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För många nationalekonomer är nog 
en läsning av Andreas Cervenkas bok 
Girig-Sverige – så blev folkhemmet ett 
paradis för de superrika ganska påfres-
tande. Åtminstone var det så för mig, 
av två skäl: För det första är det jobbigt 
att bli uppmärksammad på att det finns 
viktiga företeelser och problem i sam-
hället där vi som är nationalekonomer 
kunde ha presenterat våra analyser till 
den breda allmänheten på ett bättre 
sätt och där vi kanske också borde gjort 
bättre analyser. Det gäller t ex orsakerna 
bakom globaliseringen och den därtill 
ökade internationella konkurrensen 
och de positiva och negativa effekterna 
av sådana förändringar. För det andra 
är det jobbigt att läsa en bok om na-
tionalekonomiska frågor som egentli-
gen inte är någon facklitteratur (eller 
popu lärvetenskap). Cervenkas bok har 
både styrkor och svagheter och hur man 
värderar dem beror på vad man ser som 
bokens huvudsyfte. Kanske är boken 
främst tänkt som en skramlande väck-
arklocka, som vill öppna läsarens ögon 
och öron, och stimulera till ökat intresse 
för sakfrågorna. Det har i så fall förfat-
taren lyckats med. Men om syftet är att 
förklara hur det verkligen förhåller sig, 
och rent av föreslå förändringar av den 
ekonomiska politiken, då kan jag inte se 
att detta uppnås.

Cervenkas berättelse 
Innan jag går närmare in på styrkor och 
svagheter vill jag ge min tolkning av 
vilka poänger Cervenka försöker göra. 
I slutet av boken (s 211) presenteras en 
koncis sammanfattning av huvudbud-
skapet: ”Som vi har sett har ägare av 

finansiella tillgångar serverats en unik 
cocktail av förmåner i Sverige. En våg 
av sänkta skatter, avregleringar, privati-
seringar och en extremt gynnsam pen-
ningpolitik har förvandlat det svenska 
Monopolspelet till ett evigt ärevarv för 
kapitalägare”. Boken är förstås rikare än 
så och en så pass kort sammanfattning 
blir därmed inte helt rättvisande. Här 
kommer därför mitt eget försök till lite 
utförligare tolkning av den bild Cerven-
ka vill ge.

Under de senaste årtiondena har 
en stor del av Sveriges befolkning, men 
långt ifrån alla, blivit mer förmögna på 
grund av att deras tillgångar i form av 
bostäder och aktier stigit i värde. Det be-
ror i hög grad på att det varit billigt att 
låna. En mindre grupp personer har bli-
vit förmögna genom att de haft tillgång 
till andras pengar, t ex som förvaltare 
av andras besparingar. En ytterligare 
mindre del av befolkningen har blivit 
förmögna till följd av sitt eget entre-
prenörskap. Men inte sällan har detta 
handlat mer om att utnyttja svagheter 
i regleringar av privat eller offentlig-
finansierad verksamhet, än om att bidra 
med innovationer och till allmänt högre 
välstånd. De ökade förmögenheterna 
har lett till ökad girighet, både hos dem 
som redan blivit mer förmögna och hos 
dem som önskar bli det. De har också 
bidragit till ökad ojämlikhet. Girighe-
ten och ojämlikheten skapar konflikter 
i samhället. Utvecklingen är inte någon 
oundviklig konsekvens av en marknads-
ekonomi. Tendenserna har varit tydli-
gare i Sverige än i andra länder och har 
drivits fram av politikmisslyckanden: 
skattepolitiken, avregleringar, privati-
seringar och penningpolitiken.  

Den här berättelsen kan, vid en yt-
lig betraktelse, uppfattas som en ganska 
realistisk beskrivning. Det finns dock 
väsentliga luckor i Cervenkas beskriv-
ningar – det gäller framför allt omvärl-
dens betydelse för Sverige – och dessut-
om väldigt många osakliga resonemang, 
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vilket gör att berättelsen inte blir över-
tygande. Luckorna och osakligheterna 
gör det också svårt att dra slutsatser om 
vilka förändringar i den ekonomiska 
politiken som skulle kunna vara moti-
verade. Cervenka ger visserligen en del 
politikrekommendationer, men de är 
oftast antydningar snarare än tydligt 
formulerade. 

Bokens starka sidor
Boken lyfter fram en rad förhållanden 
som ska ge en bild av att ”folkhemmet” 
utvecklats till ”Girig-Sverige”. Dessa 
förhållanden är nationalekonomer och 
politiker inte omedvetna om, men de 
har säkert inte diskuterats tillräckligt 
mycket, eller inte på ett sådant sätt så 
att den breda allmänheten kunnat ta 
beskrivningarna till sig. Det handlar om 
sådant som skulle kunna kallas politik- 
och marknadsmisslyckanden. 

Ett av politikmisslyckandena som 
Cervenka lyfter fram är försäljningar 
av kommunala fastigheter till privata 
fastighetsägare. Ett annat är skattepo-
litiken, t ex den låga fastighetsskatten. 
På båda dessa områden går det att hitta 
seriösa analyser som ger anledning till 
kritik. Här kanske Cervenkas målande 
berättelser kan skapa intresse hos all-
mänheten för nationalekonomernas 
argument.

Ett ytterligare exempel på möjligt 
politikmisslyckande som Cervenka tar 
upp gäller något som nationalekono-
mer kallar moral hazard. Det handlar om 
att såväl privata som offentliga försäk-
ringslösningar i olika former kan leda 
till ett oönskat beteende: Om kostna-
derna för att ta risker minskar, för att 
någon annan kompenserar mig för en 
del av kostnaderna, så kommer jag att 
ta större risker. De exempel Cervenka 
tar upp gäller främst det centralban-
kerna i USA, euroområdet och Sverige 
gjort för att stötta de finansiella mark-
naderna när det uppstått (eller riskerat 
att uppstå) finansiella kriser. Men även 

om centralbankernas agerande kan ha 
bidragit till ökad moral hazard i finans-
sektorn betyder inte detta att agerandet 
automatiskt varit fel. Hade det varit 
bättre om centralbankerna inte ingri-
pit? Vilka är de realistiska alternativ-
scenarierna? Cervenka är inte tydlig 
med vad han själv anser om detta. 

Ytterligare ett exempel på kritiska 
observationer om den ekonomiska poli-
tiken, som kanske är av mindre allmän-
intresse men som är högst relevant för 
oss som vill förstå penningpolitik, är 
Cervenkas konstaterande att: ”I mo-
derna nationalekonomiska modeller har 
till och med pengar städats bort som en 
faktor att hålla koll på. Så har det inte 
alltid varit” (s 26). Penningpolitik stu-
deras alltså numera ofta i modeller (s k 
ny-keynesianska) där pengar inte alltid 
förekommer, åtminstone inte explicit. 
Det är en kontroversiell fråga bland aka-
demiker och centralbanksekonomer hur 
stort detta problem är, bl a med tanke 
på att det sker innovationer på betal-
ningsmarknaden som gör det svårt att 
veta hur man ska definiera och mäta den 
relevanta mängden pengar. Personligen 
tror jag att det är viktigt att analysera 
behovet av pengar (eller likviditet mer 
generellt) explicit för att förstå inte bara 
inflationen, utan också effekterna av 
olika former av penningpolitik (både 
konventionell räntestyrning och till-
gångsköp).

Men Cervenkas kritik riktas inte ba-
ra mot den ekonomiska politiken utan 
också mot ett antal marknadsmisslyck-
anden, bl a förekomsten av ”bubblor”: 
Då en tillgång stiger i värde just för att 
tillräckligt många tror att värdet ska 
stiga, trots att det egentligen inte finns 
tillräckligt starka sakliga skäl. Cervenka 
tar upp flera konkreta exempel, som el-
sparkcyklar, Klarna och SBB. Cervenka 
och hans tidigare kolleger på Dagens In-
dustri har ibland kritiserat marknadens 
värderingar innan marknaden svängt. 
Det är bra att Cervenka diskuterar dessa 
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tendenser och man kan verkligen undra 
varför marknaderna och investerares 
granskningar inte fungerar bättre, t ex 
jämfört med vissa ekonomijournalisters 
bevakning.

Cervenka har också borrat ned sig 
i frågor om former, nivåer och beslut 
gällande vd:ars ersättningar. Även om 
Cervenkas fokus på enskilda individer 
känns överdrivet boken igenom, väcker 
de exempel han tar upp frågor om hur 
väl ”marknaden” för toppchefer fung-
erar. Sverige är ett litet land och även om 
det sker ett visst flöde av toppchefer bå-
de från utlandet till Sverige och i andra 
riktningen, ger Cervenkas historier an-
ledning att ifrågasätta om vd-löner alltid 
sätts i en miljö präglad av rimlig konkur-
rens, rationalitet och effektivitet.

Det är en hög ambition Cervenka 
har när han vill berätta en historia om att 
folkhemmet blev ett paradis för de rika 
till följd av både politik- och marknads-
misslyckanden. Oavsett om detta är sant 
eller ej, är frågeställningen värd att un-
dersöka och boken har också fått en hel 
del positiva omdömen. Min uppfattning 
är dock att boken har väsentliga svaghe-
ter och att berättelsen därför inte är över-
tygande för andra än de läsare som hade 
sin uppfattning klar redan tidigare.

För lite diskussion om omvärldens 
betydelse
Cervenka noterar då och då att utveck-
lingen av den svenska ekonomin inte 
är helt unik, utan att liknande föränd-
ringar har skett i omvärlden. Till exem-
pel skriver han att ”Världsekonomin har 
därmed förvandlats till ett spökskepp 
utan kapten, där några dussin riskkapi-
talbaroner och fastighetsmagnater vrä-
ker i sig skaldjursplatåer och champagne 
på soldäck medan alla andra trängs i 
överprisade hytter under vattenlinjen. 
Allt medan ett isberg långsamt lösgör sig 
ur dimmorna” (s 183). Den största svag-
heten med boken är, i mitt tycke, ändå 
att omvärldens betydelse för den svens-

ka utvecklingen kraftigt underskattas. 
Hade det varit möjligt att isolera oss från 
omvärldens påverkan och vad hade kon-
sekvenserna av det i så fall varit?

Ett exempel när Cervenka bortser 
från omvärldens betydelse gäller berät-
telsen om varför det varit så billigt att 
låna. Riksbanken får mycket kritik för 
att det låga ränteläget blåst upp värdena 
på bostäder och andra tillgångar och 
därmed bidragit till ökad ojämlikhet. 
Denna kritik vilar på svag grund. Det 
låga ränteläget är inte bara ett svenskt 
fenomen, utan resultatet av en global 
nedgång i räntor under en längre tid. 
Att Sverige påverkas av detta beror på 
kapitalets internationella rörlighet. 
Cervenka tar visserligen upp flera exem-
pel på kapitalrörlighet, men han verkar 
inte rikta någon kritik mot den och han 
drar heller inga slutsatser om hur detta 
påverkat lånekostnaderna för gemene 
man.

Priserna på bostäder har inte stigit 
lika mycket i andra länder där central-
bankerna också haft låga styrräntor. En 
av förklaringarna till det är rimligen att 
fastighetskapital inte är lika internatio-
nellt rörligt som finansiellt kapital. In-
hemska förhållanden såsom mark- och 
hyresreglering och bristande konkur-
rens på byggmarknaden, som bidrar 
till bostadsbristen, spelar alltså roll för 
bostadspriserna, inte bara räntenivån 
(Bergman och Nyberg 2022).

I och med att billigt kapital avspeg-
las i låga realräntor, och har varit ett glo-
balt fenomen, faller en av pelarna i Cer-
venkas berättelse, att penningpolitiken 
i Sverige skulle vara en orsak till ökade 
klyftor. Det betyder inte att penningpo-
litiken inte haft effekter på inkomstför-
delningen, men dels rör det sig om till-
fälliga effekter (trenden i ränteläget be-
stäms globalt), dels är inte effekterna på 
inkomstfördelningen så entydiga som 
Cervenka vill påstå. Amberg m fl (2021) 
visar exempelvis att oväntade föränd-
ringar i penningpolitiken gynnar både 



69recensioner

n
r 7

 2
0
2

2
 å

rg
å
n
g
 5

0

de som har ovanligt låga och ovanligt 
höga inkomster. I Andersson m fl (2021) 
finns en kort översikt av vad tillgänglig 
litteratur säger både om förändringar i 
inkomstfördelningen och om penning-
politikens effekter. 

Kapitalets och arbetskraftens rörlig-
het över gränser kan påverka inkomst-
fördelningen, och inte bara ersättning-
arna till yrkeskategorier med särskilt 
hög rörlighet (exempelvis vd:ar), utan 
även ersättningar till arbetskraft och 
kapital som de facto inte rör sig särskilt 
mycket mellan länder. Orsaken är att 
priserna på de varor och tjänster som 
handlas över gränser tenderar att utjäm-
nas och via prisförändringarna påverkas 
utrymmet för ersättningar till arbets-
kraft och kapital. Denna teoretiska för-
klaring om faktorprisutjämning bygger 
på det s k Heckscher-Ohlin-teoremet 
och har fått alltmer praktisk relevans till 
följd av avregleringar och innovationer 
som bidragit till en ”globalisering”. Jag 
kan inte se att Cervenka vänder sig mot 
denna utveckling, men han diskuterar 
inte heller hur inkomstfördelningen i 
Sverige påverkas av ökad integration 
med omvärlden.

Inte bara varor, tjänster, kapital och 
arbetskraft rör sig mellan länder utan 
också idéer. Här blir det lite märkligt 
när Cervenka noterar att vi tänker allt-
mer på pengar ju rikare vi blir och att 
detta leder oss till att bli mer ointres-
serade av hur andra har det – som om 
detta i så fall skulle gälla i högre grad i 
Sverige än i andra länder. Inte heller att 
det offentliga samtalet antagit en råare 
och mindre förlåtande ton är något som 
är unikt för Sverige. Att vi påverkas av 
samma tendenser som i omvärlden gör 
visserligen inte tendenserna mindre 
bekymmersamma – klimatfrågan är 
det mest oroande exemplet, som dock 
inte lyfts fram i Cervenkas bok – men 
det påverkar ju vilka möjligheter vi 
har att ändra utvecklingen genom helt 
egna beslut. Menar Cervenka att vi bör 

minska vår öppenhet gentemot om-
världen?

Osakligheter
Cervenkas bok innehåller många påstå-
enden som antingen är direkt felaktiga, 
missvisande eller irrelevanta. Här kom-
mer några exempel.

Cervenka sparkar i gång diskus-
sionen med påståenden som ”Att lägga 
flera hundra miljoner på en bostad är 
numera vardagsmat i Sverige” (s 12) och 
”miljardärstatus i Djursholm ... är unge-
fär lika exotiskt som en tatuering på Sö-
dermalm” (s 13). Även om det inte är lätt 
att få reda på exakt hur det förhåller sig, 
så tyder data på att det första påståendet 
är grovt felaktigt. Andelen bostadsaf-
färer över hundra miljoner verkar inte 
ligga över 0,003 procent. Även det andra 
påståendet är rimligen en grov överdrift. 

Att innebörden av Riksbankens in-
gripanden skulle vara detsamma som 
förlustgarantier till spelare på Solvalla 
(s 55) är också fel. Solvalla är ett noll-
summespel där vissa vinner för att andra 
förlorar. Riksbankens åtgärder påverkar 
utfallet för hela samhällsekonomin och 
då kan i princip alla bli vinnare utan att 
någon blir förlorare. När Riksbankens 
politik beskrivs som att det ungefär är 
som att ”luftbomba Djursholm med 
kontanter under förevändningen att 
man vill hjälpa barnflickor, städare och 
hantverkare” (s 58) ger Cervenka ut-
tryck för sådan populism och ett sådant 
tonläge han själv bekymrat sig över.

Cervenka menar att ”Aktie- och 
fastighetsägare kan räkna med stöd om 
det krisar, men kompensationen för spa-
rare som har sina pengar på bankkonton 
är lika med noll” (s 194). Detta är miss-
visande, eftersom stöden som Riksban-
ken och staten i övrigt gett till banker 
och övrigt näringsliv också skyddar lön-
tagare och småsparare (t ex insättnings-
garantierna). 

Spelar det någon roll att boken inne-
håller många sådana osakligheter som i 
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exemplen ovan? Ja, för formuleringarna 
i denna stil är sannolikt medvetet valda 
för att göra läsaren engagerad och, even-
tuellt, upprörd. Tanken kanske är att 
läsaren ska bli engagerad för en god sak 
även om det sker på felaktiga grunder – 
dvs att ändamålen helgar medlen?

Ett större problem än de slagfärdiga 
men missvisande formuleringarna, som 
många läsare kanske ändå inte tar på all-
var, är Cervenkas förhållande till data. 
Att mäta fördelningen av inkomster och 
förmögenheter är långt mer komplice-
rat än Cervenka vill påskina och hans 
egen argumentation är inte heller kon-
sekvent. Å ena sidan noterar han, vilket 
jag helt håller med om, att det är ”smått 
bisarrt att Sverige inte har statistik 
över fördelningen av förmögenheter” 
(s 194). Å andra sidan tvekar han uppen-
barligen inte, trots denna brist på sta-
tistik, att dra slutsatsen att ”svenskarna 
är ett rikt folk, men … denna rikedom 
är betydligt mer ojämnt fördelad än i 
många andra länder” (s 81). Björklund 
och Waldenström (2022) har presente-
rat en betydligt mindre alarmistisk bild 
av utvecklingen av inkomstfördelning-
en och Waldenström (2021) har gjort 
detsamma när det gäller förmögenhets-
fördelningen.

Vad ser Cervenka för alternativ?
Med tanke på de spetsiga formulering-
arna och det ofta skarpa tonläget, är det 
förvånande att boken är så otydlig när 
det gäller slutsatserna för den ekono-
miska politiken.

Cervenka tycker t ex att Riksbanken 
bör avveckla alla ”stödköp” av statspap-
per och bostadsobligationer (s 195). 
Innebär det att sådana aldrig bör ge-
nomföras under några omständigheter? 
Och att det i konsekvensens namn var 
fel av amerikanska Federal Reserve att 
”pumpa ut tusentals miljarder nyskapa-
de dollar” (s 191) under den finansiella 
krisen 2008–09? Hur hade ekonomier-
na utvecklats utan de åtgärder Riks-

banken och andra centralbanker vidtog 
under den finansiella krisen och senare 
under pandemin? Cervenka säger inget 
om det.

Cervenka tar upp avregleringarna 
av den svenska kreditmarknaden på 
1980-talet, som bl a innebar att ”ban-
kernas så kallade utlåningstak slopades. 
De kunde alltså börja skapa hur mycket 
pengar de ville utan att några bakåtsträ-
vande paragrafryttare från statsmak-
ten lade sig i” (s 36). Av detta får man 
intrycket att Cervenka tycker att utlå-
ningstaken var bra. Någon sida senare 
kommenteras också, i ganska positiva 
ordalag, att bolånetaket infördes 2010, 
och man får intrycket att Cervenka tyck-
er att det borde införts tidigare. Men 
längre fram i boken är Cervenka uppen-
barligen bekymrad över att bolånetak 
och amorteringskrav drabbar 90- och 
00-talister. I den ekonomiska politiken 
måste den här typen av målkonflikter 
hanteras. Men var Cervenka landar i 
sakfrågan är oklart.

Cervenka påstår att bitcoin i grun-
den är ”en slags försäkring mot att det fi-
nansiella systemet går överstyr” (s 201) 
och verkar tycka det är bra att ”Central-
bankernas … långa fingrar” (s 200) inte 
når kryptovärlden. Utöver att dessa for-
muleringar är osakliga (det är ingen för-
säkring, det går att reglera) undrar man 
ju om Cervenka verkligen menar allvar. 
Är hans tilltro till centralbankerna och 
finansinspektionerna verkligen så låg 
att han tycker att oreglerade krypto-
tillgångar är välfärdshöjande och inte 
medför risk för marknadsmisslyckanden 
som kan och bör korrigeras?

En viktig del i Cervenkas berät-
telse är att antalet miljardärer i Sverige 
ökat kraftigt. Han konstaterar att detta 
till stor del avspeglar ”framgångsrikt 
svenskt företagande” (s 69) och att 
alla fondförvaltare har svarat för ”en 
beundransvärd insats” (s 107). Men 
huvudintrycket är ändå att han tycker 
att utvecklingen varit negativ. Om det 
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inte hade varit för marknads- och po-
litikmisslyckandena, skulle det då va-
rit OK med en kraftig ökning i antalet 
miljardärer (för att detta då helt skulle 
berott på framgångsrikt företagande) el-
ler skulle det även i en sådan situation 
varit problematiskt (för att det medför 
ökad ojämlikhet)? Detta är en komplice-
rad fråga som man förstår att Cervenka 
inte har något svar på, men lite nyanse-
rade resonemang hade boken och dess 
läsekrets haft nytta av. För en ekonom 
är det t ex naturligt att ta hänsyn till så 
kallade allmänna jämviktseffekter. En 
lägre skatt på kapital medför inte bara 
minskad inkomstöverföring från kapi-
talägare till arbetare, utan också högre 
kapitalbildning vilket kan bidra till öka-
de reallöner. Cervenka väljer att bortse 
från sådana argument.

Folkbildning?
Cervenkas bok har fått ett stort genom-
slag och flera positiva omdömen. Exem-
pelvis placerar Dagens Nyheters kritiker 
(27 augusti 2022) den som nummer tre 
på listan över ”de bästa böckerna just 
nu”: ”En hårresande rapport om hur 
Sverige gått från folkhem till reservat 
för superrika som etsar sig fast.” Bo-
ken skulle, i princip, kunna bidra till att 
fylla ett gap i den populärvetenskapliga 
litteraturen om samhällsutvecklingen 
och belysa frågor som: Varför är inte 
allt bättre än förr och vad kan vi göra åt 
det? Första halvan av boken innehåller 
14 teckningar (av Thomas Molén) där 

Cervenka står med penna i hand som 
en lärare framför en whiteboard och 
förklarar saker som ”den verkliga infla-
tionen” och att ”medelklassen halkar 
efter”. För mig innebär dock bokens 
svagheter – osakligheterna och bristen 
på diskussion om omvärldens betydelse 
och alternativ för den ekonomiska po-
litiken – tillsammans med den raljanta 
tonen att jag inte kan betrakta den som 
folkbildning. Jag skulle t ex inte rekom-
mendera den till något studieförbund. 
Möjligen kan den fungera som utgångs-
punkt för en diskussion, som baseras 
även på seriös litteratur (exempelvis re-
ferenserna ovan), för den som vill bilda 
sig en uppfattning om hur det verkligen 
förhåller sig. 
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