppositionen har två dimensioner. För det 
första försvårar det för oppositionen att skapa en gemensamt sammanhållen front 
mot regeringspartiet, vilket är en nödvändighet för ett maktövertagande. Ty en 
splittrad opposition är knappast ett regeringsdugligt alternativ. För det andra gör 
sig socialdemokratin immun mot oppositionens kritik på skatteområdet. Istället 
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tvingas större delen av den borgerliga oppositionen erkänna att de sympatiserar 
med huvuddragen i skattereformen, vilket får regeringspartiet att framstå som 
handlingskraftigt och regeringsdugligt. 

Finns det några belägg för att man resonerade på så vis? Feldt beskriver att 
han fick följande reaktion när han presenterade förslaget för riksdagsgruppen:  

 
Flera inlägg andades närapå entusiasm, inte minst för de partistrategiska konsekvenserna av 
detta frontalangrepp på det gamla skattesystemet: vi lade beslag på borgerlighetens bästa 
fråga – nu var socialdemokraterna det stora reformpartiet på skatteområdet. […]Vi tog också 
våra politiska motståndare på sängen. Bengt Westerberg erkände öppet att 
socialdemokraterna med detta förslag gick längre än vad han någonsin trott att vi skulle 
våga – längre till och med än vad folkpartiet vågat gå.88 
 

Ingvar Carlssons motiv angående fördelarna på den parlamentariska arenan ligger 
också i linje med detta resonemang:  
 

Det läckte snabbt till oss att de flesta inom borgerligheten var överraskade och imponerade 
av att socialdemokratin var beredda att gå så långt och ta ett så stort grepp som vi gjorde. 
Intrycket av handlingskraft förstärktes när vi bestämde oss för att tidigarelägga reformen.89 

 
Här bör poängteras att Ingvar Carlsson in i det längsta hade för avsikt att försöka 
få stöd från centerpartiet och att de också under lång tid medverkade i 
förhandlingarna, inledningsvis gällde detta även miljöpartiet.90 Om dessa båda 
partiet stött reformen skulle de vinsterna rimligen blivit ännu större.  

På kort sikt får motiven anses ha gett önskat resultat. Veckans affärer skrev att 
”[d]et finns inte en kontur av ett trovärdigt regeringsalternativ.”91 Bengt 
Westerberg uttalade i början av 1989 att ”[s]ocialdemokraterna har liberaliserats. 
En mer tandlös och splittrad socialdemokrati har också medfört en svagare 
borgerlig opposition.”92 Vidare menade Westerberg att det inte längre var lika 
självklart att folkpartiets mål efter valet 1991 är att bilda en borgerlig 
koalitionsregering utan öppnar istället upp för möjligheten att samarbeta med 
socialdemokraterna efter valet.93 Blockpolitiken tycks därmed luckras upp 
ordentligt, vilket ger socialdemokraterna flera potentiella förhandlingspartners i 
och med dess position i den politiska mitten. För socialdemokraternas del fanns 
det alltså genom skattereformen betydande vinster att göra på den parlamentariska 
arenan. 
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4.2.4 Partisammanhållning 

Hur förväntade sig de centrala aktörerna att skattereformen skulle påverka 
partisammanhållningen? Även här bedrev socialdemokraterna ett vågspel, Feldt 
skriver att ”[v]årt parti löpte stora risker att splittras över reformen…”94 I den 
socialdemokratiska riksdagsgruppen protesterade kvinnoförbundets ordförande 
Maj-Lis Lööw tillsammans med en rad kvinnor i partiet mot reformen, de ansåg 
att den skulle slå hårt mot kvinnorna. En uppfattning som det senare skulle visa 
sig att många kvinnor i landet delade.95 Mot bakgrund av att socialdemokratin 
sedan 1970-talet haft en majoritet av kvinnliga väljare ter det sig förvånande att 
partieliten på ett så drastiskt vis utmanar dessa väljare. Det är knappast 
anmärkningsvärt, men värt att nämna, att samtliga drivande aktörer bakom 
skattereformen var män. I deras motiveringar återfinns få om ens några 
reflektioner kring reformens betydelse för kvinnorna. 

Det höjdes också andra röster inom partiet mot skattereformen.  Dalaupproret, 
där vänsterfalangen inom LO och socialdemokraterna anklagade regeringen för 
högerpolitik och kritiserade skattereformen, var ett sådant exempel.96 Kritik 
riktades även ifrån positioner närmare maktens centrum. Ett sådant exempel är 
dåvarande utrikesministern Sten Andersson som i en debattartikel anklagade sina 
partikamrater för att ”högeridéer fått fotfäste i partiet.”97 Men på det hela taget 
lyckades aldrig de kritiker, som det uppenbarligen fanns rätt så gott om inom 
partiet, att mobilisera något motstånd mot skattereformen. En av förklaringarna är 
uppenbarligen att reformen genomfördes i en sådan raskt takt och med en sådan 
handlingskraft att någon intern opposition varken hann eller hade den 
organisatoriska styrkan att skapa något motstånd. Från flera håll har det 
konstaterats att skattereformen förankrades dåligt i partiet: ”partivänner ute i 
landet [skulle] vinnas för de nya skattepolitiska idéerna, vilket bl a skulle ske i ett 
rådslag. Emellertid inväntade man inte resultatet av detta innan man gjorde upp 
med Folkpartiet.”98 I och för sig gav partikongressen 1987 partistyrelsen mandat 
att utreda möjligheterna för en reformering av skattesystemet. Det är dock mycket 
tveksamt om de förslag som presenterades var i linje med det mandat som getts. 
Stig Malm menar att han är ”övertygad om att de flesta inte förutsåg omfattningen 
av den kommande förändringen vid detta tillfälle [partikongressen 1987]. Kanske 
inte ens Kjell Olof Feldt.”99  

Sammanfattningsvis, det var uppenbart för de ledande företrädarna för partiet 
att skattereformen skulle ha negativ inverkan på partisammanhållningen. Därmed 
kan inte målet att slå vakt om partisammanhållning påstås utgöra ett av motiven 
bakom skattereformen.   
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5 Ett etiskt försvarbart agerande? 

Jag har nu redogjort för de motiveringar som finns tillgängliga angående vad som 
från socialdemokraternas sida drev fram skattereformen. Det är nu dags att ställa 
sig frågan, är detta ett etiskt försvarbart sätt att utöva politikerrollen på? Inom den 
normativa representationsteorin dominerar tre klassiska synsätt på politikerns 
ansvar: det bundna mandatet, det obundna mandatet och det partibundna 
mandatet.100  

För det första, utifrån det bundna mandatet riktas fokus mot politikerns ansvar 
i relation till dess egna väljare. Politikern bör representera de egna väljarnas 
intressen och vara dess förlängda hand. Enligt det bundna mandatet bör politikern 
söka nytt stöd hos väljarna då väljarintresset inte ger klara direktiv kring vilka 
beslut som bör fattas.101 Motiv som går ut på att bli omvald eller skaffa sig en 
maktposition saknar naturligtvis moralisk kraft.102 Vi behöver inte gå djupare in i 
teorin än så för att kunna konstatera att agerandet bakom skattereformen är 
förkastligt ut ifrån det bundna mandatet. Det fanns som bekant inget artikulerat 
krav från väljarnas sida om en sådan reform.  

För det andra, hur skulle då en värdering utifrån det partibundna mandatet se 
ut? Politikerns ansvar gentemot det egna partiprogrammet och 
partisammanhållningen sätts här högst. Eftersom partiet ses som ett kollektiv är 
politikerns individuella handlingsfrihet starkt begränsad. Representantens uppgift 
är att driva partiets linje.103 Det är även här, mot bakgrund av hur skattereformen 
splittrade partiet och inte heller var ett uttryck för programrealisering, uppenbart 
att det sätt som skattereformen drevs igenom på inte är etiskt försvarbart. 

För det tredje, utgångspunkten för det obundna mandatet att ”representanten 
bör stå fri från varje gruppintresse i samhället.”104 Politikerns uppgift är att vara 
en förtroendeman som driver igenom beslut i enlighet med allmänintresset. Här 
finns dock tydliga problem i hur politikern bör agera när motstridiga intressen 
ställs emot varandra eller när det inte finns något klart definierat allmänintresse.105 
Om vi utgår ifrån att skattereformen var i enlighet med allmänintresset kan den 
dock mycket väl försvaras utifrån det obundna mandatet, även om de egna 
väljarna hade en annan åsikt – ”allmänintresset måste alltid ha företräde”.106  

Dessa tre teorier handlar om att politikerns uppgift är representera, 
skiljelinjerna ligger i vad som bör representeras. Utifrån ett sådant synsätt visar 
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det sig att slutsatserna övervägande negativa vad det gäller den moraliska halten i 
socialdemokraternas handlande. Men är det ett rimligt sätt att se på 
politikerrollen? Bör inte politikernas uppgift också vara att forma och påverka 
medborgarna? Denna idé tar Leif Lewin upp i Folket och eliterna där han lanserar 
idén om den interaktiva demokratin, Mats Sjölin har sedan skisserat hur en 
representationsteori därur skulle kunna se ut – det interaktiva mandatet.107 Att 
besluten fattas av eliter är här utgångspunkten, poängen är att participationen 
mellan folket och eliten bör maximeras, detta ska ske genom en tät växelverkan 
dessa två grupper emellan. Denna växelverkan ska ge eliten större legitimitet i 
sina beslut i och med massans ökade deltagande.108 Till skillnad från 
partimandatets snäva syn på politikerns handlingsfrihet har här politikern en friare 
roll i sin relation till väljarna, men ”ett mer öppet politiskt mandat ställer också 
större krav på att politikerna tar ansvar för sina beslut och på medborgarnas 
möjlighet att utkräva ansvar av politikerna”.109 

Uppenbarligen var Feldt och Carlssons avsikter inte att passivt representera 
utan också just att skapa en opinion. Men likväl finns det invändningar. Det är 
svårt att påstå att beslutet föregicks av någon växelverkan mellan folket och 
politikerna, beslutet formades ju av den politiska eliten med påfallande liten 
inblandning från medborgarna! Även om vi alltså anlägger ett etiskt synsätt som 
öppnar upp för stor handlingsfrihet för de politikiska aktörernas ter det sig svårt 
att försvara skattereformen i och med den bristande demokratiska förankringen i 
det socialdemokratiska partiet och hos de egna väljarna. Lewins beskrivning av 
dagens politiska ledare ligger väl i linje med den bild jag skisserat av 
socialdemokratin under 1980-talets slut: ”Ledarna anser sig veta vad som är bäst 
för vårt land och kontakten med väljare och partimedlemmar framstår bara som en 
besvärlig förankringsprocess.”110 

Här finns också ett demokratiteoretiskt problem för det representativa 
systemet (så till vida vi inte utgår från en elitdemokratisk demokratimodell.)111 
Problemet består i att folkviljan inte återspeglas i riksdagens beslut i och med att 
folket aldrig fick ta ställning till skattereformen. Ponera att en majoritet av 
väljarna faktiskt var för en mer progressiv skatteskala av den typen som fanns 
fram till 1990. Folkviljans utrymme att påverka politikerna i nästkommande val i 
riktning mot att återgå till de tidigare principerna är näst intill obefintliga. 
Visserligen kan de avsätta regeringen, vilket också skedde, men det förändrar inte 
saken. Problemet är med andra ord, som Bernard Manin uttrycker det, att 
”väljarna inte har möjlighet att helt bestämma kursen på den politik som skall 
föras bara för att de kan avsätta de styresmän vilkas politik de ogillar.”112 

                                                                                                                                                         
 
107 Sjölin 2004:213-217 
108 Lewin 1970:224-226  
109 Sjölin 2004:215 
110 Lewin 2002b:136 
111 Holmberg 1999:11 
112 Manin 1997:192 



 

 27

6 Slutsatser 

Det är nu på sin plats att sammanfatta svaret på frågan om vilka motiv som var 
drivande bakom socialdemokraternas agerade. I min analys visar jag, för det 
första, att skattereformen var ett uttryck för en klasslös strategi, med motivet att 
fånga upp ett missnöje med det tidigare skattesystemet. Slitningarna mellan LO 
och regeringen, samt medvetenheten om avvägningsproblematiken stärker denna 
slutsats. För det andra, vad det gäller partiets övergripande målsättning 
programrealisering är slutsatsen att skattereformen innebar en omdefiniering av 
partiprogrammets målsättningar – finansieringen av den offentliga sektorn lyfts 
fram på bekostnad av den klassutjämnande progressiva skattepolitiken. Även detta 
pekar på motivet att förskjuta politiken mot den ideologiska mitten. För det tredje, 
vad det gäller de strategiska målsättningarna är slutsatsen att det bakom 
skattereformen fanns starka motiv som pekade på betydande fördelar inom den 
parlamentariska arenan. Det fanns också motiv som betonade möjligheten att 
maximera rösterna, även om detta var förenat med risken att förlora 
arbetarklassväljare. Vad det gäller partisammanhållning är slutsatsen att motiven 
pekar på att detta mål offrades till förmån för de övriga.  

Här bör det dock läggas in en brasklapp, även om jag visar att det fanns 
betydande fördelar på till exempel den parlamentariska arenan så vet vi inte i 
vilken mån motivet att uppnå dessa vinster varit drivande. Därför bör 
forskningsresultaten behandlas med försiktighet. Den slutsats som dock står klar 
är att socialdemokratins motiv i fallet skattereformen var pragmatiska snarare än 
ideologiska. Eller för att använda Torsten Svensson terminologi, intressepolitiken 
är överordnad idépolitiken. Dessutom har jag visat att detta agerande övervägande 
är svårt att försvara utifrån den normativa representationsteorins skilda synsätt. 

 Det aktuella agerandet kan också ses som en konsekvens av en rollkonflikt 
som uppstår i och med att en socialdemokratisk regering både skall leda landet 
och representera arbetarklassens intressen. Utifrån en sådan synvinkel kan vi dra 
slutsatsen att den förstnämnda uppgiften har blivit överordnad den senare. En del 
av svaret ligger förmodligen också i det faktum att välfärdsstaten har byggts kring 
kapitalismen, tillväxtökningarna är en förutsättning för reformpolitiken. Därför 
prioriterade socialdemokraterna 1988 en skattepolitik som skulle sätta 
marknadsekonomins hjul i rullning och säkra den offentliga sektorns finansiering, 
snarare än en skattepolitik med målet att undanröja klassgränserna. 
Socialdemokratin har därmed allt mer kommit att bli en del av det kapitalistiska 
samhälle som de ursprungligen ville rasera.  

Utgångspunkten i den partistrategiska analysen är att programrealisering utgör 
det övergripande målet för varje parti, medan de strategiska målen enbart utgör 
medel för att nå dit. I fallet skattereformen fungerat inte socialdemokraternas 
agerande på så vis, istället är slutsatsen att den utgör en strategisk rockad mellan 
mål och medel. Det övergripande målet, programrealisering, har omprövats för att 
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underordnade mål, parlamentarisk makt och röstmaximering, ska kunna nås. 
Frågan är då vad den parlamentariska makten ska användas till, om inte till att 
realisera partiprogrammet. 

Denna fråga pekar också mot den kontradiktion som Przeworskis teori mynnar 
ut i, det vill säga hur man med den klasslösa strategin ska kunna genomföra ett i 
grunden radikalt partiprogram. Det ter sig tillsynes omöjligt. Men om det inte är 
partiets syfte, vilken funktion har då partiets ideologi?  



 

 29

Referenser 

Andersson, Sten, ”Högeridéer har fått fotfäste i partiet”, Arbetet, 1989-01-28, s. 3. 
Bildt, Carl och Lundgren, Bo, ”Också skattetrycket måste ned”, Svenska 

Dagbladet 1988-11.24, s. 3. 
Bobbio, Norberto, 1998. Vänster och höger Stockholm: Atlas. 
Carlsson, Ingvar och Lindgren, Anne-Marie, 1996. Vad är socialdemokrati? - en 

bok om socialdemokrati. Stockholm : Socialdemokraterna. 
Carlsson, Ingvar. 2003. Så tänkte jag – politik och dramatik Stockholm: 

Hjalmarsson och Högberg. 
Dahlkvist, Mats, 1975. Staten, socialdemokratin och socialismen Stockholm: 

Prisma. 
Ekdal. Åke, ”Blockpolitikens tid är ute” Dagens Nyheter, 1990-03-03, s. 11. 
Elmbrant, Björn, 1993 Så föll den svenska modellen. Stockholm: Fischer 
Feldt, Kjell-Olof, 1994. Rädda välfärdsstaten! Stockholm: Norstedts.  
Feldt, Kjell-Olof. 1989. ”Vad ska vi göra med kapitalismen?” Tiden nr 1  
Feldt, Kjell-Olof. 1991. Alla dessa dagar – I regeringen 1982-1990. Stockholm: 

Norstedts. 
Finansdepartementet. 1990. Århundradets skattereform – en 

populärsammanfattning. 
Hadenius, Stig 2000, Svensk politik under 1900-talet Stockholm: Hjalmarsson och 

Högberg 
Holmberg, Sören, 1991, Representativ demokrati SOU 1999:64. 
Jonsson, Tomas, 2000, ”Att anpassa sig efter det möjliga” : utsugningsbegreppet 

och SAP:s ideologiska förändringar 1911-1944. Göteborg: Institutionen för 
idé- och lärdomshistoria 

Kokk, Enn, (red) 2001. Socialdemokratins program 1897 till 1990 Stockholm: 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

Ledare, ”Nytt skattesystem ska stoppa fifflet”, SvD, 1988-11-24, s.3. 
Lewin, Leif, 1970. Folket och eliterna: en studie i modern demokratisk teori. 

Stockholm.  
Lewin, Leif, 1970. Planhushållningsdebatten  Stockholm: A&W. 
Lewin, Leif, 2002a, Ideologi och strategi : svensk politik under 130 år 

Stockholm: Norstedts juridik. 
Lewin, Leif, 2002b, ”Bråka inte” – om vår tids demokratisyn Stockholm: SNS 

förlag. 
LO, 1990, Skattereformens fördelningseffekter – LOs studie våren 1990. 
Lundquist, Lennart, 1991, Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: 

Studentlitteratur 
Malm, Stig, 1994. 13 år. Stockholm: Brevskolan. 
Manin, Bernard, 2002. Den representativa demokratins principer. Stockholm. 

SNS förlag. 



 

 30

Proposition 1989/90:110 och 111. 
Przeworski, Adam, 1985. Capitalism and social democracy Cambridge: 

Cambridge University press. 
Riksdagens protokoll 1989/90:47. 
Sjöblom, Gunnar, 1968, Party strategies in a multiparty system Lund: 

Studentlitteratur. 
Sjölin, Mats, 2004. Politisk etik Lund Studentlitteratur. 
Skatteutskottet 1989/90:SkU10. 
Svensson, Torsten. 1994. Socialdemokratins dominans: en studie av den svenska 

socialdemokratins partistrategi. Uppsala: Skrifter utgivna av 
statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. 

Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. 1991. Våra bästa argument för 
skattereformen. 

Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. 1992. Analysgruppens rapport. 
Sveriges socialdemokratiska arbetarparti: 90-talsgruppen. 1989. 90-tals 

programmet : en debattbok om arbetarrörelsens viktigaste frågor under 90-
talet. Stockholm : Tiden. 

Tingsten, Herbert, 1941 Den svenska socialdemokratins idéutveckling I-II. 
Stockholm: Tiden. 

TT/SVD ”Omstart för dalaupproret med skarp kritik mot Feldt” 1989-01-22, 
Svenska Dagbladet. 

Åberg, Rune 1993. Århundradets skattereform? – Politik och opinion kring 1991 
års skattereform, Umeå universitet: Sociologiska institutionen 


