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till Assar Lindbecks minne
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Professor Assar Lindbeck avled den 28 augusti 2020 i en ålder av 90 år. Han
spelade under hela sitt vuxna liv en viktig roll för svensk nationalekonomisk
utbildning, forskning, opinionsbildning och debatt. Under sin tid som ordförande i Nationalekonomiska Föreningen tog han initiativ till skapandet
av denna tidskrift, som nu är inne på sitt 49:e utgivningsår. Han verkade
under många år som ordförande i redaktionsrådet och var ansvarig utgivare
från starten fram till i fjol. Han var därtill en av tidskriftens flitigaste medverkande med ett stort antal artiklar och inlägg.
Mot denna bakgrund har det framstått som naturligt att hedra Assar
Lindbeck – eller Assar som alla kallade honom – med ett särskilt minnesnummer som skildrar hans liv och gärning. Vi har vänt oss till docent Hans
Tson Söderström, mångårig medarbetare och nära vän till Assar samt därtill redaktör för denna tidskrift 1977–78, att vara gästredaktör för detta minnesnummer. Resultatet är en samling mycket spännande och intressanta
bidrag från personer som på olika sätt stått Assar nära. Vi får en unik inblick
i Assars liv, hans bidrag till vårt ämne och till svensk ekonomisk politik.
Vi hoppas att detta minnesnummer kan utgöra en värdig tribut till
Assar, som under det senaste halvseklet blivit den svenska nationalekonomins ”grand old man”.

LEDARE
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ASSAR LINDBECK
1930 – 2020

Foto: Pierre Guillet de Monthoux
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Nationalekonomiska Föreningen instiftade 2007 priset Assar Lindbeck-medaljen på initiativ av föreningens dåvarande ordförande Gabriel
Urwitz. Priset tillkom för att uppmärksamma Assar Lindbecks föredömliga och banbrytande insatser som forskare, forskningsledare och ekonomisk-politisk debattör och för att stimulera yngre forskare. Det består
f n av en prissumma på 250 000 kr samt en medalj i silver som väger 750
gram, formgiven av konstnären Annie Winblad Jakubowski med ett egenhändigt självporträtt av Assar Lindbeck. Priset delas ut vartannat år till
en yngre ekonom som på ett framstående sätt bidragit till ekonomiskt
tänkande och kunskap om ekonomi i vårt land.
Mottagare av Assar Lindbeck-medaljen sedan starten:
2007 Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm
2009 Jakob Svensson och David Strömberg, Institutet för internationell
ekonomi
2011 Per Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm och SHoF
2013 Mariassunta Giannetti, Handelshögskolan i Stockholm
2015 Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
2017 Petter Lundborg, Lunds universitet
2019 Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
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Assar Lindbeck-medaljen

Milstolpar i Assar Lindbecks liv
¾ Född i Umeå den 26 januari 1930 som andra barnet till fattigvårds- och barnavårdskonsulenten Carl Ulrik Lindbäck och folkskollärarinnan Laura Eugenia
Sundelin. Äldre systern Carin född 1925.
nr 2 2021 årgång 49

¾ Skolgång i Luleå, där fadern blev ordförande i stadsfullmäktige. Studentexamen från Luleå högre allmänna läroverk 1948.
¾ Studier i statskunskap, nationalekonomi, sociologi och statistik vid Uppsala
universitet från 1948. Ordförande i Laboremus 1951–52. Pol mag 1952.
¾ Utträder ur statskyrkan 1951.
¾ Erbjuds assistentjobb av Tage Erlander 1953. Avböjer och föreslår Olof Palme.
¾ Militärtjänst vid Arméstaben och Försvarsstaben i Stockholm med deltidstjänst i finansdepartementet 1953–54. Samarbetar med Olof Palme.
¾ Gift med farmaceut Dorothy Nordlund 1953. Barnen Dan, f 1959, och Maria,
f 1962.
¾ Amanuens i finansdepartementet 1954–56 med avhandlingsarbete om
statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen. Fil lic vid Stockholms
högskola 1957.
¾ Två års forskning och studier i USA med stipendium från Rockefeller Foundation 1957–59. Första året vid Yale University, andra året vid University of
Michigan, Ann Arbor.
¾ Ändrar vid återkomsten till Sverige efternamnet från Lindbäck till Lindbeck
1959.
¾ Antagen som docent i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1962.
¾ Disputerar för filosofie doktorsgrad vid Stockholms högskola med avhandlingen A Study in Monetary Ananlysis, 1963. Erik Lundberg försteopponent,
Lars Werin andre.
¾ Innehavare av A O Wallenbergs professur i nationalekonomi med bankvetenskap
vid Handelshögskolan i Stockholm 1964–71.
¾ Rådgivare till Sveriges riksbank (Per Åsbrink) 1964–68 och 1972–74.
¾ Ledamot av OECD:s s k Hellerkommission 1966–68.
¾ Gästprofessor vid Columbia University och University of California,
Berkeley, 1968–69.
¾ Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens priskommitté för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1969–94, ordförande
där 1980–94.
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¾ Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 1970 och Kungl. Vetenskaps
akademien 1971.
¾ Professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och chef för
Institutet för internationell ekonomi (IIES) där 1971–95.

¾ Gästprofessor vid Yale University och ledamot av OECD:s s k McCrackenkommission 1976–77.
¾ Ledamot av Särskilda näringspolitiska delegationen (”Bjurelkommittén”)
1977–79.
¾ Utträder ur Socialdemokratiska Partiet 1982 efter 35 års medlemskap och
sju års kamp mot löntagarfonder.
¾ Hedersledamot av American Economic Association 1988.
¾ Hedersdoktor vid London University 1988, Helsingfors universitet 1989,
University of Iceland 2006.
¾ Ledamot av SNS Konjunkturråd och ordförande i regeringens Ekonomikommission (”Lindbeckkommissionen”) 1992–93.
¾ Avgår med pension som chef för IIES 1995.
¾ Fortsatt aktiv som professor emeritus vid IIES och forskare på deltid vid
Institutet för Näringslivsforskning 1995–2020.
¾ Erhåller H. M. Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band
1996.
¾ Debuterar som konstnär med separatutställning på Galleri Svenska Bilder
1997.
¾ Tilldelas Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj 2001.
¾ Hustrun Dorothy Lindbeck avlider 2007 efter en lång tids sjukdom.
¾ Nationalekonomiska Föreningens pris ”Assar Lindbeck-medaljen” till framstående yngre forskare instiftas 2007.
¾ Omgift 2008 med professorn i företagsekonomi vid Stockholms universitet
Solveig Wikström.
¾ Publicerar sina memoarer Ekonomi är att välja på Albert Bonniers Förlag 2012.
¾ Huvudperson vid konferens i Aula Magna om Forskningens bidrag till samhällsdebatten, anordnad av IIES och SNS i samband med 90-årsdagen, mars 2020.
¾ Avlider i Stockholm den 28 augusti 2020.
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¾ Ordförande i Nationalekonomiska Föreningen 1970–72. Initiativtagare till
och ansvarig utgivare för dess tidskrift Ekonomisk Debatt 1973–2020. Utträder
ur föreningen 1977.

Mentorn Assar Lindbeck
– ett personligt porträtt

nr 2 2021 årgång 49

Det finns många förklaringar till Assar Lindbecks framgångar som internationellt erkänd forskare, som akademisk handledare, som ledare för Institutet
för internationell ekonomi, som ekonomisk-politisk reformator och opinionsbildare, som mångsidig kulturperson. Olika aspekter av detta belyses av inbjudna
bidrag till detta nummer av Ekonomisk Debatt. Här görs ett personligt försök
att lyfta fram sidor hos den nyligen bortgångne professorn som inte alltid varit
kända.
För att vara ett litet land uppvisar Sverige en imponerande rad av nationalekonomer med världsrykte. Uppräkningen brukar börja med Knut Wicksell och Gustav Cassel, fortsätta med Eli Heckscher och Erik Lindahl, för att
sedan avslutas med Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin. Då har man ändå förbigått betydande ekonomer med avtryck i doktrinhistorien som t ex David
Davidson, Erik Lundberg och Bent Hansen.
Till denna rad av ryktbara svenska ekonomer fogas namnet Assar Lindbeck, född i Umeå 1930, rastlöst aktiv fram till sin bortgång i Stockholm
2020 vid 90 års ålder. Alltför kort tid har förflutit sedan dess för att ge ett
rimligt perspektiv på hans livsgärning och dess betydelse. Endast framtiden
kan avgöra vilka delar av hans forskning som kommer att leva kvar som
bestående inslag i den nationalekonomiska tankebyggnaden, även om vi
kan ana att hans analyser av välfärdsstatens problem och arbetsmarknadens tudelning i insiders och outsiders hör dit. Det råder dock redan i dag
full klarhet om att hans livsverk har haft en avgörande betydelse för svensk
nationalekonomi och dess ställning i världen, för generationer av svenska
ekonomer och för svensk ekonomisk politik. Vi är många som står i djup
tacksamhetsskuld till honom – som elever, som medarbetare, som medborgare i ett reformerat Sverige.
I detta minnesnummer av Ekonomisk Debatt tecknar ett antal av hans
många vänner och medarbetare i Sverige och utlandet en bild av ekonomen
Assar Lindbeck och hans gärning. Författare är personer som på olika sätt
stått Assar nära och som kan belysa skilda delar av hans verksamhet; först
den vetenskapliga, därpå den opinionsbildande och slutligen den mer personliga. Avslutningsvis kommer Assar själv till tals med ett inlägg från hans
sista offentliga framträdande i mars 2020. Som mångårig nära medarbetare
till Assar med livslång vänskap därefter vill jag här inleda med mitt eget personliga perspektiv på hans person och gärning.

mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt

HANS TSON
SÖDERSTRÖM
är docent och
disputerade vid
Handelshögskolan
i Stockholm 1974
med Assar Lindbeck
som handledare. Han
tillbringade åren
1971–84 vid Institutet
för internationell
ekonomi, varav två
år som redaktör för
Ekonomisk Debatt och
fem år som bitrdande
chef för Institutet.
Därefter var han bl a
chef för SNS och
adjungerad professor
vid Handelshögskolan. Han är gästredaktör för detta nummer
av Ekonomisk Debatt.
hanstson@hotmail.
com

Jag vill tacka Lars
Calmfors, Magnus
Henrekson, Lars
Jonung, Nils Lundgren, Birgitta Swedenborg och Solveig
Wikström för värdefulla kommentarer på
tidigare versioner.
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Assar – som blev hans ”nom de guerre” – kan sägas ha delat egenskaper
med många av sina namnkunniga föregångare. Han var stridbar och kontroversiell i debatten som Knut Wicksell. Han var trosvisst övertygad om
att vara förnuftets talesman som Gustav Cassel. Han startade en inflytelserik och långlivad ekonomisk tidskrift som David Davidson. Han var
anspråkslös rörande sin egen person som Erik Lindahl. Han var en obotlig
samhällsförbättrare som Gunnar Myrdal. Han förespråkade socialliberala
reformer som Bertil Ohlin. Han kunde vara lättsam och spirituell som Erik
Lundberg. Och i likhet med de flesta tidigare portalfigurer i svensk nationalekonomi hämtade han sina problemställningar ur den samtida verkligheten.
Men Assar skilde sig också från sina föregångare i väsentliga avseenden.
Ingen av dem har fostrat så många framgångsrika ekonomer – forskare och
praktiker – som i sin tur satt djupa spår i svensk ekonomisk forskning och
svenskt samhällsliv. Av de tjugo ekonomer som uppvaktade Assar med en
vänbok1 på 65-årsdagen – alla män och i någon bemärkelse elever till Assar
– finns inte mindre än tretton professorer, fyra adjungerade professorer och
tre chefekonomer. Inom denna skara återfinns också en riksdagsledamot,
två vice riksbankchefer och två ordförande i regeringens finanspolitiska råd.
Därtill finns inom samma krets innehavare av ett oräkneligt antal andra
uppdrag i offentliga och privata kommittéer, utredningar och beslutande
församlingar av olika slag. Och efter 65-årsdagen har tillkommit ett ansenligt antal ytterligare professorer, som format sin karriär under Assars inflytande.
Ingen av föregångarna har heller fortsatt som aktiva forskare på internationell nivå så långt fram i livet som Assar. Många av våra stora ekonomer
övergick senare i livet till mer praktisk, politisk, debattinriktad eller samhällsfilosofisk verksamhet. Myrdal blev statsråd och FN-tjänsteman, Ohlin
blev partiledare liksom professorkollegan Gösta Bagge. Dag Hammarskjöld
blev generalsekreterare i FN, Erik Lundberg chef för Konjunkturinstitutet. Flera av dem återvände visserligen senare till akademin efter en mer
eller mindre framgångsrik odyssé i den praktiska världen, men då mer som
debattörer och kritiker än som aktiva forskare.
Även Assar engagerade sig i samhällsdebatt och utredningsverksamhet. Men han avböjde orubbligt smickrande erbjudanden om framskjutna
poster i svensk och internationell förvaltning. I stället förblev han vid sin
läst, febrilt verksam som aktiv akademisk forskare fram till slutet – allt
oftare i samarbete med yngre ekonomer. Han fick en samförfattad artikel2
accepterad för internationell publicering vid 90 års ålder, tre veckor före
sin bortgång. Därutöver hade han då två ytterligare samförfattade artiklar
under arbete,3 varav en redan insänd för bedömning till en ledande vetenskaplig tidskrift.
1 Calmfors m fl (1995).
2 Lindbeck och Weibull (2020).
3 Lindbeck och Snower (2019, 2020).
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1. Lika, men ändå annorlunda

2. Vägen till framgång

nr 2 2021 årgång 49

Många bidrag i detta minnesnummer belyser de personliga egenskaper
som förde Assar fram till en tätposition bland svenska nationalekonomer.
Självklart hade han alla de för vetenskapsmän oundgängliga talanger som
krävs för att bedriva forskning på internationell nivå, däribland ett osedvanligt klart och skarpt intellekt. Men det som skilde Assar från den stora
mängden kompetenta vetenskapare var en osviklig förmåga att i trassliga
problemställningar snabbt identifiera pudelns kärna. Han förirrade sig inte
på sidospår, allra minst analystekniska sådana. Hemligheten bakom denna talang var inte bara hans analytiska skicklighet, det var också en mästerlig överblick över både den omgivande verklighetens problem och den
ekonomiska vetenskapens mest relevanta rön. Lägg därtill en blixtrande
associationsförmåga och bilden klarnar.
Men begåvning, överblick och intellektuell briljans är inte hela
förklaringen till Assars vetenskapliga framgångar. En annan viktig förklaring – som inte lika ofta lyfts fram – är arbetsdisciplin. Antalet timmar vid
skrivbordet är en ofta förbisedd faktor bakom forskares resultat. Det har
elakt sagts om en mindre framgångsrik svensk nationalekonom att han
betraktade sin professorslön som ett månatligt skadestånd för att han plågat sig fram till en doktorsavhandling. Så icke Assar. Han njöt av att skriva
sin avhandling och slog inte av på takten därefter. I hans fall var timmarna
många och tiderna synnerligen regelbundna. Varje morgon samma promenad till jobbet, en timmes lunch med forskarkollegerna4 och normalt
avbröts arbetet vid samma tid i slutet på eftermiddagen. Veterligen aldrig
något sent nattarbete.5 Trots att Assars dörr alltid stod öppen för den som
behövde hjälp eller vägledning och trots hans aktiva deltagande i seminarier
och vetenskapliga diskussioner blev det ändå många timmar över för koncentrerat arbete på pågående forskningsprojekt.
Till detta kommer en ytterst produktiv arbetsmetod. Många forskare
ägnar veckor och månader åt att grubbla på hur en problemställning bäst
ska angripas. De plöjer litteraturen för att finna teorier och data som kan
utnyttjas för att lösa problemet. Först därefter slår de sig ned för att formulera sina tankar i skrift. Så icke Assar. Direkt när han gav sig i kast med en ny
forskningsuppgift så fattade han pennan – senare tangentbordet – och satte
ned sina tankar om hur frågan borde angripas. Först därefter följde studier
av tidigare forskning på området, datainsamling, diskussioner och seminarier. Det ledde givetvis i normalfallet till att de ursprungliga tankarna måste
modifieras eller omformuleras och ibland i sin helhet förkastas. Men det
fanns alltid ett arbetsmaterial att utgå ifrån – aldrig satt han och stirrade ned
på det berömda tomma arket.
Det ges många exempel på denna oortodoxa arbetsmetod i de uppsat4 I en senare citerad nidskrift på vers från doktoranderna till Assar på 50-årsdagen skrev vi:
”Lunchen är ej till för magen, utan Assars ord för dagen”. Likaså: ”Äta gott är oslagbart, om det
bara går med fart”.
5 Vid ett hastigt besök på Institutet en julafton fann Assar en yngre kollega i hårt arbete. Assar
tittade in genom dörren och påpekade: ”Kom ihåg att det är output, inte input, som räknas.”
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt
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6 Lindbeck (1971).
7 Lindbeck (1956, 1963). Se även Persson och Siven i detta nummer.
8 Burenstam Linder (1961).
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ser som följer. Själv kom jag i kontakt med den redan vid mitt första assistentjobb för Assar på Handelshögskolan 1970. Han hade blivit inbjuden
att presentera en uppsats på temat ”The Efficiency of Competition and
Planning”6 vid en konferens i någon öststat och ville gärna få hjälp att överblicka empiriska studier på detta tema i den internationella litteraturen. Jag
förstod att det var bråttom och kastade mig över uppgiften. Redan efter
någon dryg vecka kunde jag stolt leverera en ganska omfattande litteratur
översikt på området. Till min oförställda förvåning fann jag då att Assar,
utan att invänta mitt arbete, redan hade författat sin uppsats. Han överlämnade den till mig och bad mig sätta in mina fynd i fotnoter eller direkt i
texten där det passade. Sedan gick han givetvis över det hela, strök och ändrade så att hans resonemang hängde ihop med empirin. För mig framstod
det då som en helt bakvänd forskningsmetod, men jag har senare insett att
det utgjorde en ytterst genomtänkt strategi. Temat återkommer i flera av de
följande uppsatserna.
Bakom denna forskningsstrategi låg inte bara en produktiv otålighet.
Där fanns också en med tiden allt starkare ambition att bryta ny mark – en
växande oro för att bli en epigon, som fantasilöst traskar vidare i sina företrädares hjulspår. Oron var i så fall inte helt obefogad; Assars tidiga vetenskapliga arbeten, särskilt licentiat- och doktorsavhandlingarna,7 bär omisskännliga spår av läromästarna Don Patinkin, Richard Musgrave och Bent
Hansen. Först senare i livet – med den akademiska karriären säkrad – tog
strävan efter originalitet överhanden hos Assar.
Tonvikten på det nyskapande avspeglade sig med tiden också i hans
bedömning av andra forskare. Ursprungligen hade han exempelvis inte
mycket till övers för den samtida kollegan Staffan Burenstam Linders metodologiskt ofullgångna doktorsavhandling, An Essay on Trade and Transformation.8 På äldre dar uttryckte han däremot respekt för det nytänkande tillskott
till utrikeshandelsteorin som Burenstam Linders avhandling utgjorde. Den
hade vid det laget givit upphov till begreppet the Linder thesis i översikter av
internationell handelsteori. Någon motsvarande Lindbeck thesis fanns inte.
Otålighet var alltså ett utpräglat karaktärsdrag hos Assar. Det var alltid bråttom. Assar beklagade sig ibland över att vägen från hjärnan till det
skrivna ordet var så tidskrävande. Han påstod ibland – bara halvt på skämt
– att han önskade sig en sladd från hjärnan direkt ned till printern. Vi – hans
vanvördiga disciplar – tackade Gud för att så inte var fallet och påpekade att
han nog själv också borde vara tacksam för att denna medicinsk-tekniska
innovation ännu inte hade blivit verklighet. Men vi tog till oss att det var
viktigt att komma till skott och lika viktigt att kunna sätta punkt. Hans bristande tålamod med eftersläntrare fick – som framgår i flera av de följande
uppsatserna – upplevas både som morot och piska av alla hans många medarbetare och medförfattare genom åren.
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Otåligheten var sannolikt också en faktor bakom en annan påtaglig
egenskap hos Assar: en för akademiker osedvanlig handlingskraft. Ord och
handling är sällan ett hos forskare, men Assar var inte den som gick och
grunnade på beslut, och ännu mindre den som tillbringade sömnlösa nätter med att väga för och emot. Att samarbeta med Assar i administrativa
ärenden – som jag själv hade förmånen att göra under fem år – var en alltigenom angenäm upplevelse. Några ord om en fråga som behövde lösas, några
förslag på tänkbara lösningar, och så PANG! var beslutet fattat. Genomförandet överlämnade Assar vanligtvis med varm hand till sina medarbetare
utan att lägga sig i. Och när ett beslut väl var fattat låg det orubbligt fast.
”Second thoughts” föreföll vara ett okänt begrepp för Assar.

3. En annorlunda handledare
Ingen enskild person har spelat så stor roll för mitt eget yrkesliv som Assar.
Det började redan under civilekonomutbildningen på Handelshögskolan,
där Assar då var nybliven professor. Jag hörde till de få som tyckte att lektor Rydorffs träiga föreläsningar i pristeori hade ett visst intresse och jag
lyckades hålla mig vaken under Dahméns långrandiga utläggningar om
kreditmultiplikatorn. Men det var Assars engagerade föreläsningar i til�lämpad mikroteori – om hyreskontroll och jordbrukspolitik – som väckte
ett brinnande intresse för nationalekonomin som redskap för att orientera
sig i en komplicerad värld. Inte bara hos mig utan hos flertalet studenter i
den sprängfyllda föreläsningssalen.
Under mina trebetygsstudier hade jag även ett assistentuppdrag för
den då ledande nationalekonomen på Handels, Erik Lundberg, och denne
erbjöd mig då att ansluta mig till hans ”finanspolitiska grupp”, vars seminarier jag redan bevistat några gånger. Där ingick ekonomer som Villy Bergström, Bertil Lindström och Anne Wibble. Smickrad av erbjudandet var
jag benägen att acceptera men blev kraftigt avrådd av mina studiekamrater
Staffan Viotti och Lars Nyberg. De räddade mig från en återvändsgränd
– ingen av ekonomerna i den finanspolitiska gruppen tog sig fram till en
doktorsexamen under Erik Lundbergs ledning.
I stället vandrade vi tre upp till Assar och bad att få påbörja doktorandstudier under hans handledarskap. Med viss tvekan accepterade han. Men
Assar blev inte någon handledare i traditionell bemärkelse. En sådan bör –
enligt anglo-saxisk modell – leda sina doktorander fram till forskningsfronten på ett område han själv behärskar väl och där peka ut intressanta, väl
avgränsade och hanterbara frågor, som alltjämt är olösta i litteraturen. Och
därefter noggrant följa och kommentera avhandlingsskrivandet kapitel för
kapitel.
Med tre ambitiösa och samarbetsvilliga doktorander framför sig skulle
Assar ha kunnat anvisa ett fält inom makroteorin där vi gemensamt med
honom skulle ha kunnat bilda en väl fungerande forskargrupp. Men så blev
det inte. I stället pekade Assar vagt i tre helt olika riktningar. Lars Nyberg
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt
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4. Institutet – en forskarskola i internationell miljö
I början av 1971 övertog Assar chefskapet för Institutet för internationell
ekonomi vid Stockholms universitet och utnämndes till professor i internationell ekonomi där. Jag frågade Assar hur han kunde överge en prestigefylld professur vid den anrika Handelshögskolan för att flytta till ett ganska
anonymt institut vid Stockholms universitet, som dessutom flyttat ut till
den sterila miljön i Frescati. Men Assar antydde redan då att han hade mer
9 Söderström (1974).
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förslog han skulle ägna sig åt formuleringen av importfunktioner i makroekonometriska modeller. För Staffan Viotti angav han ekonomiska system
som ett intressant forskningsområde, veterligen utan att bli mer specifik än
så. För mig framhöll han utmaningen i att tillväxtmodeller vid den tiden
huvudsakligen var ytterst aggregerade och i behov av mikroekonomiska
fundament. I samtliga fall fick vi sätta igång vårt avhandlingsarbete utan
närmare kontakt med forskningsfronten på våra – helt disparata – områden.
I mitt fall ledde det till i det närmaste två års ökenvandring i den ekonomiska litteraturen på vad jag gissade kunde vara relevanta områden för mitt
ämne medan jag avverkade doktorandkurser på helt andra områden. Först
därefter lyckades jag – med hjälp av kollegerna Lasse och Staffan – precisera
en hanterbar problemställning att bygga en avhandling omkring. I förordet9 avtackade jag givetvis min handledare Assar för allt det stöd han givit
under arbetet. Men jag såg mig ändå nödsakad att påpeka att han lämnat
mig därhän vad gäller själva innehållet – vad jag artigt kallade ”details in this
work”. Där hade jag fått förlita mig på mina kolleger. Så var det nog för alla
Assars doktorander. Lars Calmfors uttrycker det lite mer brutalt som att
”det i själva verket var vi som handledde Assar”.
Vari bestod då Assars storhet som handledare? Han hade trots allt ett
oslagbart stort antal doktorander, som närmast undantagslöst gjorde fina
karriärer. Och alla har ansett sig stå i stor tacksamhetsskuld till Assar. En del
av förklaringen kan sammanfattas i tre F: finansiering, frihet, förtroende.
Med sina goda relationer till forskningsstiftelser kunde Assar skaka fram
generösa stipendier, som gav oss frihet att ägna oss åt avhandlingsarbetet
utan att behöva bekymra oss om vår försörjning. Han lade sig aldrig i hur vi
disponerade vår tid eller hur vi lade upp vårt arbete. I stället koncentrerade
han sig på att skapa en god interaktiv forskarmiljö som ett helt prestigelöst
diskussionsforum där han själv var ständigt tillgänglig med sina egna forskningsproblem men också med uppmuntran och stimulans till oss andra.
Ett viktigt inslag i ”handledningen” var också att Assar betonade att
avhandlingen skulle ses som ett gesällprov – inte som en livsuppgift. Vi
doktorander lyssnade lydigt på vår handledare och skrinlade alla eventuella
planer på vetenskapliga genombrott i våra avhandlingar, som följaktligen
blev tekniskt drivna men föga originella. Rådet tog bort åtskilligt av den
prestationsångest som satt stopp för många forskarkarriärer.
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högtflygande planer än att köra vidare i grundaren Gunnar Myrdals fotspår.
Vi tre doktorander fick följa med Assar till Institutet. Där fanns då sedan
tidigare bland andra Per Magnus Wijkman och Nils Lundgren vid sidan av
enstaka forskare som samarbetat med Myrdal. (Myrdal själv blev kvar på
sitt kontor i Wenner-Gren Center; ett arrangemang som angavs bero på
Myrdals rörelsehinder, men som sannolikt också var ett krav från Assar.)
Sven Grassman tillträdde som forskningssekreterare – en titel som senare
ändrades till ”biträdande chef” – och som assistent och administrativ spindel i nätet rekryterade han Birgitta Eliasson, sedermera gift Wijkman.
Under Assar fick Institutet en flygande start. Med ett generöst grundanslag – vid sidan av universitetets budget – ordnades en trivsam forskarmiljö
med heltäckande mattor på golven och ett sällskapsrum som kunde fungera
både som seminarierum för våra frekventa och synnerligen aktiva seminarier och som kafferum för forskarnas obligatoriska eftermiddagskaffe (som
även det ofta utvecklades till ett informellt seminarium). Från Nationalekonomiska institutionen på våningen under rekryterades Johan Myhrman,
som med sin gedigna beläsenhet i modern penning- och makroteori blev
en viktig inspiratör för oss yngre. Under hand tillkom en rad unga svenska
ekonomer, ibland efter att ha presenterat sin forskning på ett seminarium
vid Institutet, men inte sällan på Assars personliga initiativ. Det blev en
ytterst livaktig miljö för forskarutbildning, där vi alla i praktiken handledde
varandra i konstruktiv anda.
Av avgörande betydelse för forskningsmiljön var Institutets gästforskarprogram, som med tiden kom att etablera Institutet som en spelare av
rang i den internationella forskarvärlden. Det började med en synnerligen
lyckad rekrytering av Bill Branson,10 som efter en lysande doktorsexamen
från MIT blivit professor vid Princeton University och en världsledande
auktoritet i internationell makroteori med inriktning mot kapitalrörelser
och växelkurser. Hans beläsenhet, överblick, kontaktnät och – inte minst –
hjälpsamhet innebar stort lyft för Institutets forskare. Våra seminarier och
luncher fick en extra lyster i animerade meningsutbyten med Bill och Assar.
Efter Bill följde sedan en lång rad framstående nationalekonomer från de
bästa universiteten i USA, Kanada, England, Australien, Israel och flera
andra länder. Tre av dessa gästforskare finns representerade i detta minnesnummer.
Gästforskarna bidrog till att ge oss svenskar ett internationellt nätverk.
Ett drygt halvår före min disputation kunde jag t ex göra en turné till ett
dussintal amerikanska universitet för att stämma av mitt arbete med de
ledande forskarna på mitt område. Jag kände dem ju inte annat än till namnet, men Bill Branson bidrog med kontaktpersoner och introduktionsbrev.
Det innebar att jag blev väl mottagen och fick tillfälle att presentera och
diskutera min forskning. En handfull av mina kontaktpersoner under USAturnén kom sedermera till Sverige, några som gästforskare vid Institutet,
andra som Ekonomipristagare.
10 Egentligen William H Branson. Han avled dessvärre redan 2006 vid 68 års ålder.
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt
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11 Jag är medveten om att Institutets framgångssaga också kan ses som ett resultat av överlägsna resurser. Se t ex Jonung (1996). Men förmåga att attrahera resurser är inte en allom
given talang.
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Den dubbelriktade trafiken över Atlanten blev med tiden allt intensivare. Assar menade av egen erfarenhet att ett amerikaår var ovärderligt
för att vidga en ung nationalekonoms vyer, och de allra flesta av Institutets
svenska forskare fick förr eller senare den möjligheten. Efter disputationen
fick jag själv genom Assars förmedling ett generöst stipendium från Ford
Foundation, som möjliggjorde ett forskarår i USA vid Princeton- och Stanforduniversiteten. Det framgick redan under min tid där att vårt institut
i Stockholm skaffat sig en plats på den nationalekonomiska världskartan,
att det fanns ett stort intresse att besöka Institutet som gästforskare och att
Assars namn fungerade som en passersedel till de bästa forskarkretsarna.
Vid återkomsten till Institutet hade jag redan accepterat ett erbjudande
att bli redaktör för Ekonomisk Debatt. Erbjudandet kom från styrelsen för
Nationalekonomiska Föreningen, men det är väl ingen vågad gissning att
Assar, som ansvarig utgivare och ordförande i det namnkunniga redaktionsrådet, låg bakom. Assar var Ekonomisk Debatts mest produktive skribent, men faktum är att min första årgång som redaktör (1977) inte innehöll ett enda bidrag av hans hand. Inte heller har jag något minne av att han
någonsin under min redaktörstid lade sig i mitt eller redaktionens arbete
eller framförde synpunkter på enstaka artiklar. Möjligen någon uppmuntrande kommentar då och då.
Jag blev kvar på Institutet t o m 1984, de sista åren i nära samarbete
med Assar som hans biträdande chef – en ytterst behaglig syssla med en
chef som alltid ställde upp när det behövdes men aldrig lade sig i, och en
assistent som tog stort eget ansvar. Vi startade nu flera stora gemensamma
forskningsprogram med externa anslag, fortsatte att utveckla gästforskarverksamheten och genomförde ett antal stora internationella konferenser.11 Uppdraget hindrade mig dock inte från diverse externa aktiviteter
som expert i offentliga utredningar, styrelseledamot i diverse företag och
organisationer, kolumnist i dagspress och mycket annat. Vi hade förstås en
intern diskussion om forskarnas extraknäck – ständigt en känslig fråga vid
alla akademiska institutioner. Även här visade Assar sin liberala hållning:
att enbart bedöma medarbetarna efter deras interna prestationer utan att
lägga sig i hur de disponerade sin tid.
När jag fick erbjudandet att bli chef för SNS 1985 tog mitt intresse för
verklighetsnära verksamhet överhanden och jag tvekade aldrig att acceptera. Assar antydde att en professur i makroekonomi var på gång, men försökte egentligen aldrig övertala mig att stanna. Han insåg nog lika väl som
jag att jag hade halkat in på forskarbanan genom hans egen lyskraft, men
att jag egentligen aldrig eftersträvat ett liv som forskare. Det stod dock helt
klart för mig att jag ändå skulle komma att sakna den krävande men samtidigt generösa intellektuella atmosfär som Assar skapat på Institutet. Om
han hade sina brister som handledare var han å andra sidan en ovärder-

lig inspiratör och mentor. Som sådan fick jag privilegiet att behålla honom
under resten av hans liv.

5. Tre konflikter
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Assar lät ogärna meningsmotsättningar resultera i regelrätta konflikter. I
akademiska sammanhang avstod han helst från att gå i öppen debatt med
personer vars ståndpunkter han inte kunde respektera.12 Gentemot sina
kolleger var han däremot helt prestigelös i att erkänna misstag när han
någon gång resonerat fel. I praktiska angelägenheter var han för det mesta
skicklig i att finna lösningar som på något sätt tillgodosåg motstridiga viljor. (Ofta genom att tillskjuta lite extra pengar, som Assar ju var en mästare
i att skaffa fram.) Men för en akademiker med starka övertygelser och stabilt självförtroende vore det orimligt om inte meningsmotsättningar någon
gång resulterade i renodlade stridigheter. Bilden av Assar skulle inte bli
komplett utan att skildra några av dessa.
Vid Nationalekonomiska Föreningens 100-årsjubileum 1977 kom en
allvarlig konflikt upp till ytan. Till jubiléet hade den dåvarande ordföranden
Lars Werin inbjudit en namnkunnig församling att belysa nationalekonomernas roll i samhället. Det hela resulterade i en präktig jubileumsbok13
med bidrag av bl a Myrdal, Ohlin och Lundberg men även Gunnar Sträng,
Curt Nicolin och Ruben Rausing. För att behandla den känsliga frågan om
nationalekonomerna och arbetarrörelsen hade Werin inbjudit Villy Bergström, som med entusiasm kastat sig över uppgiften.
I en ambitiöst upplagd essä (Bergström 1977) tog Villy upp hur ledande
ekonomer förhållit sig till arbetarrörelsens program under fyra brytpunkter
i svensk ekonomisk politik: krispolitiken 1932, arbetarrörelsens efterkrigsprogram, ATP-striden och slutligen den då alltjämt pågående striden kring
löntagarfonderna. Mycken kritik framförs mot de akademiska ekonomernas partiskhet och osaklighet i de tidigare debatterna. Men tonläget stegras
avsevärt på den sista punkten, med Assar som huvudsaklig måltavla. Vad
Villy kallar ”det lindbeckska korståget” (s 151) mot Meidners fondförslag
utsätts för en skoningslös granskning. ”Inte på flera decennier har en nationalekonom i vårt land debatterat ett politiskt förslag med sådana argument
och i ett sådant tonläge som Lindbeck” (s 152). Och senare: ”Osakligheten
– detta att ekonomerna ofta ger sig in på vidlyftiga politiska bedömningar
för vilka de inte besitter någon speciell kompetens – finner jag … uppseendeväckande” (s 156).
Assar måste ha fått se uppsatsen i förväg och det är ingen överdrift att
påstå att det tog hus i helvete. Han krävde att den skulle lyftas ut ur jubileumsskriften, men den vanligtvis så försynte Lars Werin stod stadigt i
stormen och vägrade. Assar erbjöds att framföra sin kritik i jubileumsskrif12 Han lär dock ha genomfört en tämligen aggressiv extraopposition vid Bo Söderstens disputation.
13 Herin och Werin (1977).
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt
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14 Lindbeck (1978).
15 Avhandlingen (Grassman 1972) behandlade den s k restposten och visade att Sveriges
betalningsbalans var bättre än vad den officiella statistiken angav. Han menade att Sverige därför borde kunna bedriva en betydligt mer expansiv finanspolitik utan hänsyn till utlandsskulden och underskottet i bytesbalansen och anförde konspiratoriska teorier bakom den strama
politik som den borgerliga regeringen bedrev.
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ten men vägrade i sin tur. I stället inkom han med ett bidrag till Ekonomisk
Debatt,14 där jag då var redaktör – med Villy som uppskattad medlem av
redaktionen. Assars inlägg gick till storms mot Villys analys på alla punkter
under rubriken ”Förvanskningar om ekonomerna och arbetarrörelsen”. I
en slutkläm meddelar han så: ”Personligen kan jag inte se någon anledning
att stå kvar i en förening som i sin jubileumsskrift ägnar sig åt en publicistisk
verksamhet på denna nivå och av detta slag” (s 39). Med dessa ord lämnade
det sårade lejonet Nationalekonomiska Föreningen, där han nyligen avgått
som ordförande. Han återinträdde aldrig.
Nästa stora konflikt, som inträffade ett par år senare, är jag rädd att jag
själv var en av orsakerna till. När jag fullbordat min gärning som redaktör
för Ekonomisk Debatt såg jag mig om efter någon annan verksamhet att skylla
mina begränsade forskningsresultat på. Jag stegade in till Assar och föreslog
att jag skulle ta över som biträdande chef för Institutet efter Sven Grassman.
Han nappade omedelbart på förslaget och skred till handling. Sven fick flytta ut ur sitt chefskontor, men med bibehållen lön och andra förmåner. Själv
övertog jag Svens sysslor och ärvde också hans utomordentliga assistent
Birgitta, som i praktiken skötte Institutets administration. Därmed kunde
allt ha varit frid och fröjd.
Efter en tid insåg emellertid Assar att den lösning han skapat blev ganska
dyr för Institutet. Han föreslog därför att Sven fortsättningsvis skulle söka
stipendier för sin finansiering, precis som de flesta andra forskarna vid Institutet. Sven hade emellertid vid den tiden börjat driva ett ganska extremt
ekonomisk-politiskt budskap på basis av sin doktorsavhandling15 och misstänkte att en osäker finansiering skulle bli ett sätt att mota ut honom från
Institutet. Han vägrade att överge sina löneförmåner. När Assar samtidigt
försökte få Sven att dämpa sin ekonomisk-politiska agitation krävde denne
att få sin lönebudget skild från Institutets (och på så sätt komma utanför
Assars kontroll) och att hans arbetsplats skulle förläggas utanför Institutets
lokaler.
Nu tog det på nytt hus i helvete. Styrelsen kallades in, där en sprickfärdig Assar redogjorde för Svens planer på att ”klyva Institutet”. Självaste
Gunnar Myrdal dök upp med krav på att Sven omedelbart skulle sparkas.
Styrelsens dåvarande ordförande, universitets rektor Staffan Helmfrid (en
stor tillskyndare av Institutet), göt olja på vågorna och fann en lösning som
gick Sven tillmötes vad gällde lokalfrågan, dock utan att Institutets budget klövs. Kontakterna mellan Sven och Institutets övriga forskare bröts
och konflikten tonade med tiden ut allteftersom han gradvis utvecklades till
en renodlat politisk debattör långt ut på vänsterkanten. Han avled i förtid
1992, blott 52 år gammal.
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Den tredje konflikten behöver jag inte orda mycket om. Assars kamp
mot löntagarfonderna är redan berörd ovan och finns skildrad på många
andra håll, bl a av Carl Bildt och Mårten Palme i detta nummer. Det var
naturligtvis ingen konflikt i egentlig bemärkelse utan mer en politisk kamp,
jämförbar med den systeminriktade kritiken av den nya vänsterns politiska
ekonomi, som blev ett internationellt genombrott för Assar. Men kampen
mot löntagarfonderna fördes – som Villy Bergström påpekade – med en
hetta som hade föga gemensamt med de sakligt akademiska resonemang
som präglade Assars stil i andra sammanhang.
Debatten kring löntagarfonderna utsatte honom därigenom för rena
personangrepp och fiendeskap. När han av en facklig företrädare blev kallad
”lusen i arbetarrörelsens fana” beklagade hans vän Olof Palme uttalandet
och tröstade honom med att även han blivit utsatt för liknande angrepp.
Men när kampen i slutet av 1970-talet gick in i ett avgörande skede bröts
kontakten även med Palme efter ett knappt kvartssekels vänskap. Det tog
hårt på Assar, men ledde självklart inte till någon modifiering av hans konfrontatoriska inställning till fonderna.

6. Assarismer
Om det ännu är för tidigt att bedöma vad som blir bestående i Assars vetenskapliga produktion, gäller inte detsamma för hans roll som opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor. Eller ”opinionsledare”, som Carl Bildt
föredrar att kalla honom. ”Lyssna på Lindbeck!” var en vanlig rubrik bland
hans många anhängare i publicistkretsar. Men han bemöttes oftast med
respekt även bland de politiker och ledarskribenter som inte alltid delade
hans mening. Inläggen levde länge kvar i debatten och dök upp på nytt när
gamla frågor aktualiserades.
Det stora genomslaget för Assars debattinlägg berodde inte på att han
var någon påtagligt frekvent debattdeltagare. Många ekonomer idag och i
det förgångna är och har varit betydligt flitigare på de stora dagstidningarnas debattsidor. Han avböjde också undantagslöst erbjudanden om att bli
kolumnist i dags- eller veckopress och han rådde alltid oss andra att följa
hans exempel. ”Man ska bara gå in i debatten när man har något viktigt att
säga”, var hans motto. Som bekant var det inte alltid vi följde hans råd.
Assar var inte heller någon lysande talare. Han deltog gärna i policyinriktade konferenser och möten i exempelvis Nationalekonomiska Föreningen,
IVA och SNS och även när han inte tillhörde talarna begärde han oftast
ordet för något kortare inlägg. Men det var inte hans oratoriska talanger
som skapade lyssnarnas uppmärksamhet. Han gick rakt på sak utan krusiduller och framförandet gick oftast i staccato. Det märktes att tanken var
snabbare än vad talorganen mäktade med. Någon riktig slutkläm brukade
det inte heller bli.
Varför fick då Assars inlägg i samhällsdebatten så stort genomslag? Svaret ligger naturligtvis till stor del i att han begränsade sitt engagemang till
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt

19

7. Politik och kultur
Assar var en man med analytisk hållning till renodlat ekonomiska spörsmål men också med starka politiska övertygelser. Däribland en djupt rotad
motvilja mot maktkoncentration, särskilt när makten inte var förenad med
16 Det senare gäller för övrigt även löntagarfondsfrågan, där vi samförfattade tre dagstidningsartiklar (Lindbeck och Söderström 1983a, 1983b, 1983c) om alternativen till fonderna.
17 Alla citat i detta avsnitt är hämtade ur minnet och inte nödvändigtvis ordagrant korrekta.
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viktiga samhällsfrågor och att inläggen baserades på en genomtänkt analys
med sakligt underlag. Dessutom hittade han ofta nya infallsvinklar, uttryckte sig så att folk begrep och diskuterade sällan problem utan att också ge
konstruktiva förslag till lösningar.16
Men en underskattad faktor i sammanhanget var hans ”Assarismer” –
Assars speciella talang att finna aforismer som på ett koncist sätt sammanfattade hans budskap.17 Ibland återanvände han välkända sådana, som t ex
när han beskyllde meningsmotståndare för att använda en uppgift som en
berusad använder en lyktstolpe: ”för stöd i stället för upplysning”. Eller när
han menade att de debattörer som använde budgetunderskottet som indikator på statsbudgetens effekter på konjunkturen inte var mycket klokare
än det fyllo som tittade på termometern och utbrast ”Åh f-n, är klockan
redan tolv!”.
Men oftast var Assarismerna helt hans egna. Hans analys av hyresregleringens skadliga effekter på bostadsmarknaden skulle knappast ha fått så
stort genomslag utan påpekandet att regleringen ”var det säkraste sättet att
förstöra en stad – näst efter bombning”. När det gällde regeringens regleringar av olika marknader påpekade han att ”här har Adam Smiths osynliga
hand ersatts av Gunnar Strängs fullt synliga”. Många ekonomer har påpekat
löneutjämningens och den progressiva inkomstskattens skadliga effekter
på arbetsvilja och befordringsintresse, men ingen annan med det talande
argumentet att ”i Sverige ligger karriärstegen platt på marken”. Om hans
reformförslag sedan mötte svagt gensvar inom förvaltningen konstaterade
han nyktert att ”det finns ingenting så tyst som en statstjänsteman i karriären”.
När Assar tillsammans med Nils Lundgren tog initiativ till skapandet av
Ekonomisk Debatt krävdes ett stabilt finansiellt stöd. Han insåg att tidskriften
skulle kunna komma att anklagas för att styras av starka kapitalintressen.
Efter det att finansiering hade ordnats genom Svenska Sparbanksföreningen konstaterade han förnöjt att tidskriften nu stöddes av ”småfinansen”. Å
andra sidan kallade han den två meter långe professorskollegan Erik Dahmén för ”Sveriges störste ekonom”.
Assar var medveten om att han besatt en särskild talang för detta bildspråk och dess genomslagskraft. Han delgav mig en gång sina planer på att
samla alla dessa fyndiga aforismer i en liten skrift med titeln ”Assarismer”.
Tyvärr kom denna skrift aldrig till stånd.
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personligt ansvar. Därav hans ständiga betoning av fördelen med marknadslösningar och av begreppet ”pluralism”. Han ville att politisk och ekonomisk makt skulle vara väl spridd i samhället, liksom även makten över
opinionsbildningen.
Jag ställde en gång under tidigt 1970-tal Assar och Nils Lundgren mot
väggen med frågan ”Hur kan det komma sig att just ni två som så ensidigt
betonar fördelarna med marknadsekonomi samtidigt betecknar er som
socialdemokrater?”. För en gångs skull blev Assar svarslös och tittade
bekymrat ned på sina skor. Det var Nils som kom med det förlösande svaret:
”Men, Hans, det vet du väl att socialdemokratin inte är något man bestämmer sig för, den föds man till.” Och så var det naturligtvis. Assar skildrar i
memoarerna18 stolt och kärleksfullt sin fars arbete som fackföreningsman,
fattigvårdskonsulent och socialdemokratisk ordförande i stadsfullmäktige i
Luleå. Det var den miljö som han vuxit upp i, och det var nog självklart för
honom att gå in i Laboremus när han kom till Uppsala.
Men hans far var mer pragmatiker än dogmatiker. För mig berättade
Assar en gång att hans far fått sig tillsänt ett signerat kungaporträtt som tack
efter det att kungen besökt Luleå. Föraktfullt hade fadern kastat porträttet
i nedersta byrålådan. ”Men,” sade Assar, ”när han blev pensionerad kröp
det där porträttet fram igen och hamnade på hyllan.” Kanske genomgick
Assar – liksom sin far och många av oss andra – samma process. Han avslöjade i slutet på 1960-talet, då välkänd som stridbar socialdemokrat, att han
blivit uppringd från ordenskansliet med beskedet: ”Vi vill bara notera att
du tackar nej till Nordstjärneorden.” Sade uppringaren och lade på. Som
plåster på såren förlänades han långt senare H. M. Konungens medalj av
12:e storleken i serafimerordens band och IVA:s stora guldmedalj, som han
villigt accepterade.
Möjligen bidrog Assars kulturintresse till att göra honom mjukare med
åren. Som ung hade han ett starkt intresse för musik och redan 1947 komponerade han en sonat för klarinett och piano, ”Fantasi i folkton”, som han
också exekverade vid ett offentligt framförande med goda recensioner. I
början på 1970-talet tog intresset för måleri över och han hann under sin
livstid med flera separatutställningar med välbesökta vernissager (och goda
försäljningsresultat). Han var också en intresserad och kunnig cineast, som
regelbundet lockade vänkretsen till biokvällar på Filmhuset.
Konstintresset och måleriet finns väl dokumenterat i flera av de följande
uppsatserna, liksom ett bredare intresse för de sköna konsterna. Personligen måste jag dock erkänna att jag aldrig såg mycket av detta, möjligen
därför att han såg mig som en ointressant samtalspartner i sådana ämnen.
Jag erinrar mig t ex ett tillfälle då vi gemensamt befann oss på ett symposium på IIASA19 i Wien. Under dagen hade vi tillsammans försökt att lösa
ett komplicerat ekonomiskt problem, men till kvällen hade jag lyckats fixa
två separata sista minuten-biljetter till en föreställning av Glada änkan på
18 Lindbeck (2012).
19 International Institute for Advanced Systems Analysis.
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt
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8. Plikttrogen, prestigelös och till sist också
sällskaplig
Jag vill avsluta denna exposé över Assar som jag såg honom med några av
hans karaktärsdrag som ytterligare belyses i flera av bidragen i detta nummer.
Det första är plikttrohet. När Assar åtagit sig en uppgift stod han benhårt fast vid den till dess han fullföljt vad han lovat. Jag fick många exempel på detta under de fem år jag hade privilegiet att arbeta vid hans sida
som biträdande chef för Institutet. Vårt samarbete fortsatte efter det att jag
lämnat Institutet för att tillträda som chef för SNS och ordförande i dess
Konjunkturråd. Assar ställde lojalt upp för SNS som ledamot i dess förtroenderåd, som talare vid våra internationella konferenser, som författare till
SNS-böcker, ja t o m som moderator när vi ordnade en utfrågning kring det
föreslagna samgåendet mellan Volvo och Renault.
En enda gång bad jag Assar medverka i SNS Konjunkturråd, och han
accepterade omedelbart. Det var krisåret 1992 och vi fick ett högklassigt
samarbete på en spännande rapport med Klas Eklund, Mats Persson och
Staffan Viotti utöver Assar och mig själv i rådet. Vi drabbades dock av två
rejäla chocker mot slutet av vårt arbete. Den första kom den 19 november när kronan föll och vi omedelbart insåg att vi måste omarbeta stora
delar av rapporten. Den andra kom strax därefter, när Assar meddelade att
han hade accepterat att sätta samman och leda en egen kriskommission på
statsministerns uppdrag.
Det svartnade för ögonen när jag framför mig såg hela vårt gemensamma arbete kollapsa. Men jag misstog mig. Trots den ansvarsfyllda arbetsbördan med att leda ekonomikommissionen under stark tidspress fullföljde
Assar minutiöst sina åtaganden i vårt råd, deltog konstruktivt i alla våra
möten och bidrog med ett eget utmärkt kapitel om målkonflikter mellan
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Volksoper. I mellanakten kom jag ut i foajén helt förtrollad av en underskön
Hanna Glawari i ett magnifikt framförande av vilja-sången. Där stötte jag
ihop med Assar, som omedelbart inledde konversationen med något i stil
med: ”Du, jag funderar på om inte systemet skulle bli lättare att lösa om vi
reducerar antalet ekvationer…”.
Samma oförmåga att släppa vetenskapliga grubblerier inför stora upplevelser upplevde jag vid en gemensam föreläsningsturné med Assar i Kina.
Våra värdar vid den kinesiska akademin för samhällsvetenskaper hade lagt
upp ett mycket ambitiöst program, som givetvis innefattade ett besök vid
kinesiska muren. Väl där var jag givetvis helt uppfylld av möjligheten att
få vandra på detta världshistoriska monument. Men Assar meddelade stillsamt: ”Nja, jag stannar nog kvar här nere.” Jag tror han ville tänka igenom den föreläsning han skulle hålla dagen därpå. Våra värdar blev något
omtumlade av detta kompletta ointresse för ett av mänsklighetens mest
storslagna byggnadsverk.
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kort och lång sikt i den ekonomiska politiken. I januari 1993 kunde vi stolt
presentera rapporten ”Fast kurs med flytande krona” (Söderström 1993).
Tyvärr kom den i debatten att fullständigt överflyglas av ekonomikommissionens rapport som lades fram bara någon månad senare. Det var synd, för
de två rapporterna kompletterade varandra väl: Konjunkturrådet med det
stabiliseringspolitiska perspektivet och Lindbeckkommissionen med det
strukturella. Assars kapitel i SNS-rapporten utgjorde en förträfflig brygga
mellan de två.
Ett annat karaktärsdrag som förtjänar att lyftas fram är Assars pre
stigelöshet. Som chef tog Assar ansvar, men han satte sig aldrig på några
höga hästar. På Institutet var han en forskarkollega bland alla andra och
hade inga anspråk på särbehandling. Ett tydligt tecken på våra synnerligen
informella relationer är den uppvaktning vi utsatte honom för i samband
med hans 50-årsdag. De flesta akademiska institutionschefer hedras vid
sådana tillfällen med lärda uppsatser i en festskrift som frambäres av artigt
bugande kolleger. Så icke Assar. I ett utslag av studentikos yra utarbetade
vi ”Assars IS- och LM-lära” – en pastisch på Pyttans AB- och CD-lära från
1896, rikligt illustrerad precis som originalet.
Tonen sattes redan på bokstaven A: ”Assar var en gång en gosse/som
betraktades som sosse”. Sedan gick det vidare genom alfabetet fram till
bokstaven Ö, där vi drev med Assars tendens att visuellt tolka in samband
i punktsvärmar: ”Ögat duger som regressor/om man redan är professor”.
Däremellan kom elakheter om de flesta av Assars särdrag. Utöver tidigare
citerade rim om hans matvanor skojade vi om hans klädsel ”Skjortor enligt
Assars smak/bör ha lufthål fram och bak” eller ”Tofflor äro ej för stunden/
de bör slitas ned i grunden”. Den ensidiga könssammansättningen på Institutet kommenterades på bokstaven Q: ”Qvinnan – svag på abstraktioner – /
har dock flera dimensioner”. Hans ekonomiska ideologi sammanfattades
sålunda: ”Marknaden för alla passar/men nog allra bäst för Assar”. Värst
var kanske att vi på bokstaven C satte ett skott mitt i den känsliga konflikten
med Villy Bergströms uppsats: ”Censur är till mot farligt gift/som fyller
jubileumsskrift.”
Skriften överlämnades av de 20 medverkande forskarna under en middag med högläsning. Assar svalde förtreten, tackade och tog emot. I dag
kan man konstatera att han hade förtjänat en lika vänskaplig men mer respektfylld uppvaktning. Ett litet plåster på såren blev den tidigare nämnda
mer seriösa vänbok han förärades av svenska kolleger vid 65-årsdagen.
Men om någon svensk ekonom i modern tid hade förtjänat att hyllas med
en högklassig vänbok av internationellt ledande ekonomer så skulle det ha
varit Assar. En sådan fick han aldrig.
Slutligen: Assar var länge känd för bristande sociala talanger. Många
bidragsgivare här betonar att han hatade small talk. Vid drinken på middagsbjudningar vandrade han oroligt av och an som en värpsjuk höna. Väl till
bords försummade han ofta sina bordsdamer för samtal med någon ekonom
på andra sidan bordet. Han blev en gång utkastad från svenska ambassaden
mentorn assar lindbeck – ett personligt porträtt
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i Paris efter att uppenbarligen odiplomatiskt ha gått till storms mot USA:s
krigföring i Vietnam i en diskussion med en amerikansk gäst.
Men under äktenskapet med Solveig genomgick Assar något av en
metamorfos. Utan att bli någon utpräglad sällskapsmänniska föreföll han
ändå trivas även i sällskap som inte enbart bestod av ekonomer. Han deltog
utan protester i krocketspel och kubb vid sammankomster på somrarna.
Tillsammans med Solveig bjöd han på generösa och glada sommarmiddagar i fritidshuset i skärgården och spännande diskussionsmiddagar i hemmet vid Karlaplan i samband med bioaftnar. Deltagarna besparades sällan
uppdraget att redogöra för egna reflexioner eller sammanfatta kontentan av
bordssamtalen. Han hade då aldrig långt till det vassa intellektet om någon
råkade säga något påtagligt dumt, men hans smittande humor skapade en
förlåtande atmosfär även för dem som drabbades.
Så utvecklades Assar till sist från outsider till insider i det sociala livet. Det
var ett vackert slut på ett långt liv som till stora delar kan beskrivas som en
ensam forskares kamp för outsiders mot insiders i vår ekonomi. Han stod på
konsumenternas sida mot starka producentintressen i jordbrukspolitiken.
Han stod på de bostadssökandes sida mot etablissemanget i bostadspolitiken. Han stod på de arbetslösas sida mot mäktiga fackföreningar på arbetsmarknaden. Han stod på entreprenörernas sida mot politiska krav på kollektivisering av ägandet. Han värnade om välfärdsstaten men varnade för
missbruk av välfärdssystemen.
Assars bana som ekonomisk-politisk opinionsbildare kan alltså beskrivas som en envis och modig kamp för alla de små outsiders som vanligtvis
inte har någon röst i ett samhälle dominerat av starka organisationer för
etablerade intressen. På sitt sätt kan han i en ny tid sägas ha fullföljt sin fars
trägna arbete som fattigvårdskonsulent i Norrbotten. Det är ett imponerande och bestående dagsverke.
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Assar Lindbecks doktorsavhandling är starkt påverkad av främst Don Patinkins och Bent Hansens sätt att analysera makroekonomin med hjälp av en neoklassisk allmän-jämviktsmodell. Penningteorin analyseras i avhandlingen som
disaggregerad i Gurleys & Shaws anda, med en rad finansiella intermediärer,
som banker och försäkringsbolag, och penningmängden blir därmed endogen.
En viktig del av avhandlingen behandlar effekterna av olika kreditregleringar.
Lördagen den 4 maj 1963 var en vacker vårdag i Stockholm. Löven hade
inte riktigt hunnit spricka ut men de var ändå på gång. Om man den dagen
någon gång vid tiotiden på förmiddagen befann sig i närheten av Odenplan
kunde man passa på att slinka in i det stora huset med grekiska kolonner på
Nortullsgatan 2. Kom man så in i hörsal D skulle man se några herrar i frack
som förde en animerad diskussion om penningteori. Man hade hamnat på
Assar Lindbecks doktorsdisputation.
Assar brukade ibland säga att doktorsavhandlingen från 1963 var hans
bästa verk,1 men med tanke på alla de viktiga saker han åstadkommit
därefter skulle vi nog vilja sätta ett frågetecken för det påståendet. Avhand
lingen var däremot säkert det verk i vilket han lagt ner mest arbete. Om
man tror på arbetsvärdeläran skulle därför kanske avhandlingen vara hans
mest värdefulla verk, men vi misstänker att hans höga värdering av den
hade andra, mer psykologiska orsaker. Så skriver han också lätt nostalgiskt
i memoarboken (s 96): ”Avhandlingsarbetet var en härlig tid – med nästan
total koncentration på intressanta och delvis svåra problem”.
Avhandlingen var, som så gott som alla avhandlingar på den tiden, en
monografi till skillnad från dagens sammanläggningsavhandlingar. Monogra
fin är i allmänhet svårare att skriva för författaren, och troligen psykologiskt
svårare att försvara vid en disputation; den ska behandla och sammanfatta
ett helt problemkomplex, och det är därför en massa saker som både författaren och opponenten måste hålla i huvudet samtidigt. Ibland kanske inte
avhandlingen ger någon direkt lösning på ett väldefinierat problem, utan
det är helheten och syntesen som är det värdefulla bidraget. Sammanlägg
ningsavhandlingen, å andra sidan, består i stället av tre–fem separata artiklar
som var och en tar upp ett speciellt problem och löser det, utan att dessa
problem nödvändigtvis behöver ha något samband. Lindbecks monografi
var därmed ett ”lärdomsprov” där författaren visade att han behärskade en
stor litteratur och kunde knyta ihop den till en sammanhängande helhet.
1 Se även Lindbeck (2012, s 99).
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Assar Lindbeck som penningteoretiker – doktorsavhandlingen 1963

1. Bakgrunden
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Under keynesianismens genombrott kom uppmärksamheten främst att riktas mot finanspolitiken, medan penningpolitiken länge betraktades som ett
mindre verkningsfullt instrument när det gällde att stabilisera ekonomin.
Ett exempel på hur man uppfattade frågan var att den statliga Penningvärdesundersökningen hade med en gedigen rapport om finanspolitiken
(Hansen 1955) men inte om penningpolitiken. Synen på penningpolitiken
kom dock att börja revideras under 1950-talet och en skrift av Lindbeck från
1959 ger en god beskrivning av den aktuella problematiken. En anledning
till det växande intresset för penningpolitiken var att den ansågs effektiv
för att bekämpa inflation (medan finanspolitiken ansågs mer effektiv för
att bekämpa arbetslöshet) och att inflationsbekämpningen kom att träda
alltmer i fokus under 1950-talet.
En annan viktig anledning till att penningteorin fick en mer fram
skjuten plats var Don Patinkins bok Money, Interest and Prices (1956). Det
Patinkin gjorde var att bygga upp en mikroteori där t ex hushållens nytto
funktioner inte endast hade konsumtionen av olika varor som argument
utan även kassan (eller snarare realvärdet av kassan, alltså kassan dividerad
med prisnivån). Ett sådant förfarande kan kanske te sig tvivelaktigt i dag,
men Patinkins argument för att den reala kassan ger nytta bygger på det
keynesianska argumentet om transaktions-, säkerhets- och spekulations
motiven för att hålla pengar. Patinkin ansågs därmed ge penningteorin en
solid mikroekonomisk grund och han och hans efterföljare kunde på ett mer
rigoröst sätt än tidigare diskutera en rad frågor, som realbalanseffekten och
den klassiska dikotomin.2 Den senare frågan hade Lindbeck diskuterat i
en artikel i Ekonomisk Tidskrift, se Lindbeck (1961). Patinkins bok fick stor
betydelse för makroteorin över hela världen; bl a kom den att utgöra kurslitteratur för den första moderna doktorandkursen i nationalekonomi vid
Stockholms Högskola (1959). Lärare var en ung filosofie licentiat vid namn
Assar Lindbeck, just hemkommen från en nästan tvåårig stipendievistelse i
USA där han dels kommit i kontakt med den senaste forskningen i penningteori, dels upptäckt att de amerikanska doktorandstudierna var organiserade
kring ordentliga kurser – och inte (som i Sverige) bara byggde på inläsning i
ensamhet, och informella samtal med en eller annan professor.
Ett viktigt framsteg inom penningteorin var också när Gurley och Shaw
(1960) gav ut boken Money in a Theory of Finance. I en viss mening kan man
säga att den boken revolutionerade penningteorin genom att disaggregera den, dvs föra in banker och icke-monetära finansiella mellanhänder
(försäkringsbolag, sparbanker, pensionsfonder etc). En viktig distinktion
de gjorde var att skilja mellan inside money och outside money. Den senare
termen utgör i stort sett en definition på den exogena penningmängd som
2 Realbalanseffekten innebär att företagens och hushållens handlande påverkas av förändringar i deras reala kassor (kassan dividerat med prisnivån). Den klassiska dikotomin innebär
att den ekonomiska teorin är indelad i en real del där bl a relativpriser och varukvantiteter
bestäms och en monetär del där prisnivån bestäms via kvantitetsteorin.
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3 Beträffande Hansen, se Matthiessen m fl (2007).
4 Kassa- och likviditetskvoter är placeringsregler för bankerna som bestäms enligt lag eller
som ett led i Riksbankens penningpolitik. En kassakvot kan bestå av bankens kassa (tillgodohavande i Riksbanken) dividerad med inlåningen i banken. En likviditetskvot kan förutom
bankens kassa ha statspapper av olika slag i täljaren.
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kvantitetsteorin arbetar med. Den förra termen inbegriper den del av penningmängden som härrör från affärsbankernas inlåning.
Gurleys och Shaws bok innebar ett stort vetenskapligt framsteg men var
illa skriven och innehöll flera fel och missuppfattningar. Den utsattes för en
förödande kritik i en recension av Patinkin (1961), som dock samtidigt höjde den till skyarna för dess idérikedom. En bok som har rätt ansats, men som
har misslyckats med den mer strikta analysen – kan man tänka sig en mer
intressant läsning för en ambitiös ung doktorand som i början av 1960-talet
vill skapa en realistisk penningteori?
Nu är vi nästan framme vid startpunkten för Assar Lindbecks avhand
lingsarbete, men en byggsten saknas: Bent Hansens utredning om finanspolitikens ekonomiska teori.3 Bakgrunden till Penningvärdesundersökningen, som Hansens skrift från 1955 var en del av, var Koreainflationen i
början av 1950-talet. Var det möjligt att uppnå full sysselsättning samtidigt som inflationen hölls i schack? Det Hansen gjorde var att bygga upp
en neoklassisk makromodell där prismekanismen inte i sig garanterade att
ekonomin befann sig i jämvikt vid varje tidpunkt. Finans- och penningpolitiska åtgärder räckte emellertid till för att garantera jämvikt. Om man
hade två mål för den ekonomiska politiken – t ex full sysselsättning och prisstabilitet – räckte det i allmänhet med två medel för att uppnå målen. Träffades ekonomin av störningar fick deras effekter på de målsatta variablerna
pareras med olika åtgärder.
Bent Hansens bok, och framför allt den engelska översättning som publicerades av Harvard University Press 1958, blev snabbt berömd. När man
i dag läser den kan det kanske vara svårt att förstå att hans analys, med en
i grunden neoklassisk modell med jämvikt på alla marknader och med full
sysselsättning och prisstabilitet, kunde accepteras i mitten av 1950-talet.
Men tittar man på utvecklingen av inflation och arbetslöshet i Sverige efter
Koreakriget ser man att båda låg vid ca två procent. Motsvarande gällde
även i andra länder i Västvärlden mellan Koreakriget och Vietnamkriget
(som i släptåg hade både hög inflation och successivt stigande arbetslöshet).
Åren 1955 till 1965 var en tidsperiod då de stabiliseringspolitiska problemen var förhållandevis små, en tid då Bent Hansens neoklassiska makromodell syntes spegla verkligheten på ett bra sätt.
Hansen diskuterade i sin bok penningpolitiken, men ytterst kortfattat
och bara i fråga om räntevariationer. Andra penningpolitiska medel – som
kassakvoter och likviditetskvoter – nämndes inte alls.4 Här fanns alltså ett
vakuum att fylla och naturen avskyr som bekant vakuum. Detta kom att
fyllas av Lindbecks avhandling, i vilken Patinkins, Gurleys & Shaws och
Bent Hansens analyser kom att sammanfogas till en logiskt sammanbyggd
makromodell på mikroekonomisk bas.

2. Avhandlingen
Antaganden
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Om man tittar på innehållsförteckningen ser man att framställningen växer
fram mycket logiskt. Först kommer ett par mikrokapitel om hushållens respektive företagens reala och finansiella planering, därefter ett kapitel om
hur hushållens och företagens beteende påverkas av skatter och av centralbankens operationer i öppna marknaden. Sedan kommer ett kapitel om hur
jämvikten i ekonomin påverkas av olika störningar och om hur finans- och
penningpolitiken kan motverka dessa störningar. Därefter kommer ett
kapitel om finansiella mellanhänder, och slutligen ett kapitel som tar upp
ett antal i början av 1960-talet aktuella problem inom penningpolitiken.
För att hålla analysen på en rimlig komplexitetsnivå analyseras endast en
sluten ekonomi.
Modellen omfattar två perioder, plus ett antagande om att såväl hushållen som företagen kan ha nytta av kvarvarande tillgångar även vid utgången av period 2 (det är således egentligen fråga om en tre-periodig modell).
Hushållen antas ha nyttofunktioner definierade över konsumtion i period
1, konsumtion i period 2, arbetsutbud, reala kassor i period 1, 2 och 3, reala
innehav av statsobligationer i period 1, 2 och 3, samt reala innehav av privata obligationer i de tre perioderna. På samma vis har företagen (det finns
två typer av företag: en typ som producerar konsumtionsvaror och en som
producerar investeringsvaror) en ganska komplicerad nyttofunktion. Den
har som argument inte bara vinsten, utan även företagens innehav av reala
kassor och reala innehav av privata obligationer (om företaget lånar är detta
innehav negativt) i de tre perioderna.
Tanken att hushållen har realbalanser i sina nyttofunktioner har Lindbeck fått från Patinkin.5 Lindbeck går ett steg längre än Patinkin och antar
att hushållens nyttofunktioner även innehåller realvärdet av statsobligationer och privata obligationer. Ett sådant antagande syftar till att förklara
hushållens och företagens portföljval: med avtagande gränsnytta för olika
riskabla tillgångar kommer hushållen, och även företagen och bankerna, att
välja en balanserad portfölj. Man bör komma ihåg att den moderna port
följvalsteorin knappt ens hade uppstått vid denna tid.6
I kapitel 6 introduceras kreditinstitut, nämligen affärsbanker respektive icke-monetära finansiella mellanhänder (t ex försäkringsbolag och
sparbanker). De förra antas ha checkräkningar som inlåning, de senare
inlåningsräkningar som inte används för att göra betalningar. Affärsbankerna håller sin kassa som inlåning i centralbanken medan de icke-monetära
intermediärerna håller sin kassa i affärsbankerna. Båda typerna av kreditin5 Clower (1967) kritiserade senare antagandet om pengar i nyttofunktionen och argumenterade i stället för en s k cash-in-advance-ansats.
6 Faktum är att Lindbeck under sin vistelse i USA 1957–58 hade lärt känna James Tobin, som
vid den tiden skrev en av den moderna portföljvalsteorins viktigaste artiklar (Tobin 1958).
Men denna teori, som hade grundlagts av Markowitz (1952), var ännu för speciell för att kunna
byggas in i en makromodell.
assar lindbeck som penningteoretiker

29

Analys
Hushållens och företagens, samt i senare kapitel bankernas, beteende härleds genom att man maximerar deras nyttofunktioner under respektive
budgetvillkor. Redan av den korta sammanfattningen ovan förstår man att
det är fråga om en synnerligen komplicerad analys. Lindbeck väljer därför
att endast ta fram första ordningens villkor, utan att därefter explicit härleda beteendeekvationerna. I stället analyserar han (i kapitel 4) hur hushållens och företagens beteende påverkas av olika störningar genom att föra en
verbal diskussion om tecknet på olika partialderivator.
När han sedan i kapitel 5 analyserar hur ekonomin påverkas av olika
störningar bedriver han inte komparativ statik genom att totaldifferentiera systemet av första ordningens villkor på det vis Samuelson beskriver
i sin Foundations of Economic Analysis; ett sådant förfarande skulle ha blivit så komplicerat att det vore helt oöverskådligt.7 I stället väljer han att
förenkla modellen en smula, och sedan använder han två sätt att närma
sig problemet. Det första utgår från Bent Hansens metod att diskutera hur
effekterna hos hushållen och företagen av en störning på t ex prisnivå och
sysselsättning kan elimineras genom kompenserande penning- och finanspolitiska åtgärder. Den andra metoden är att analysera de direkta effekterna på marknadsjämvikten av en viss störning och sedan följa de indirekta
effekterna några steg utan att för den skull lösa ut totalmodellen. Det är i
detta sammanhang som arbetslösheten diskuteras. Full sysselsättning råder
om arbetsmarknaden är i jämvikt. Den arbetslöshet som kan uppkomma
beror på att lönerna kan vara trögrörliga nedåt. Det är alltså fråga om klassisk arbetslöshet där reallönen är för hög, inte om den keynesianska arbetslösheten som beror på bristande effektiv efterfrågan.8
Den förenklade makromodellen i kapitel 5 beskriver dock inga enkla förlopp. Som exempel kan tas effekterna av att hushållens preferenser
ändras, så att de minskar sina kassor och ökar efterfrågan på varor. Är priserna stela kommer företagens lager av konsumtionsvaror att minska till en
början. Anta emellertid att priserna är fullt rörliga. Den initiala effekten blir
då att priset på konsumtionsvaror stiger och att inkomsterna omfördelas
från löntagarhushållen till företagen och deras ägare. En andel av de ökade
7 Lindbeck är dock medveten om Samuelsons bok – som spelar en stor roll för Patinkin – och
hänvisar till den i ett annat sammanhang (om hur man bäst ska analysera tillgångar under
osäkerhet) på s 23.
8 På grund av en miss finns ordet unemployment inte med i avhandlingens index, men arbets
lösheten diskuteras ändå på flera sidor.
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stitut antas maximera sina nyttofunktioner där inte bara den reala vinsten
ingår, utan också realvärdet av olika tillgångar och skulder. Till de tidigare
stats- och privatobligationerna tillkommer nu inlåning i affärsbankerna
(checkräkning) och den räntebärande inlåningen i de övriga bankerna, i
företagens och hushållens nyttofunktioner. Inte bara hushållens och företagens beteende utan även kreditinstitutens agerande kommer nu att ha
betydelse för hur störningar fortplantas i systemet.
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vinsterna behålls inom företagen och den andel som delas ut beskattas så att
hushållssektorns totala realinkomster kommer att minska något. Dessutom
kommer realvärdet av transfereringarna att minska när priset på konsumtionsvaror stiger. Sammantaget innebär detta att efterfrågan på konsumtionsvaror faller tillbaka en del. Trots detta kommer ändå efterfrågan på
arbetskraft och kapitalvaror att öka så löner och kapitalvarupriser börjar
öka. Även de finansiella marknaderna påverkas. Lindbeck sammanfattar
med att säga att detta är en beskrivning av den välbekanta inflationsspiralen.
Om målen för stabiliseringspolitiken är full sysselsättning och stabila
konsumentvarupriser, hur ska man kunna eliminera störningens effekter
på sysselsättningen och priset på konsumtionsvaror? Flera metoder diskuteras som t ex att reducera bidragen, eller att höja inkomstskatten eller
omsättningsskatten på konsumtionsvaror. Alla åtgärderna medför komplikationer av olika slag. Som exempel kan nämnas att minskade transfereringar inte bara minskar efterfrågan på konsumtionsvaror utan även på
innehav av kassa och obligationer. Andra marknader än de som påverkades
av den ursprungliga störningen kommer alltså att påverkas och kompli
cerade förlopp startas. Det innebär i sin tur att ytterligare finans- och penningpolitiska åtgärder kommer att behöva vidtagas.
Även i den utvidgade makromodellen i kapitel 6, med banker och kredit
institut, diskuteras hur olika störningar fortplantas mellan marknaderna
och hur störningarnas effekter på målvariablerna kan elimine
ras med
ekonomisk-politiska åtgärder. Stabiliseringspolitiken beskrivs liksom i
Hansen (1955) som precisa ingrepp i en allmän jämviktsmodell. Det är fråga
om fine tuning på hög nivå.9 Men analysen är betydligt mer komplicerad i
Lindbecks fall eftersom modellen tar hänsyn till fler marknader.
Den precist utformade ekonomiska politiken är hämtad från en värld i
jämvikt. Men även fenomen utanför jämviktsvärlden diskuteras i avhand
lingen. Som exempel kan nämnas kapitel 7 som är verbalt och därmed
har en annan karaktär än resten av avhandlingen. Det handlar om kredit
ransonering och ekonomisk politik som verkar genom restriktioner på
banksystemets agerande, nämligen kassa- och likviditetskvoter. I det senare
fallet kan det förutom bankens kassa i täljaren vara fråga om bankens innehav av statsobligationer liksom dess innehav av bostadsobligationer (för att
ta ett svenskt exempel från 1950-talet).
Det är i ett sådant system som kreditmultiplikatorer kan härledas. Här
är både affärsbanker och icke-monetära intermediärer inblandade. Analysen har likheter både med input-output-modellernas fasta koefficienter och
med den keynesianska multiplikatormodellen. Ett problem med analysen,
vilket påpekas av Lindbeck, är att multiplikatorerna är föga autonoma eftersom de inte tar hänsyn till bl a räntevariationer i samband med expan9 Senare i livet brukade Assar säga att han inte trodde på fine tuning, eftersom osäkerheten om
olika åtgärders effekter var alltför stor. Inte minst gällde detta i fråga om tidseftersläpningar,
ett problem som inte finns med i avhandlingen. Men han var ändå keynesian innerst inne och
sade sig tro på coarse tuning.
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sions- eller kontraktionsprocesser. Koefficienterna behöver med andra ord
inte vara konstanter.

Den som i dag läser avhandlingen stiger på sätt och vis ner i en annan värld.
Avhandlingen skrevs ju för snart 60 år sedan, och inte bara den ekonomiska
teorin utan också den ekonomiska verkligheten har utvecklats betydligt
sedan dess. Inflation och arbetslöshet spelar liten roll i avhandlingen efter
som staten genom sin penning- och finanspolitik antas eliminera effekterna av de störningar som leder till en ändrad prisnivå, eller till avvikelser
från full sysselsättning. Tanken om jämviktsarbetslöshet finns inte med
och inflationsförväntningar nämns bara i förbigående. Delvis återspeglar
detta att andra halvan av 1950-talet och de första åren av 1960-talet var relativt fria från dessa styggelser. Men man kanske inte ska läsa avhandlingen
genom efterklokhetens glasögon utan snarare se den som ett utomordent
ligt avancerat uttryck för hur långt man kunde driva penningteorin och
analysen av finans- och penningpolitiken i början av 1960-talet.
Som vi påpekade tidigare var detta en typisk monografi. De viktigaste
resultaten i den kan inte formuleras i termer av något ”Lindbecks teorem”;
i stället ska man se den som ett framgångsrikt försök att göra en syntes av
olika delar av litteraturen. Lindbeck byggde på ett systematiskt sätt upp ett
ekvationssystem för en sektor av ekonomin som tidigare inte analyserats
tillräckligt, nämligen bankväsendet, och satte in detta i ett större sammanhang. Eftersom avhandlingen delvis kan ses som en systematisering av Gurleys och Shaws idérika men dåligt framställda utvidgning av penningteorin
var Lindbecks bidrag att skapa en viktig länk i forskningen på området. Inte
minst var analysen av en endogen penningmängd, skapad av banksystemet, ett stort framsteg. Så säger t ex Joseph Stiglitz (1992) långt senare i sin
Marshall Lecture, vid European Economic Associations årsmöte, att ”Perhaps
the most complete articulation of these views which is closest in spirit to
that presented here (dvs i Stiglitz’ föreläsning, vår anm) is that of Lindbeck
(1963)…” (s 269).
En sentida bedömare kan naturligtvis sakna en del mekanismer som
inte ännu hade upptäckts av forskarna (t ex ett inkorporerande av modern
portföljvalsteori i makromodellen, eller en explicit modell av keynesiansk
ojämvikt à la Barro och Grossman (1976)). Men eftervärlden kan naturligtvis också vara uppskattande (som Stiglitz i sin Marshall Lecture) över att
den, trots sin tidsbundenhet, var så vittfamnande.
Hur togs då avhandlingen emot den där dagen i maj 1963? Vad tyckte
opponenterna och betygsnämnden?

3. Disputation och betyg
Disputationen var en stor händelse i Sveriges akademiska värld. Assar
Lindbeck hade rykte om sig som en kommande man inom svensk national
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En sentida värdering
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ekonomi, vilket bl a visas av att hans lilla skrift om penningpolitikens effekt
på tillgången på kredit (Lindbeck 1959) hade kommit ut i en andra upplaga
1962. Vid disputationen fungerade Sveriges då ledande makroekonom Erik
Lundberg som försteopponent och Lars Werin som andreopponent.10 Bertil Ohlin extraopponerade, vilket var mycket logiskt eftersom det var han
som nästan trettio år tidigare inom ramen för Arbetslöshetsutredningen
hade gjort en analys av penningpolitikens möjligheter att bekämpa arbets
löshet (se Ohlin 1934).
Man kan notera att både försteopponenten Lundberg och betygskommitténs ordförande Svennilson kände Lindbeck väl och hade följt avhand
lingsarbetet på nära håll; de avtackas i förordet för ”their valuable suggestions”. En modern läsare skulle kanske tolka detta som tecken på vänskaps
korruption, men det ska snarare tolkas som ett tecken på att den akademiska
världen då, för snart sextio år sedan, var väldigt liten.
Disputationen pågick i drygt fem timmar, från klockan 10.15 till klockan
15.25, med lunchpaus i mitten. Åhörarna hade således god tid på sig att göra
sig hemmastadda på de hårda träbänkarna i hörsal D på Norrtullsgatan. Vad
opponenterna sade kan man läsa än i dag; både Lundberg och Werin publicerade sina kommentarer i form av artiklar i Ekonomisk Tidskrift.11 De var
allmänt positiva men hade naturligtvis en rad synpunkter – det var ju vad
de var inkallade för. Framför allt slås man av att Lundberg på välkänt manér
kommer med en rad förslag på utvidgningar som skulle ha kunnat tas med
i avhandlingen.
Efter disputationen sammanträdde betygskommittén, som bestod av
nationalekonomen Ingvar Svennilson, filosofen Anders Wedberg och kulturgeografen David Hannerberg, och avhandlingen tilldelades betyget ”a”.
Detta var ett mycket högt betyg; det krävdes ”AB” för att man skulle kunna
bli docent, och Lindbeck klarade alltså detta krav med god marginal (det
allra högsta betyget, ”A”, förekom nästan aldrig). Nu var kanske inte betyget så viktigt i just detta fall: Lindbeck hade faktiskt blivit docent redan
året före disputationen, på basis av flera tidigare skrifter om finans- och
penningpolitik (se bibliografin i Lindbeck 2012, s 441–442) och på basis av
förväntningar om avhandlingens kvalitet.
Betygskommitténs höga värdering av avhandlingen bekräftades småningom av recensioner i den internationella fackpressen. Under åren omedelbart efter publiceringen recenserades den i American Economic Review
(1964), Economic Journal (1964), Zeitschrift für Nationalökonomie (1965), Journal of Political Economy (1965) och Weltwirschaftliches Archiv (1966). Recensionerna var i huvudsak positiva, även om några av dem påpekar bristen på
sammanhang mellan den formella modellen i de första kapitlen och den
verbala diskussionen av kreditregleringar i kapitel 7. Det är uppenbart att
10 Beträffande Lundberg, se Lindbeck och Persson (1987). Lars Werin hade gjort sig känd som
en skarp teoretiker med allmänna jämviktsmodeller som specialitet; han blev 1969 professor
vid Stockholms universitet.
11 Se Lundberg (1963) och Werin (1963).
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Assar Lindbeck genom avhandlingen blivit en internationellt respekterad
penningteoretiker. Detta antyds också av att det fanns en stor efterfrågan på
boken; den kom ut i en andra tryckning 1965.
Redan året efter disputationen blev Assar professor i nationalekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm. Och tre år senare blev han inbjuden att
hålla Yrjö Jahnsson Lectures i Helsingfors om ”Monetary-Fiscal Analysis
and General Equilibrium” (Lindbeck 1967). Den akademiska världen låg
öppen för honom.

Ratio söker senior forskare
med arbetsmarknadsinriktning
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Forskningsinstitutet Ratio söker en senior forskare med profil mot
arbetsmarknadsfrågor, med en bakgrund inom nationalekonomi,
företagsekonomi. ekonomisk historia, statsvetenskap, sociologi
eller arbetsrätt, inom ramen för vårt arbetsmarknadsprogram
Du är empiriskt inriktad – kvantitativt eller kvalitativt –
samhällsintresserad med höga akademiska ambitioner och trivs
i en intellektuellt stimulerande och tvärvetenskaplig miljö. Du är
även mån om att dina forskningsresultat kommer till praktisk
nytta inom politik, näringsliv och förvaltning.
Vi kan erbjuda tjänsten på hel – eller deltid. I tjänsten ingår ingen
undervisning. Affiliering till universitet eller högskola är önskvärd.

Om Ratio
Ratio är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med höga
vetenskapliga kvalitetskrav, starka internationella nätverk, bred
finansiering och utvecklad kommunikativ kompetens.
Ratio söker även en doktorand inom arbetsmarknadsprogrammet.
Läs mer om Ratio och arbetsmarknadsprogrammet på
www.ratio.se.
Skicka din ansökan med CV till charlotta.stern@ratio.se.
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Fram till början av 1980-talet var Assar Lindbeck, i likhet med de flesta svenska
forskare i nationalekonomi, inte så inriktad på publicering i internationella
vetenskapliga tidskrifter. Huvuddelen av hans inomvetenskapliga genomslag
skedde därför efter 1985. Till stor del rör det sig då om samförfattade artiklar på
hans specialområden inom ämnet. Några av hans böcker är också mycket citerade internationellt. Assars genomslag har varit relativt sett större i samhällsdebatt och policyanalys, vilket är ett resultat av hans vetenskapliga bredd och
policyrelevanta forskningsinriktning.
Få nationalekonomer, opinionsbildare och politiska beslutsfattare verksamma i Sverige torde vara ovetande om Assar Lindbecks tyngd i den ekonomisk-politiska debatten. Men mindre är känt om hur stort genomslag
hans forskning och policyanalyser har haft i den vetenskapliga världen.
Vilka av hans många bidrag har haft störst genomslag? Syftet med denna
artikel är att kortfattat presentera genomslaget för Assars forskning såväl
inom som utanför den strikt akademiska sfären.

1. Att mäta inom- och utomvetenskapligt inflytande
Det gängse sättet att värdera inflytandet hos ett enskilt vetenskapligt arbete är hur ofta det blivit uppmärksammat och därför citerat av andra forskare. De i dag tre mest använda källorna för vetenskapliga citeringar är Web of
Science (WoS), Scopus och Google Scholar (GS).1 Det vore missvisande att
endast redovisa citeringar enligt en av dessa källor, då de beskriver en forskares inflytande på lite olika sätt. WoS och Scopus fångar citeringar från
andra forskare i deras vetenskapliga publikationer och ger således ett renodlat mått på det inomvetenskapliga genomslaget.2 GS fångar alla typer av
citeringar, inklusive sådana som görs i policyrapporter och till tidningsartiklar. Eftersom i regel 80 procent eller mer av citeringarna i GS inte avser
Jag tackar Niclas
Berggren, Henrik
Horn och Simon Ek
för värdefulla synpunkter på ett tidigare utkast till denna
artikel och Simon Ek
för framtagandet av
citeringarna i Scopus
och WoS.
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1 Betydelsen av ett verk kan inte bara bedömas utifrån hur inflytelserik den tidskrift är i
vilken det publicerats, då det skulle innebära att verket automatiskt tillskrivs ett värde motsvarande den genomsnittliga artikeln i tidskriften. Även i de högst rankade tidskrifterna publiceras artiklar med låg eller försumbar citeringsfrekvens (Oswald 2007) och sambandet mellan
en enskild artikels och motsvarande tidskrifts citeringsfrekvens förefaller också ha försvagats
sedan 1990-talet (Lozano m fl 2012). För ytterligare fördjupning hänvisas till Ek och Henrekson (2018).
2 Skillnaden är att Scopus inkluderar en något bredare krets av publikationer men går å andra
sidan inte lika långt tillbaka i tiden.
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citeringar i vetenskapliga tidskrifter så kan GS sägas att i första hand vara
ett mått just på utomvetenskapligt genomslag.3 Genom att använda flera
olika mått ökar robustheten i de redovisade resultaten. Som vi kommer att
se bygger också en del av poängerna som görs på skillnader mellan data
baserna.

2. Mest citerade arbeten
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Assar Lindbecks citeringar enligt de tre citeringsmåtten redovisas i tabell 1.4
Sammantaget finns 24 arbeten bland de 15 mest citerade publikationerna enligt minst ett av måtten: Tre böcker (varav en samlingsvolym av
huvudsakligen tidigare publicerade artiklar) och 21 artiklar i fackgranskade
vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar utom fem är samförfattade och i stort
sett samtliga artiklar som kan klassificeras som ren grundforskning är samförfattade. Vad gäller forskningsområden kan konstateras att nio av dessa
arbeten berör lönebildning och sysselsättning, nio handlar om välfärdsstatens problem (inklusive specifikt om den svenska välfärdsstaten) och
de övriga sex om stabiliseringspolitik, ekonomisk politik i allmänhet eller
generella incitamentsproblem.
Ett slående, och kanske oväntat, resultat är att Assar inte var särskilt
inriktad på internationell tidskriftspublicering före 1980. Undantagen är
ett par artiklar i Swedish Journal of Economics och två artiklar i Kyklos (Lindbeck 1970b, 1975b), vilka inte förekommer bland de mest citerade. Här
återspeglas tydligt att normen i svensk nationalekonomisk forskning fram
till slutet av 1970-talet inte var den numera självklara: att publicera artiklar i internationella fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. I själva verket
började Assar betona vikten av internationell tidskriftspublicering redan
innan han själv i någon större utsträckning levererat i det avseendet. Under
senare delen av sin karriär anammade han däremot fullt ut ett modernt
arbetssätt med samförfattande och med sikte på publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detta i stark kontrast till nästan alla framstående (svenska och internationella) nationalekonomer, som vanligtvis
upphörde med internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter senast
vid pensionsåldern.

3 WoS startades 1964 och är den i särklass äldsta och mest kända citeringsdatabasen för fackgranskade verk. Den sträcker sig tillbaka till år 1900. För att komma med i WoS måste ett verk
ha publicerats av en av plattformens utvalda tidskrifter. Scopus startades av Elsevier 2004 och
täcker ett betydligt större antal fackgranskade tidskrifter men också böcker från akademiska
förlag publicerade fr o m 2005. Från början ingick endast citeringar bakåt till 1996, men arbete
pågår för att förlänga databasen bakåt till 1970. GS är ännu bredare och fungerar som en sökmotor för akademiska publikationer och hämtar relevanta citeringar från alla källor den kan
hitta. Yngre forskare får därför regelmässigt fler citeringar i Scopus än i WoS och i normalfallet
har en forskare avsevärt fler citeringar i GS än enligt de övriga två måtten (i storleksordningen
fyra till sex gånger fler). Se vidare Ek och Henrekson (2018).
4 Analysen genomfördes i slutet av september 2020. Web of Science avser Web of Science core
collection.
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Verk
Totalt antal citeringar enligt respektive mått

GS

Scopus

WoS

18 955

2 576

3 008

Andel 15 mest citerade (procent)

35,7

81,8

75,2

L och Snower (1989), The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, MIT Press

2 074
(1)

L och Weibull (1987), ”Balanced-Budget Redistribution
as the Outcome of Political Competition”, Public Choice

1 750
(2)

602
(1)

522
(1)

L och Snower (1986), ”Wage Setting, Unemployment,
and Insider-Outsider Relations”, American Economic
Review: P&P

870
(3)

211
(3)

L, Nyberg och Weibull (1999), ”Social Norms and Economic Incentives in the Welfare State”, Quarterly Journal
of Economics

816
(4)

L (1976), ”Stabilization Policy in Open Economies with
Endogenous Politicians”, American Economic Review: P&P

670
(5)

L och Persson (2003), ”The Gains from Pension Reform”,
Journal of Economic Literature

601
(6)

148
(5)

111
(8)

L och Snower (2001a), ”Insiders versus Outsiders”, Journal of Economic Perspectives

593
(7)

167
(4)

140
(6)

L och Snower (2000), ”Multitask Learning and the Reorganization of Work: From Tayloristic to Holistic Organization”, Journal of Labor Economics

568
(8)

178
(3)

168
(4)

Lindbeck A (1997a), ”The Swedish Experiment”, Journal
of Economic Literature

532
(9)

132
(6)

105
(9)

L och Snower (1988), ”Cooperation, Harassment and
Involuntary Unemployment: An Insider-Outsider
Approach”, American Economic Review

480
(10)

117
(7)

L (1995b), ”Hazardous Welfare-State Dynamics”, American Economic Review: P&P

371
(11)

87
(11)

L (1993), Unemployment and Macroeconomics, MIT Press

349
(12)

L och Snower (1996), ”Reorganization of Firms and
Labor-Market Inequality”, American Economic Review

309
(13)

L och Weibull (1988), ”Altruism and Time Consistency:
The Economics of Fait Accompli”, Journal of Political
Economy

309
(14)

Lindbeck m fl (1994), Turning Sweden Around, MIT Press

307
(15)

280
(2)

239
(2)
156
(5)

75
(10)
86
(12)

L och Weibull (1993), ”A Model of Political Equilibrium
in a Representative Democracy”, Journal of Public Economics

106
(7)

100
(10)

L (1997b), ”Incentives and Social Norms in Household
Behavior”, American Economic Review: P&P

95
(8)

75
(14)

L och Nyberg (2006), ”Raising Children to Work Hard:
Altruism, Work Norms and Social Insurance”, Quarterly
Journal of Economics

80
(9)

66
(15)

L och Snower (1987a), ”Union Activity, Unemployment
Persistence and Wage-Employment Ratchets”, European
Economic Review

55
(11)

L (1983), ”The Recent Slowdown of Productivity
Growth”, Economic Journal

53
(12)

L och Snower (1987b), ”Efficiency Wages versus Insiders
and Outsiders”, European Economic Review

51
(13)
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Tabell 1
Assar Lindbecks 15
mest citerade verk
(rang för respektive
mått inom parentes)

L och Snower (2001b), ”Centralized Bargaining and
Reorganized Work: Are They Compatible?”, European
Economic Review

47
(14)

L, Nyberg och Weibull (2003), ”Social Norms and Welfare State Dynamics”, Journal of the European Economic
Association

39
(15)

L (1995a), ”Welfare State Disincentives with Endogenous
Habits and Norms”, Scandinavian Journal of Economics

78
(13)

Källa: Web of Science, Scopus och Google Scholar.
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3. Internationellt genombrott
Genombrottet för Assar vad gäller publicering i ledande internationella tidskrifter är hans föreläsning om ”stabiliseringspolitik med endogena politiker” vid American Economic Associations årsmöte 1975, vilken publicerades i American Economic Review: Papers and Proceedings (Lindbeck 1976).5
Richard T Ely Lecture (fr o m 2020 omdöpt till AEA Distinguished Lecture)
ges på särskild inbjudan sedan 1962 av en framstående nationalekonom
vid American Economic Associations årsmöte. För att komma ifråga måste
man höra till den yppersta eliten inom professionen. Analysen bygger på
antagandet att regeringar strax före allmänna val tenderar att bekämpa vad
väljarna just då betraktar som det mest trängande problemet på det samhällsekonomiska området, exempelvis inflation, arbetslöshet eller en svag
utveckling av hushållens realinkomster.
Dessförinnan hade dock Assar publicerat två internationellt mycket
uppmärksammade böcker: Dels The Political Economy of the New Left: An
Outsider’s View, med ett förord av den tidens mest lysande stjärna, MITprofessorn Paul Samuelson (Lindbeck 1970).6 Dels Swedish Economic Policy
(Lindbeck 1975a) – en internationellt anpassad version av hans inhemska
standardverk Svensk ekonomisk politik, vars första upplaga utkom 1968 (Lindbeck 1968) och sedan kom ut i ytterligare sju upplagor.7

4. Inomvetenskapligt mest citerade arbeten
Enligt citeringsanalysen härrör Assars inomvetenskapliga genomslag framför allt från tre områden:
Identifiering av en mekanism för att förklara tillväxten i offentlig sektor
i form av modeller där konkurrerande partier försöker vinna val genom att
5 Den näst mest citerade tidskriftsartikeln t o m 1979 (i GS) är en artikel i Swedish Journal of
Economics från 1971 (Jacobsson och Lindbeck 1971).
6 Året efter bokens utgivning anordnade Quarterly Journal of Economics ett symposium om
boken med titeln Economics of the New Left. De olika inläggen av ledande ekonomer (G L Bach,
Paul Sweezy, Stephen Hymer och Frank Roosevelt) och Assars svar (Lindbeck 1972) publicerades sedan i tidskriften.
7 Varav de sista två (1975, 1976) var skrivna ”under medverkan av” Marianne Biljer-Ahnmarker och Lars Calmfors.
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8 I nationalekonomi är det vanligt att ge publiceringar i de s k topp-fem-tidskrifterna en
särställning. Dessa är American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics och Review of Economic Studies. Assars fem ordinarie fullängdsartiklar i
någon av dessa tidskrifter är Lindbeck och Snower (1988), Lindbeck och Weibull (1988), Lindbeck m fl (1999), Lindbeck och Nyberg (2006) och Lindbeck och Persson (2018). Alla utom
den sista artikeln förekommer i tabell 1. För en analys av topp fem-tidskrifterna, och vilka som
publicerar i dessa, hänvisas till Ek och Henrekson (2019) och Henrekson och Nielsen (2020).
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erbjuda olika väljargrupper förmåner oberoende av deras plats i inkomstfördelningen, samtidigt som det råder osäkerhet om individuella väljares
värdering av de politiska partierna i andra avseenden. Konkurrerande politiska partier har då incitament att gynna väljargrupper som bedöms som
lättrörliga (Lindbeck och Weibull 1987, 1993).
Utvecklingen av den s k insider-outsider-teorin för att förklara långtidsarbetslöshet. Inom ramen för teorin identifieras – i en serie artiklar samförfattade med Dennis Snower som samlats i Lindbeck och Snower (1989) – ett
antal skäl till att de som har fasta anställningar skyddas mot lönekonkurrens
från arbetslösa och nyinträdande på arbetsmarknaden.
Hur sociala normer kan motverka incitamenten att överutnyttja de sociala välfärdssystemen och omvänt hur de sociala normerna att utnyttja dessa
system tenderar att försvagas över tid när systemen blir alltmer generösa
och allt fler utnyttjar dem. Denna forskning härrör från tiden efter Assars
formella pensionering och har i huvudsak gjorts i samarbete med Sten
Nyberg, Mats Persson och Jörgen Weibull.
Kanske något förvånande är Assars inomvetenskapligt mest citerade
arbete inte någon av hans fem ordinarie fullängdsartiklar artiklar i de högst
rankade s k topp fem-tidskrifterna.8 I stället är det (enligt såväl WoS som
Scopus) en artikel i Public Choice från 1987 skriven tillsammans med Jörgen
Weibull; denna artikel har fler än dubbelt så många citeringar som den näst
mest citerade artikeln. Artikeln är en teoretisk studie som visar hur en statsbudget i balans kan ge en ekonomisk omfördelning mellan olika socioekonomiska grupper som ett resultat av konkurrens om den politiska makten i
ett tvåpartisystem.
Näst mest citerad av andra forskare är artikeln från 1999 i Quarterly
Journal of Economics om sociala normer i välfärdsstaten, skriven tillsammans med Sten Nyberg och Jörgen Weibull. I denna artikel formaliseras
huvudpoängerna i det som kom att bli Assars viktigaste forskningsområde
efter den formella pensioneringen 1995: att beteendeeffekterna av ändrade
priser och inkomster beror på normer som i sin tur förändras endogent av
de incitament individer och system utsätts för. Ytterligare fyra av Assars 15
mest citerade artiklar analyserar aspekter på detta grundtema.
Åtta artiklar i tabell 1 är samförfattade med Dennis Snower och åtminstone sex av dem behandlar den teori de gemensamt utvecklat för att förklara
långtidsarbetslöshet – insider-outsider-teorin. Fem artiklar är samförfattade
med Jörgen Weibull och tre med Sten Nyberg.
Tabellen med de 24 välciterade verken ger också upphov till flera andra
observationer. Jag nöjer mig här med två. Assars tyngst vägande forsknings-

artiklar är samförfattade med Sten Nyberg, Mats Persson, Dennis Snower
eller Jörgen Weibull, vilket sannolikt fått stor betydelse för deras karriärer.
Det är också notabelt att Assar i stor utsträckning hämtat sina medförfattare utanför kretsen av de närmsta medarbetarna. Vid sidan av Mats Persson
har valet av samarbetspartners inte inbegripit några av de ledande svenska
ekonomerna vid Institutet för internationell ekonomi.
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5. Större genomslag i samhällsdebatten
Det kan noteras att antalet citeringar i GS är sex till sju gånger högre än
i WoS och Scopus, vilka endast fångar rent inomvetenskapliga citeringar i
utvalda tidskrifter. Citeringarna i GS är heller inte alls lika koncentrerade
till ett mindre antal verk – så mycket som 163 verk har minst tio citeringar i
GS. Detta är en indikation på att Assar haft ett betydligt större genomslag i
samhällsdebatt och policyanalys än hans i och för sig respektingivande uppmärksamhet inom den rena akademin.
Även i GS är den mest citerade artikeln Lindbeck och Weibull (1987)
och som nummer två och tre kommer samma artiklar som i WoS (om än i
omvänd ordning). En viktig skillnad mot de övriga två måtten är dock att
GS även inkluderar citeringar till böcker. Den bok som ger en bredare presentation av insider-outsider-teorin (Lindbeck och Snower 1989) är enligt
GS Assars mest citerade verk och det är sannolikt också det verk som forskare i dag regelmässigt citerar när de hänvisar till teorin. Två andra böcker kvalar också in bland de enligt GS 15 mest citerade: Unemployment and
Macroeconomics (Lindbeck 1993) och Turning Sweden Around (Lindbeck m fl
1994), den engelska översättningen av Lindbeckkommissionens huvudbetänkande (SOU 1993:16).
Assars inflytande har sålunda i rätt hög grad skett genom hans böcker.9 Delvis beror detta på att han i endast begränsad utsträckning var inriktad på publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter före början av
1980-talet. Men framför allt visar denna bibliometriska analys på Assars
vetenskapliga bredd och på hans verklighetsnära forskningsinriktning
med många populärvetenskapliga och policyrelevanta bidrag som fått stort
genomslag.

Ek, S och M Henrekson (2018), ”Citeringar –
att mäta och att mäta rätt”, Ekonomisk Debatt,
årg 46, nr 1, s 33–46.

fem-publiceringar av Sverigebaserade forskare
1989–2019”, Ekonomisk Debatt, årg 48, nr 3,
s 49–61.

Ek, S och M Henrekson (2019), ”The Geography and Concentration of Authorship in the
Top Five: Implications for European Economics”, Scottish Journal of Political Economy, vol 66,
s 215–245.

Jacobsson, L och A Lindbeck (1971), ”On the
Transmission Mechanism of Wage Change”,
Swedish Journal of Economics, vol 73, s 273–293.

Henrekson, M och H Nielsen (2020), ”Topp

REFERENSER

Lindbeck, A (1968), Svensk ekonomisk politik –
problem och teorier under efterkrigstiden, Aldus/
Bonnier, Stockholm.

9 Detta kommer sannolikt att bli än tydligare i takt med att Scopus även adderar citeringar till
böcker före 2005.
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Assar Lindbeck hade avgörande betydelse för att höja svensk nationalekonomisk
forskning till internationell kvalitet: genom sina insatser för att få till stånd en
formaliserad doktorandutbildning men framför allt genom att utveckla Institutet för internationell ekonomi till ett internationellt framstående forskningsinstitut. Det senare gjorde han inte minst genom att vara en inspirationskälla
för yngre forskare, ständigt letande efter svar på nya – och gamla – forskningsfrågor. Till detta kommer hans insatser för att etablera ekonomipriset som ett
pris i samhällsvetenskap av samma dignitet som de ursprungliga Nobelprisen i
naturvetenskap.
Assar Lindbeck är känd som forskare och samhällsdebattör. Men han var
också forskningsentreprenör i vid mening. Min artikel handlar om hans
insatser på det området:

•
•
•
•

Bidragen till att etablera en strukturerad forskarutbildning i nationalekonomi
Utvecklingen av Institutet för internationell ekonomi (IIES) till ett
internationellt ledande forskningsinstitut
Tillkomsten av Ekonomisk Debatt
Rollen som ledamot i och ordförande för priskommittén för Sveriges
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
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Jag hade förmånen att arbeta nära Assar i mer än 45 år: som doktorand, som
färsk doktor, som professor och biträdande chef på IIES under honom, som
chef där efter hans ”pensionering”, som professorskollega och slutligen som
forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

1. Forskarutbildningen
Ett av Assars viktigaste bidrag till svensk nationalekonomi, som många yngre ekonomer inte känner till, är hans insatser för att etablera en
strukturerad doktorandutbildning. Idag är organiserade doktorandkurser
självklara vid svenska universitet där man kan avlägga doktorsexamen i
nationalekonomi. Så var det inte under 1950- och 1960-talen.
De berömda ekonomerna i 1930-talets Stockholmsskola – Dag Hammarskjöld, Alf Johansson, Erik Lindahl, Erik Lundberg, Karin Kock,
Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin och Ingvar Svennilson – vilka parallellt med
Keynes utvecklade teorier för konjunkturer och konjunkturpolitik, missforskningsentreprenören assar lindbeck

Jag är tacksam för
synpunkter från
Harry Flam, Carl B
Hamilton, Magnus
Henrekson och Hans
Tson Söderström.
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2. Institutet för internationell ekonomi
Assars främsta insats för svensk nationalekonomi var att som chef för IIES
1971–95 utveckla det till ett internationellt framstående forskningsinstitut.
IIES skapades 1962 som en plattform för Gunnar Myrdal när han
återvände till Sverige efter sin sejour som generalsekreterare i FN:s
Ekonomiska kommission för Europa. Institutet hade en dubbelställning
som dels en självständig myndighet med en egen (liten) budget, dels en
del av Stockholms universitet. Under Myrdal fungerade IIES närmast som
1 Hammarskjöld blev ämbetsman och så småningom FN:s generalsekreterare, Johansson
generaldirektör för Bostadsstyrelsen, Kock politiker och generaldirektör för Statistiska centralbyrån, Lundberg chef för Konjunkturinstitutet, Myrdal minister och generalsekreterare
för FN:s Ekonomiska kommission för Europa, Ohlin politiker (mångårig ledare för Folkpartiet) och Svennilson chef för Industriens Utredningsinstitut (IFN:s föregångare) och senare
ledare för de statliga långtidsutredningarna.
2 Det gällde särskilt Erik Lundberg, professor först vid Stockholms högskola och senare
vid Handelshögskolan och med en ställning inom svensk nationalekonomi på 1950- och
1960-talen som motsvarade Assars under de följande decennierna. Lundberg kunde vara dräpande i sina kommentarer till doktorander och blev med åren allt mer kritisk till teoretiska
modeller, vilket inte var befrämjande för avhandlingsskrivande (Lindbeck 2012).
3 Lindbeck (2012, s 76–77). Se också Henrekson (2020).
4 Lindbeck (1959, 1963).
5 Andra drivande krafter var Östen Johansson och Karl Jungenfelt.
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lyckades nästan helt med att utbilda nya forskargenerationer. Ett skäl var
att flera helt eller delvis lämnade den akademiska professionen,1 ett annat
förmodligen bristande intresse. Kanske skrämde de också genom sin intellektuella briljans bort många potentiella nya doktorer.2
Enligt sina memoarer arrangerade Assar vårterminen 1959 efter hemkomsten från två års forskarstudier i USA ”vad som förmodligen var den
första organiserade doktorandkursen, med efterföljande tentamen, i nationalekonomi” vid Stockholms högskola (föregångaren till Stockholms
universitet). Han fortsatte därefter enligt egen utsago att ge sådana kurser
på såväl områden vilka han kunde (främst penning- och makroteori samt
offentlig ekonomi) som på områden vilka han inte behärskade (där undervisningen organiserades i ”studiecirkelform” så att Assar fick utbilda sig
parallellt med studenterna).3 Samtidigt argumenterade han både bland kollegor och offentligt för att doktorandutbildningen måste organiseras i form
av systematiskt uppbyggda kursprogram enligt amerikansk modell.4
Under 1960-talet växte successivt ett strukturerat doktorandprogram
i Stockholm fram i samarbete mellan Handelshögskolan och Stockholms
universitet. Assar var en av dem som drev processen.5 När jag inledde mina
doktorandstudier 1971 fanns ett fullständigt program på plats. Vi var många som upplevde Assars kurser – då allmän penning- och makroteori samt
makroteori för öppna ekonomier – som de mest intressanta därför att de så
tydligt kombinerade teoretisk stringens med praktisk relevans. Doktorandprogrammet i Stockholm inspirerade så småningom till liknande program
även vid andra svenska universitet.

ett slags författarfabrik med ett antal assistenter anställda för att biträda
honom i arbetet på hans omfattande verk Asian Drama: An Inquiry into the
Poverty of Nations (Myrdal 1968). Myrdal efterträddes som chef 1967 av Ingvar Svennilson, men denne hann på grund av sjukdom aldrig sätta sin prägel
på verksamheten.

En forskarutbildningsinstitution
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När Assar utnämndes som chef för IIES 1971 förändrades verksamheten i
grunden. Han började rekrytera unga doktorander och förvandlade institutet till vad han själv betecknade som ett forskarutbildningsinstitut. Doktorsexamen kunde av formella skäl inte avläggas där, utan detta gjordes vid
de nationalekonomiska institutionerna vid Stockholms universitet eller
Handelshögskolan, men institutet utgjorde doktorandernas arbetsplats och
fungerade i realiteten också som deras handledningsinstitution.
Många svenska nationalekonomer utförde hela eller delar av sitt avhand
lingsarbete vid IIES under Assars tid som chef. Dessa listas i tabell 1.
Assar rekryterade också nydisputerade doktorer från andra institutioner. Även dessa forskare fick delar av sin grundläggande skolning under
Assars ledarskap. De redovisas i tabell 2.
I dag sker rekryteringar av doktorander och nydisputerade forskare till
nästan alla nationalekonomiska institutioner i Sverige på ett formaliserat
sätt. Det gäller inte minst IIES. Så gick det inte till när Assar rekryterade,
utan det skedde mer intuitivt ”på uppstuds”. Ett sådant förfarande kan ge
katastrofala resultat. I Assars fall var det synnerligen framgångsrikt: han
hade en sällsynt förmåga att i undervisning och andra kontakter identifiera
lovande forskare. Enskilda felrekryteringar förekom, men de flesta som
anställdes blev så småningom mycket framgångsrika forskare och/eller kom
med sin forskarbakgrund att på andra sätt ge stora bidrag till svenskt samhällsliv. En lärdom av det kan vara att det är viktigt att i ett akademiskt
system också lämna utrymme för kreativa personer att tillämpa oortodoxa
metoder.
Särskilt i eftervärldens ljus kan den ensidiga könssammansättningen av
IIES forskarstab under Assars chefstid te sig märklig: alla i tabellerna 1 och
2 uppräknade forskare är män. Han såg knappast en jämnare könsfördelning som en viktig fråga utan oroade sig snarare för att den skulle avleda
(de manliga) doktorandernas intresse från forskningen. Man måste dock
komma ihåg hur annorlunda förhållandena var på 1970- och 1980-talen
jämfört med i dag. Det var först efter införandet av obligatorisk särbeskattning 1971 och daghemsutbyggnaden under 1970-talet som det skedde en
gradvis ökning av kvinnors arbetskraftsdeltagande. Kvinnliga doktorander
var länge få och disputerade kvinnliga nationalekonomer ännu färre.
Assar bedrev inte handledning i vedertagen mening där doktoranderna
fick redovisa tydliga avhandlingsplaner och motta strukturerad feedback. Ett
vanligt skämt bland oss doktorander var att det i själva verket var vi som
handledde Assar. Men han skapade en unikt kreativ forskningsmiljö vilken
forskningsentreprenören assar lindbeck
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Tid vid IIES

Karriär

Hans Tson
Söderström

1974: Handelshögskolan
i Stockholm

1971–84

Chef för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
(SNS) 1985–2002 och adjungerad professor vid
Handelshögskolan i Stockholm 1992–2015

Johan Myhrman

1975: Stockholms universitet

1971–84

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm
1984–97

Lars Nyberg

1975: Handelshögskolan
i Stockholm

1971–78

Vice riksbankschef 1999–2011

Staffan Viotti

1975: Handelshögskolan
i Stockholm

1971–81

Rådgivare på Riksbanken 1996–2012 respektive
på Finansinspektionen 2012–17 och adjungerad
professor vid Handelshögskolan i Stockholm
1998–2009

Nils Lundgren

1975: Stockholms universitet

1966–76

Chefsekonom på PK-banken/Nordbanken/Nordea
1980–99, partiledare för Junilistan 2004–08 och
ledamot av Europaparlamentet 2004–09

Lars E O
Svensson

1976: Stockholms universitet

1975–2001

Professor vid IIES 1984–2001 och vid Princetonuniversitetet 2001–07 samt vice riksbankschef
2007–13

Clas Wihlborg

1976: Princetonuniversitetet

1974–77

Professor vid Göteborgs universitet 1989–2001,
Copenhagen Business School 2001–08 och Chapmanuniversitetet från 2008

Lars Calmfors

1978: Handelshögskolan i
Stockholm

1974–

Professor vid IIES 1988–2015, ordförande i Ekonomiska rådet 1993–2001 och i Finanspolitiska rådet
2007–11

Harry Flam

1981: Handelshögskolan
i Stockholm

1980–

Professor vid IIES 1995–2016 och ordförande i
Finanspolitiska rådet 2016–20

Torsten Persson

1982: Stockholms universitet

1979–

Professor vid IIES från 1987, ordförande i Ekonomiska rådet 2000–02 och ordförande i European
Economic Association 2003

Henrik Horn

1983: Handelshögskolan
i Stockholm

1978–2007

Professor vid IIES 1994–2007

Ole Risager

1986: Aarhus universitet

1982–84

Professor vid Copenhagen Business School 1996–
2019

Paul Söderlind

1993: Princetonuniversitetet

1993–96

Professor vid universitetet i St Gallen från 2003

John Hassler

1994: MIT

1990–

Professor vid IIES från 2005 och ordförande i
Finanspolitiska rådet 2013–16

Magnus
Dahlquist

1995: Stockholms universitet

1990–96

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm från
2006

Jakob Svensson

1996: Stockholms universitet

1993–96,
2000–

Professor vid IIES från 2007

Tabell 1
Nationalekonomer
som helt eller delvis
gjorde sitt avhandlingsarbete vid IIES
under Assars chefstid

Källa: Egen sammanställning.

fungerade som ett ständigt pågående seminarium där allas inlägg oberoende
av ställning togs på lika stort allvar (om de var genomtänkta) eller avfärdades
(om de var mindre genomtänkta).6 Inte minst fortgick dessa ”seminarie
6 Se också Calmfors (1995, 2020a, 2020b).
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Disputation

Tid vid IIES

Karriär

Marian Radetzki

1972: Handelshögskolan
i Stockholm

1975–89

Adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet 1991–2006 och gästprofessor där från 2006

Carl B Hamilton

1974: London School of
Economics

1974–91

Professor vid Stockholms universitet 1991–97,
adjungerad professor vid Handelshögskolan i
Stockholm 1999–2005 och riksdagsledamot för
Liberalerna under flera perioder

Thorvaldur Gylfason

1976: Princetonuniversitetet

1978–96

Professor vid Islands universitet från 1983

Peter Svedberg

1977: Stockholms universitet

1976–2009

Professor vid IIES 1992–2009

Jörgen W Weibull

1978: Kungliga Tekniska
högskolan

1984–89

Professor vid Stockholms universitet 1991–95 och
vid Handelshögskolan i Stockholm från 1995

Peter Englund

1979: Handelshögskolan
i Stockholm

1984–88

Professor vid Uppsala universitet 1988–98 och vid
Handelshögskolan i Stockholm från 1998

Mats Persson

1979: Handelshögskolan
i Stockholm

1984–

Professor vid IIES 1989–2016

Nils Gottfries

1985: Stockholms universitet

1985–94

Professor vid Uppsala universitet 1994–2019

Jonas Agell

1986: Uppsala universitet

1989–92

Professor vid Uppsala universitet 1992–2000 och
vid Stockholms universitet 2000–07

Källa: Egen sammanställning.

samtal” under luncher och kaffepauser: under de förra var Assars taktik att
tillskansa sig ett problemformuleringsmonopol genom att först av alla äta
upp för att därefter, medan vi andra fortfarande hade maten i munnen, formulera några provokativa ståndpunkter som utgångspunkt för den fortsatta
diskussionen.
Vi doktorander fick i stort sett handleda varandra eller söka kontakt med
de framstående utländska gästforskare som Assar kontinuerligt lyckades få
till IIES. Assar såg främst sin roll som att vara en inspiratör till forskningsinsatser. Samtidigt var han alltid beredd att utgöra bollplank för den som fastnat i någon forskningskris – vilket alla doktorander gör från tid till annan.
Ett personligt minne är hur jag inför min disputation hade börjat tvivla på
kvaliteten i min avhandling och inte kunde bestämma mig för om jag skulle
arbeta vidare på ytterligare ett kapitel – och därmed försena processen –
eller inte. När jag rådfrågade Assar om mitt ”dilemma” löste han snabbt
problemet med repliken ”inget är så plågsamt som att glida fram och tillbaka längs en indifferenskurva”, en sann nationalekonoms sätt att säga ”sluta
oroa dig, det spelar ingen roll”.

Tabell 2
Disputerade nationalekonomer som fick
delar av sin grundläggande skolning på
IIES under Assars
chefstid

IIES utveckling
Vid Assars chefstillträde hade IIES en mycket begränsad budget. Den
räckte inte för att finansiera alla doktorander utan detta ordnades genom
ett lapptäcke av medel från olika stipendiefonder. Anslag från Riksbankens
forskningsentreprenören assar lindbeck
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7 Här gjorde Svenska Handelsbankens ordförande Tore Browaldh, vd:arna i Nobelstiftelsen
Stig Ramel och Micha Sohlman samt juridikprofessorn Sven-Olof Lodin stora insatser för att
få in medel.
8 Enligt Assars memoarer ska Gunnar Myrdal ha liknat IIES finansiering vid det spekulativa
1920-talets ”byggmästarfinansiering” (Lindbeck 2012, s 146–147).
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Jubileumsfond samt bidrag från olika forskningsstiftelser och näringslivet, vilka kanaliserades genom en särskild Stiftelse för stödjande av Institutet för internationell ekonomi, spelade också stor roll.7 Assar hade en
stor förmåga att hitta kreativa finansiella lösningar.8 Men i längden var en
expansion baserad på osäkra externa anslag inte hållbar, särskilt inte när
tidigare doktorander disputerat och efterfrågade en mer stabil finansiering för att stanna kvar. Därför uppvaktades vid återkommande tillfällen
både utbildnings- och finansdepartementet om ökade statsanslag inklusive
till fler professurer än Assars. Utbildningsdepartementet var dock motsträvigt: det verkade finnas en betydande ideologisk motvilja mot att ge
mer resurser till nationalekonomisk forskning och särskilt till ett institut
vars chef hade en hög profil i samhällsdebatten som förespråkare av marknadsekonomiska lösningar. Förståelsen var större i finansdepartementet.
En intern diskussion mellan departementen där utbildningsdepartementet motsatte sig ytterligare medel till IIES för att inrätta ännu en professur
lär ha slutat med att dåvarande statssekreteraren i finansdepartementet Jan
O Karlsson slog näven i bordet och fällde repliken: ”då ska de ha två”. Så
blev det också.
Vid Assars flytt till IIES 1971 var hans professur den enda. När han
avgick 1995 hade ytterligare sju tillkommit. Assars egen tjänst var en ren
forskningsprofessur. Men han var drivande bakom att de nya professurerna skulle ha samma undervisningsskyldighet som de vid National
ekonomiska institutionen. Det ledde till att mycket av grundutbildningen i nationalekonomi vid Stockholms universitet åter kom att bedrivas
av professorer. Det hade inte varit fallet sedan de efter 1968 års vänstervåg trängts undan från den undervisningen som i stället övertagits av
icke disputerade lärare – ibland goda pedagoger, men ofta utan djupare
vetenskaplig kompetens.
I mitten av 1970-talet var den huvudsakliga forskningsinriktningen
på IIES makroteori för öppna ekonomier. Men under 1980-talet blev
arbetsmarknad och lönebildning, utrikeshandel och penningpolitik viktiga forskningsområden. Senare har utvecklingsekonomi, politisk ekonomi,
allmän makroteori och tillväxtteori (inklusive klimatfrågor) kommit att
utgöra centrala delar av verksamheten. Assars filosofi – som fortfarande
gäller – var att inte styra forskningsinriktningen utan att lämna den till de
enskilda forskarna: det ”enda” kravet var att forskningen skulle vara av så
hög kvalitet att den kunde publiceras i goda internationella tidskrifter.
Assars starka uppfattningar och förmåga till slagkraftiga formuleringar
ledde till att många utanför – och ibland också inom – forskningsvärlden
såg honom som kontroversiell och dominant. Hans ovilja att ägna sig åt
småprat eller att ventilera mer personliga omständigheter kunde också
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uppfattas som social inkompetens. Men samtidigt var han som chef ovanligt socialt kompetent i andra avseenden. Det var en prestation att IIES
under hans ledning nästan helt undvek allvarliga interna konflikter trots
att forskarstaben bestod av starka personligheter med ofta motstridiga
uppfattningar om hur verksamheten borde bedrivas.9 Det gällde inte minst
frågan om grundforskning kontra tillämpad forskning innefattande även
mer praktisk-politiska uppdrag. Här fanns betydande motsättningar under
1980-talet mellan å ena sidan (vid den tidpunkten) mer teoretiskt inriktade forskare som Lars E O Svensson, Torsten Persson samt Henrik Horn
och å andra sidan mer policyinriktade forskare som Carl B Hamilton, Hans
Tson Söderström, Marian Radetzki och jag själv. Assar var skicklig på att
desarmera åsiktsskillnaderna. När vi konkurrerade om de professurer som
utlystes uppstod också spänningar: dessa bidrog Assar till att lösa upp genom att inbjuda oss alla med respektive till en middag i hans hem som till
allas förvåning ägnades just åt det slags småprat som han annars skydde som
pesten.
Assar prioriterade att få tid till sin egen forskning. Därför delegerade
han den administrativa skötseln av institutet till en biträdande chef (i tur
och ordning Sven Grassman, Hans Tson Söderström, Carl B Hamilton och
jag själv). Jag tror att vi alla i den rollen upplevde honom som mycket lätt att
samarbeta med.
Sammanfattningsvis byggde Assar under en knapp 25-årsperiod upp
IIES från en forskarutbildningsinstitution bestående av unga doktorander
till ett forskningsinstitut av europeisk toppklass. Det skedde genom att starta i liten skala, åstadkomma resultat och sedan använda dem som argument
för resurstillskott. Av avgörande betydelse var Assars strategi att bjuda in
internationella ”toppstjärnor” som gästforskare och till konferenser, vilket
vidgade de yngre forskarnas kontaktnät och lade grunden till många samarbetsprojekt. Han angav själv i punktform sin syn på vad som krävs för att ett
samhällsvetenskapligt forskningsinstitut ska nå framgång (se box 1).

IIES i dag
IIES är i dag en helt annan institution än när Assar avgick som chef 1995.
Då bestod forskarstaben förutom av åtta professorer av 18 andra forskare
(disputerade och odisputerade). Alla forskare utom två var från Sverige.10
I februari 2021 var antalet professorer sex (varav en utländsk). Den övriga
forskarstaben bestod av 14 disputerade forskare (ingen från Sverige) och
29 doktorander (varav 22 från utlandet).11 Till detta kom fyra professorer
emeriti, alla från Sverige (inklusive jag själv).12 Institutet har således fortsatt att växa efter Assars avgång, samtidigt som sammansättningen ändrats
9 Den enda större personkonflikten gällde Sven Grassman, IIES biträdande chef 1971–79.
Konflikten beskrivs i Hans Tson Söderströms bidrag i denna volym.
10 Institute for International Economic Studies (1995).
11 Fyra av de disputerade forskarna är kvinnor och tolv av doktoranderna. En av professorerna
är kvinna.
12 https://www.iies.su.se/research/researchers/faculty besökt 16 februari 2021.
forskningsentreprenören assar lindbeck
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Box 1
Assars tio
”budord” för
en forskningsinstitution13

1 Ett forskningsinstitut ska sikta på att nå den internationella
forskningsfronten och bidra till att gradvis förskjuta den.
2 Forskningen ska publiceras internationellt, i regel i internationellt respekterade tidskrifter.

4 Varje forskare bör utveckla sitt eget internationella nätverk.
5 Forskningen bör koncentreras till ett begränsat antal områden.
6 Framgångsrik forskning förutsätter en kritisk massa på något
eller några få områden.
7 Det är viktigt med interaktion mellan å ena sidan teoretiskt och
metodinriktade arbeten och å andra sidan tillämpad forskning.
8 Anställningsbeslut och finansiering av verksamheten är de viktigaste uppgifterna för chefen vid ett forskningsinstitut, andra
uppgifter kan delegeras.
9 Det är en stor fördel för ett forskningsinstitut att vara en del av ett
framstående universitet.
10 Åtminstone en del medlemmar vid ett forskningsinstitut i
ekonomi bör producera artiklar och böcker, inte bara för det
internationella forskarsamhället, utan också för ekonomiskt
intresserade lekmän.

så att de flesta forskarna numera är utländska. Det senare speglar en medveten strävan att rekrytera på den internationella arbetsmarknaden och att
inte ge företräde till svenska forskare.13
Assar hade en kluven inställning till förändringarna. Han gladdes över
IIES internationalisering och förmåga att attrahera högklassiga utländska
forskare. Men han menade också att ”för att institutet faktiskt skall bidra till
att leverera välutbildade och framstående nationalekonomer för universitet, förvaltning och privata organisationer i Sverige är det viktigt att huvuddelen av doktorander och yngre forskare vid institutet rekryteras bland
svenska studenter” (Lindbeck 2012, s 151). Den här synpunkten förde Assar
under senare år ofta fram på interna möten på IIES. Min bild är att de flesta
av hans forskarkollegor på institutet fann hans inlägg närmast pinsamma.
Jag har en annan syn. Fördelarna med IIES nuvarande rekryteringsstrategi är uppenbara: den garanterar anställning av forskare i internationell toppklass och minskar riskerna för ”inavel”. Men samtidigt pekade
13 Se Lindbeck (2012, s 155–156). Punkterna återfinns också på hans hemsida som ”Ten Commandments”: http://perseus.iies.su.se/~alind/. De återges här i översättning och nedkortat
skick.
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3 Det är viktigt med framstående utländska gästforskare för att
importera kompetens och för att höja ambitionsnivån.
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Assar på ett viktigt problem som hängde samman med hans djupt kända
övertygelse att ekonomer ska vara ”tvåbenta” med ”en fot på den internationella forskningsfronten och den andra i den inhemska debattmyllan”
(Lindbeck 2012, s 153–154).14 Jag skulle dock snarare formulera det som att
utländska forskare på en svensk samhällsvetenskaplig institution riskerar
att inte bli hemmastadda i samhällsdebatten i vare sig Sverige eller sina
hemländer, vilket kan vara till förfång för mer tillämpad forskning. En fara
är att de mer vardagliga samtalen kommer att handla mer om vem som
publicerar vad i vilken tidskrift, och vilka forskare som flyttar vart, än om
samhällsproblem.
Assar hade själv inte något konkret förslag om hur man ska hantera
de målkonflikter som han såg. Men han menade sannolikt att ett forskningsinstitut som inte rekryterar till formella tjänster utan i stället erbjuder utvalda forskare garantier för någon form av finansiering ibland skulle
kunna tillåta sig mer av diskretionära överväganden. På så sätt skulle en
”kritisk massa” av forskare intresserade av svenska (nordiska) samhälls
problem kunna tryggas.
Mot Assars problembeskrivning kan invändas att det borde finnas
plats för en institution med IIES internationella inriktning i det svenska nationalekonomiska forskningslandskapet, eftersom andra aktörer är
mer inriktade på inhemska samhällsproblem: t ex IFN, IFAU (Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), Finanspolitiska
rådet och SNS. I varje fall förtjänar Assars synpunkter på internationalisering kontra nationell samhällsrelevans en allvarlig diskussion.

3. Ekonomisk Debatt
Ett av Assars mindre kända bidrag till svensk nationalekonomi är att han var
en av initiativtagarna till Ekonomisk Debatt.15 Idén föddes under ett samtal
med dåvarande doktoranden på IIES, Nils Lundgren, där de båda oroades
över att flera tidigare breda ekonomtidskrifter på svenska lagts ner.16 Assar
och Nils kom fram till att Nationalekonomiska Föreningen skulle vara en
lämplig huvudman för en ny tidskrift som kunde utgöra en brygga mellan
ekonomisk forskning och ekonomisk politik. Under samtalets gång ringde Assar upp vd:n för Sparbanksföreningen,17 Sven G Svensson, som på
stående fot lovade att agera för att sparbanksrörelsen skulle finansiera tidskriften, vilket också kom att ske.
Nummer ett av Ekonomisk Debatt kom ut 1973. Nils Lundgren blev
tidskriftens första redaktör. Han efterträddes, efter ett mellanspel av
Bengt-Christer Ysander, av Hans Tson Söderström, också då verksam på
14 Se också Eklund (2012).
15 Se Lindbeck (2012), Henrekson (2020) och Lundgren (2020).
16 Dit hörde t ex Bankföreningens tidskrift Ekonomisk Revy och Svensk Sparbankstidskrift. Några
år senare lades Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift ner.
17 Vid den tidpunkten fanns ett stort antal mindre sparbanker i Sverige. De flesta har sedan
fusionerats till dagens Swedbank.
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4. Ekonomipriset
En sista viktig del i Assars gärning som forskningsentreprenör i vid mening
är hans insatser för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till
Alfred Nobels minne. Han var ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens
priskommitté i 25 år, från starten 1969 till 1994, och dess ordförande
1980–94.
Idén till ekonomipriset kom från dåvarande riksbankschefen Per
Åsbrink. Denne såg en donation till detta ändamål som ett bättre sätt att
använda en del av bankens vinster än att betala in dem till statskassan. Assar
var inblandad vid prisets tillkomst då han på ett tidigt stadium, som rådgivare till Åsbrink, konsulterades men menade själv att han inte spelade
någon avgörande roll.18 Däremot var hans arbete i priskommittén helt centralt för prisets framgångsrika etablering.
Assar gav avgörande bidrag till att utveckla de principer som blivit vägledande för prisarbetet.19 Det kanske viktigaste var en pluralistisk
syn på vilken forskning som ska anses prisvärd: alltifrån grundläggande
metodarbete till studier av specifika problemområden har belönats. En
viktig utgångspunkt blev att priskandidater ska bedömas ”brutto” och
inte ”netto”, alltså att demeriterande insatser, t ex tveksamma forskningsbidrag på andra områden än dem som är föremål för prisbedömning, inte ska vara belastande och dras från dessa. En annan viktig princip
blev att ekonomisk vetenskap ska tolkas brett, innefattande också statistik,
ekonomisk historia, finansiell ekonomi och gränsområden mot psykologi, statskunskap och sociologi. Assar stod vidare i olika sammanhang upp
för att hänsyn till priskandidaternas politiska åsikter inte ska få påverka
värderingen av deras vetenskapliga insatser. Det kan tyckas självklart, men
den utomvetenskapliga kritiken mot ekonomipriset har visat att många
18 Assar var vid prisets tillkomst inte ledamot av KVA och arbetade dessutom i USA läsåret
1968–69 då de avgörande besluten togs. Inom KVA agerade Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin, Erik
Lundberg och Ingvar Svennilsson för inrättandet av priset. Se också Sidea (2010) och Lindbeck (2012).
19 Se Lindbeck (1985, 2012).

52

lars calmfors

ekonomiskdebatt

IIES. Forskarna där blev återkommande skribenter särskilt under Ekonomisk Debatts första decennier. Det gällde också Assar själv som varit en av
de flitigaste medarbetarna med totalt sett ett drygt 40-tal bidrag. Han blev
också tidskriftens ansvariga utgivare, en roll som han behöll till halvårs
skiftet 2020.
Assar såg Ekonomisk Debatt som ett viktigt komplement till den internationalisering av svensk ekonomisk forskning som han så starkt bidragit till.
Han var inte minst angelägen att bevara svensk nationalekonomisk terminologi. Vetenskaplig publicering sker numera främst på engelska. Därför
finns en uppenbar risk för anglifiering av språket i nationalekonomiska
sammanhang, vilket faktiskt kan utgöra ett demokratiproblem eftersom det
försvårar dialogen mellan experter och lekmän.
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gånger är så inte alls fallet. Lika självklart var det för Assar att en kandidats
mentala hälsa inte ska spela någon roll.20
Ekonomipriset har varit omdebatterat. En kritik har varit att kopplingen till de ursprungliga Nobelprisen skulle stå i konflikt med Alfred Nobels
vilja. Val av pristagare med högerliberala åsikter – t ex Milton Friedman
1976 – har också kritiserats skarpt från vänsterhåll. Det har vidare funnits
en kritik att nationalekonomi, och samhällsvetenskap, inte skulle vara
”riktig vetenskap”. Därför har det varit avgörande för prisets renommé att
prisarbetet skett på ett kompetent sätt. Assar var drivande i att organisera
arbetet så att det, liksom för de ursprungliga Nobelprisen, baseras på ett
stort antal externa bedömningar av prisområden och priskandidater som
görs av ledande forskare världen över. Ingen får priset utan att insatserna
grundligt utvärderats under flera år. Det är en stor framgång att valen av
pristagare fått stor inomvetenskaplig acceptans: det går inte att peka på
några uppenbart misslyckade val.
Priset utgår för bidrag till ekonomisk forskning. En central fråga blir då
hur begreppet ”bidrag” ska tolkas. Assars inställning var eklektisk. I sina
memoarer skriver han följande: ”Det kan vara en snävt avgränsad insats vid
en bestämd tidpunkt som belönas. Men det kan också gälla flera distinkta
(relaterade eller åtskilda) forskningsbidrag, alternativt en livslång insats.”21
Under Assars priskommittétid finns exempel på alla tre slagen av priser.
Senare kommittéer (inklusive dem som jag själv ingått i) har fokuserat på
enskilda mer tydligt preciserade bidrag, i linje med vad som gällt för övriga
vetenskapliga Nobelpris. Assars åsikt var att en sådan snävare prisstrategi
inte passade en samhällsvetenskap. Frågan kommer säkert att fortsätta
diskuteras.
Det råder stor konsensus bland nationalekonomer om det stora värdet
av Assars insatser under 25 år för att etablera ekonomiprisets renommé.
Samtidigt var det principiellt tveksamt att en person kunde utöva så stort
inflytande över priset under så lång tid. Därför infördes 1995 nya regler för
ledamöternas mandatperioder i ekonomipriskommittén: i dag kan en ordförande sitta i längst tre år och en ordinarie ledamot längst nio år plus ytterligare tre år efter en karantänperiod på tre år. Reglerna är desamma som för
KVA:s priskommittéer i fysik och kemi.

5. En enastående forskningsentreprenör
Assar Lindbecks insatser som forskare och samhällsdebattör har fått stor
uppmärksamhet. Men hans gärning som forskningsentreprenör i vid
mening var kanske ännu viktigare. Han hade avgörande betydelse för att
20 Enligt Sylvia Nasars biografi över John Nash var det nära att priset till honom 1994 stoppades av sådana skäl vid KVA:s plenarsammanträde samma dag som prisbeslutet skulle tillkännages (Nasar 1998). Assars uppfattning var att Nashs mentala ohälsa inte utgjorde något
hinder för att hans bidrag till spelteorin skulle belönas.
21 Lindbeck (2012, s 95).
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höja svensk nationalekonomisk forskning till internationell kvalitet:
genom hans bidrag till att få till stånd en formaliserad doktorandutbildning
men framför allt genom att utveckla IIES till ett internationellt framstående forskningsinstitut. Det senare gjorde han inte minst genom att vara en
ständig inspirationskälla för yngre forskare, ständigt letande efter svar på
nya – och gamla – forskningsfrågor. Till detta kommer hans insatser för att
etablera ekonomipriset som ett pris i samhällsvetenskap av samma dignitet
som de ursprungliga Nobelprisen i naturvetenskap. Sammantaget utgör
hans livsgärning en epokgörande insats för svensk nationalekonomisk
forskning.

Assar Lindbeck och IFN
– en sextioårig relation
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Assar Lindbeck och IFN kom att ha ett mycket omfattande samarbete som
sträckte sig över sex decennier: Under 1960-talet analyserade Assar bostads- och
jordbrukspolitikens problem och fr o m 1995 delade han sin tid mellan IFN och
IIES. Han var under denna tid inte knuten till något enskilt projekt på IFN. Vi
redogör här för de insatser Assar gjort vid IFN. Med utgångspunkt i hans verksamhet vid IFN tar vi också upp Assars syn på forskningsmetodik och hans syn på
välfärdsstaten och dess problem. Detta var ett centralt tema i den forskning han
bedrev under sin tredje period vid IFN.
Nationalekonomisk forskning ska ta sin utgångspunkt i ekonomisk-politiska problem, bedrivas på hög akademisk nivå och dess resultat ska både
kunna fungera som underlag i det politiska beslutsfattandet och i debatten om ekonomi och ekonomisk politik. Så skulle man med utgångspunkt
i Assar Lindbecks memoarer (Lindbeck 2012) kunna formulera hans eget
ideal för hur forskning i nationalekonomi ska bedrivas.
Assar levde som han lärde; under sju decennier var han en mycket aktiv
deltagare i samhällsdebatten i form av artiklar, böcker och mediaframträdanden grundade i akademisk forskning. Med det lilla tillägget att de ekonomisk-politiska problemen ska vara relevanta för näringslivet skulle man
kunna formulera IFN:s ideal vad gäller forskning och debatt på samma sätt.1
Det är därför ganska naturligt att Assar och IFN kom att ha ett omfattande samarbete. Detta skedde under tre perioder. Under den första perioden, 1961–62, analyserade han bostadsmarknadens problem. Under den
andra perioden, 1965–68, gjorde han en analys av jordbrukspolitiken. Den
tredje perioden påbörjades vid Assars formella pensionering i januari 1995
och pågick fram till hans bortgång drygt 25 år senare. Under den sista perioden delade han sin tid mellan IFN och Institutet för internationell ekonomi
(IIES) och hade då inget annat uppdrag än att skriva artiklar för internationella tidskrifter och delta i samhällsdebatten när han ansåg det påkallat.
Vi redogör här för de insatser Assar gjort vid IFN under dessa tre perioder. Med utgångspunkt i hans verksamhet vid IFN tar vi också upp Assars
syn på forskningsmetodik och hans syn på välfärdsstaten och dess problem.
Detta var ett centralt tema i den forskning han bedrev under sin tredje
period vid IFN.
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År 1961 och 1962 analyserade en ung Assar Lindbeck bostadsmarknadens
problem tillsammans med IFN:s dåvarande chef Ragnar Bentzel och en
25-årig Ingemar Ståhl, sedermera professor i Lund. Resultatet av deras
arbete redovisades i boken Bostadsbristen – en studie i prisbildningen på bostadsmarknaden (Bentzel m fl 1963). Vad som i dag är en självklarhet, att analysera bristen på bostäder som ett prisbildningsproblem, var då något
mycket ovanligt, inte bara bland politiker och allmänhet utan även bland
ekonomer. I början på 1950-talet hade visserligen lundaekonomen Sven
Rydenfelt (Rydenfelt 1950, 1952) och ekonomihistorikern Eli Heckscher
(Heckscher 1952) lanserat den enkla, men uppenbarligen svårsmälta, tanken att bostadsbristen berodde på den hyresreglering som hade införts
1942. Deras syn fick dock inget gehör i debatten och när Bostadsbristen publicerades hade det gått drygt tio år sedan Rydenfelts och Heckschers inlägg.
Huvudspåret i såväl debatt som politik var att bygga fler bostäder. Miljonprogrammet var en frukt av detta tänkande. Assar och hans medförfattare visade att bostadsbristen inte går att bygga bort. Genom kraftiga
subventioner kan man visserligen få balans mellan utbud och efterfrågan i
nyproduktionen, men det kommer då ändå att finnas kvar en överefterfrågan på redan byggda bostäder där hyresregleringen leder till konstlat låga
priser. I huvudsak kvarstår alltså problemet.
Analysen visade också att en del avarter på bostadsmarknaden var en
direkt följd av de reglerade hyrorna. På varje marknad där priserna regleras
på en konstlat låg nivå kan man förvänta sig köbildning och svarthandel.
Det undermåliga underhållet av hyresfastigheter pekades ut som en direkt
följd av regleringen. När fastighetsägarna är förhindrade att ta ut de hyror
som krävs för att hålla fastigheterna i fullgott skick återstår endast att kapa
kostnaderna genom att dra ner på reparationer och underhåll. Ett sådant
agerande underlättas också av att lägenheterna i dåligt underhållna hus
ändå blir uthyrda, eftersom de reglerade hyrorna skapar en brist på bostäder. Dessa förhållanden ledde Assar till den målande formuleringen: ”I
själva verket tycks hyreskontroll i många fall vara den mest effektiva, hittills
kända tekniken att förstöra en stad, med undantag för bombning” (Lindbeck 1970, s 34).
Den viktigaste politiska slutsatsen i utredningen var att balans mellan
utbud och efterfrågan i hela bostadsbeståndet fordrade att den hyreskontroll
som infördes under andra världskriget togs bort. En oönskad bieffekt av
detta skulle dock vara en kraftig inkomstomfördelning från hyresgäster till
fastighetsägare. I boken Bostadsbristen (Bentzel, Lindbeck och Ståhl 1963)
lanserades ett sofistikerat förslag att begränsa omfördelningen av inkomster
till fastighetsägarna utan att använda skattevapnet. En hyresvärd som önskar höja hyran med ett givet belopp skulle vara tvingad att ge ett skuldbevis
till hyresgästen för en del av beloppet. Hyresgästen skulle då kunna besluta
att antingen bo kvar och betala en högre hyra med hjälp av växeln, eller
flytta till en lägenhet med lägre hyra. I det senare fallet skulle vederbörande
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kunna få ut mellanskillnaden i kontanter. Detta skulle samtidigt möjliggöra balans på bostadsmarknaden (och därmed valfrihet och effektivitet i
bostadsbeståndet) och en socialt acceptabel inkomstfördelning.
Förslagen möttes av intensiva protester, inte minst av Hyresgäströrelsen. Men efter ett par år lyckades Assar övertyga regeringen om att hyresregleringen var så skadlig att den måste avskaffas. Assar fick själv i uppdrag att
utarbeta en proposition med sikte på att avskaffa hyresregleringen i kombination med en indragning av en del av fastighetsägarnas inkomstökning
via skattesystemet. Gunnar Sträng lade då in veto mot skattehöjningen och
menade att det vore bättre att regeringen bara avskaffade hyresregleringen.
Det skulle ge fastighetsägarna – inte regeringens skattehöjning – skulden för
den hyreshöjning avregleringen oundvikligen skulle leda till. Propositionen
lades fram men då reagerade folkpartiledaren Bertil Ohlin och menade att
det var oansvarigt att avskaffa hyresregleringen utan kompenserande skattepolitiska åtgärder. Ohlins utspel gjorde att propositionen drogs tillbaka
och hyresregleringen finns kvar än i dag.2
Assar fortsatte livet ut att debattera hyresregleringen och dess följder
(t ex i Lindbeck under medverkan av Blomqvist 1972). Frågan fick ett relativt stort utrymme i hans memoarer, vilket ledde till att den för en tid åter
kom in i debatten. Han kritiserade också förslaget i det s k Januariavtalet
från 2019 att begränsa en avreglering till nyproduktionen (von Seth 2019).3
Genom stora hyreshöjningar skulle detta visserligen skapa balans mellan
utbud och efterfrågan, men hyreshöjningarna på nyproducerade lägenheter
skulle bli desto större då detta i så fall skulle bli den enda delen av marknaden med fri prissättning. En avreglering av hyrorna skulle bli politiskt
misskrediterad av det stora gapet mellan hyrorna i nyproduktionen och det
äldre beståndet.
Få ekonomer skulle i dag invända mot analysen och slutsatserna i boken.
Man kan då fråga sig varför regleringen fortfarande finns kvar. Assar pekar
i memoarerna på det starka egenintresset hos dem som redan har ett förmånligt hyreskontrakt. Frågan är om det är en tillräcklig förklaring. Trots
allt är hyresgäster i storstädernas innerområden knappast en politisk majoritet. Här behövs mer forskning.

2. Jordbrukspolitiken
Den andra stora prisregleringen var jordbruksregleringen. Under ca tre år
med början 1965 gjorde Assar och jordbruksekonomen Odd Gulbrandsen,
2 Detta är samme Bertil Ohlin som blev professor vid Köpenhamns universitet redan som
25-åring, fick en professur i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm som 30-åring
och som mottog ekonomipriset 1977 för sin utrikeshandelsteori. Ohlin uppehöll professuren
vid Handelshögskolan fram till sin pensionering 1965 och var parallellt partiledare för Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) 1944–67.
3 Januariavtalet, eller 73-punktsuppgörelsen, var en skriftlig överenskommelse i januari 2019
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna för att kunna utse
socialdemokraten Stefan Löfven till statsminister och regeringsbildare efter riksdagsvalet
2018.
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på uppdrag av IFN, en analys av jordbrukspolitiken, vilken bestod av en
nästan ogenomtränglig härva av regleringar. Tillsammans skrev de både en
forskningsmonografi – Jordbruksnäringens ekonomi – och en mer populariserad skrift – Jordbrukspolitikens mål och medel – om jordbrukspolitiken (Gulbrandsen och Lindbeck 1966, 1969). I böckerna analyseras ekonomiska och
sociala effekter av jordbruksstödet. En avgörande poäng var att förklara att
jordbruksstödet kapitaliserades i marknadsvärdena på jordbruksfastigheter, vilket innebar att jordbruksstödet omfördelade inkomster till existerande ägare, inte bara från konsumenter utan också från framtida köpare av
jordbruksfastigheter.
På denna marknad skapade regleringen avarter som också relativt enkelt
kunde förklaras inom ramen för Assars och Gulbrandsens analys. När regleringar sänker priset under den marknadsmässiga nivån uppstår överefterfrågan och köbildning, vilket blev fallet för bostäder. När regleringar
leder till för höga priser, vilket blev effekten av jordbruksregleringen, blir
problemet det omvända: överproduktion. Här blev lösningen att dumpa de
svenska överskotten till underpriser på världsmarknaden.
Analysen identifierade ett avsevärt billigare sätt att uppfylla beredskapsmålet: att klara livsmedelsförsörjningen vid en framtida avspärrning. En
optimal politik skulle vara att skära ner odlingsarealen till drygt hälften och
övergå till ett mer vegetabiliskt orienterat jordbruk i samband med ett eventuellt framtida handelsstopp. Assar och Gulbrandsen menade också att det
skulle vara lönsamt med lagring av vissa livsmedel under fredstid, framför
allt socker. De visade också att det skulle vara billigare att importera och
lagra socker än att subventionera inhemsk betodling, där gränsskyddet var
flera hundra procent. En optimal beredskapspolitik skulle därmed leda till
att den inhemska sockerproduktionen slogs ut.
Förslagen ledde till ramaskri bland Sveriges bönder och jordägare,
men även till konvulsioner i institutets styrelse. Svenska Sockerfabriks
AB:s (Sockerbolaget) chef Sven Hammarskiöld satt vid denna tid i IFN:s
styrelse. När arbetet i preliminär form presenterades för styrelsen, föreslog
Hammarskiöld att boken skulle stoppas. Han kunde inte stå bakom en
analys som föreslog utslagning av den inhemska sockerproduktionen.
Enligt Ragnar Bentzel svarade styrelseordföranden Marcus Wallenberg att
den som inte är för fri forskning inte ska sitta i institutets styrelse. Han
gjorde samtidigt klart att styrelsen inte hade någon som helst rätt att intervenera i enskilda forskningsprojekt. Detta ledde till att Hammarskiöld
lämnade styrelsen. Wallenbergs lakoniska kommentar till det hela lär ha
varit: ”Hammarskiöld platsar inte i gänget”.
Vad som är mindre känt, men som Assar tar upp i sina memoarer, är att
Bertil Ohlin ringde upp institutets dåvarande vd Lars Nabseth och argumenterade för att boken skulle stoppas. Den skulle nämligen kunna störa
relationen till Centerpartiet inför 1968 års val. Ohlin identifierade kanske
därmed ett viktigt skäl till att jordbruksregleringen blev bestående under
så lång tid. Centern var länge en vågmästare mellan blocken i riksdagen.
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Partiet fällde ofta avgörandet när det gällde vem som fick bilda regering,
vilket inte minst illustreras av att de samregerade med Socialdemokraterna
på 1930-talet och stora delar av 1950-talet. Assars dom över Bertil Ohlins
ställningstagande var hård. För att bekämpa den socialdemokratiska
regeringens försök att liberalisera två hårt reglerade marknader var Ohlin
”till och med beredd att offra den grundläggande liberala principen om
forsknings- och yttrandefrihet” (Lindbeck 2012, s 137).
Den svenska jordbruksregleringen avskaffades först 1990. Då var Assars
tidigare elev Mats Hellström jordbruksminister. Perioden med en avreglerad jordbrukssektor blev dock kort. Redan 1995 blev det svenska jordbruket
återigen reglerat. Denna gång som ett resultat av EU-inträdet, vilket innebar att Sverige automatiskt anslöts till EU:s jordbrukspolitiska ramverk
(CAP).

3. Den tredje perioden, 1995–2020
År 1995 lämnade Assar sin professur och sitt chefskap för Institutet för
internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Den av oss som då var
chef för IFN (Ulf) fann det då vara en god idé att återuppta det tidigare
framgångsrika samarbetet mellan Assar och institutet. Glädjande nog ställde han sig positiv till det erbjudande han fick. Det resulterade i en deltidsanställning och därefter kom Assar att dela sin arbetstid mellan IFN och IIES.
Vid ”anställningsintervjun” invigde Assar Ulf i sina ”tio budord”, som
han själv haft som ledstjärna under sina 24 år som chef för IIES (se Lars
Calmfors artikel i detta nummer av Ekonomisk Debatt). Budorden genomsyras av strävan efter kvalitet i forskningen. I akademiskt avseende ska man
vara internationellt konkurrenskraftig och den egna forskningen ska publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Därutöver betonade han att
det i varje fall måste finnas några ”tvåbenta ekonomer” på institutet, dvs
ekonomer med intresse för och förmåga att kommunicera forskningen även
utanför akademin.
Som vi ser det har IFN:s utveckling i huvudsak legat i linje med strävan i
Assars tio budord. Han kom dock aldrig att ta någon aktiv del i ledningen av
IFN, vare sig när det gäller anställningar eller strategiska beslut. Han utövade sitt inflytande som inspirationskälla och förebild. Hans strävan efter att
alltid ”höja ribban” och publicera sig internationellt i högt renommerade
tidskrifter blev viktiga drivkrafter för institutet och dess forskare.
Assar var också mycket plikttrogen. Han höll sina arbetstider och det
hände aldrig att han ”jobbade hemma” de dagar som innefattade hans åtagande på IFN. Han deltog så gott som alltid i de veckovisa akademiska seminarierna och tog där alltid en aktiv roll med konstruktiva inlägg, även när
den uppsats som diskuterades låg långt ifrån hans egna specialområden.
Under denna period ägnade Assar sig åt fri forskning med sikte på att
skriva artiklar för internationella tidskrifter (Henrekson 2021, i detta nummer). Främst handlade det om makroteori, arbetslöshet, socialförsäkringar
assar lindbeck och ifn – en sextioårig relation
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4. Metoden är ett verktyg
Både i analysen av bostadspolitiken och jordbrukspolitiken arbetade Assar
och hans medförfattare med relativt basala ekonomiska verktyg. Metodmässigt sträckte sig dessa knappast utöver vad som lärdes ut i nationalekonomi på universitetets trebetygsnivå. För studenter i ämnet är analyserna
strålande exempel på hur långt man kan nå med en enkel ekonomisk analysapparat som används på ett skickligt sätt. Valet av analysinstrument bidrog
sannolikt också till böckernas stora genomslag. Analysen och resultaten
kunde förstås långt utanför kretsen av utbildade ekonomer.
Trots att ämnet nationalekonomi under Assars karriär gradvis blev alltmer metodtungt och matematiskt krävande höll han benhårt fast vid att
metoderna ska ses som verktyg för att hitta svaren på frågor av hög samhällelig relevans. I memoarerna (s 386) blir han mer specifik: ”Nationalekonomisk forskning [handlar] om att klarlägga viktiga samhällsekonomiska
mekanismer”. Men han menade samtidigt att på grund av begränsningar
i varje enskild metod i samhällsvetenskaplig forskning är det ofta en fördel
att växla mellan verbal analys och formaliserad analys. Han var också noga
med att betona vikten av att vägledas av sitt sunda förnuft, men detta är inte
statiskt utan det är ”viktigt att kunna tänka om, att revidera och förfina sitt
sunda förnuft”. Med andra ord: Man ska alltid vara öppen för nya tankar
och resultat, alltid vara beredd att lära nytt.
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och andra frågor kring välfärdsstaten. Hans egen produktion under denna period var omfattande, även om man inte väger in att tjänsten på IFN
påbörjades när han blev ålderspensionär. Hans bibliografi för de 25 åren
omfattar 42 vetenskapliga artiklar, varav flera publicerade i topprankade
internationella tidskrifter.
Assar arbetade in i det sista. I början på 2020 publicerade han sig på DN
Debatt och endast ett par veckor innan sin bortgång antogs en av hans uppsatser (skriven med Jörgen Weibull) i European Economic Review (Lindbeck
och Weibull 2020). Två år tidigare publicerades artikeln ”Social Norms in
Social Insurance”, skriven tillsammans med Mats Persson, i Journal of Political Economy (Lindbeck och Persson 2018). Det gör Assar unik även i ett internationellt perspektiv. Den av alla ekonomipristagare som varit äldst när han
publicerat originalforskning i någon av de fem topptidskrifterna – Vernon
Smith – var 81 år vid publiceringen, Paul Samuelson var 69 år och Kenneth
Arrow yngre än så, medan Assar var 88 år sista gången han gjorde det!
Assar genomförde också en studie på uppdrag av Världsbanken om de
ekonomiska och sociala konsekvenserna i Kina av de omfattande ekonomiska reformerna i landet (Lindbeck 2007, 2008).
Under denna tid skrev han sina memoarer – Ekonomi är att välja – som
kom ut 2012. Han deltog också flitigt i den ekonomisk-politiska samhällsdebatten. Efter sin formella pensionering 1995 skrev han 38 debattartiklar
varav 31 publicerades på DN Debatt.

Under hela sin karriär betonade Assar vikten av ”tvåbenta ekonomer” –
utöver att forskarna förväntas bidra med högklassig forskning bör de se till
att resultaten förs ut i samhället genom uppsatser i svenska tidskrifter, debattartiklar, mediaframträdanden, deltagande i offentliga utredningar osv.

5. Välfärdsstatens problem
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Ett huvudområde för Assars forskning under den sista tjugofemårsperioden
var välfärdsstaten och dess problem. Assar var värderingsmässigt anhängare
av en fungerande välfärdsstat. Forskningen kring välfärdsstatens problem
ska därför ses som insats för att möjliggöra välfärdsstatens fortbestånd. I
studierna av dessa problem betonade han särskilt samspelet mellan ekonomiska incitament och sociala normer. Detta samspel, menade han, bidrog
till ett gradvis ökat överutnyttjande och missbruk av välfärdsstatens förmåner. I förlängningen äventyras därmed välfärdsstatens framtida existens.
Ett annat problem är att den statliga interventionismen kan bli alltför långtgående. De skatter, bidrag och den offentliga produktion av välfärdstjänster som utgör själva välfärdsstaten innebär oundvikligen en stark
påverkan på det ekonomiska systemet. Om insatserna är för små kan välfärdsstatens mål inte nås, men om insatserna blir omfattande leder det till
effektivitetsförluster. I värsta fall förstörs det marknadsekonomiska system
som är välfärdsstatens grund. En framgångsrik politik måste gå en balansgång mellan dessa båda ytterligheter. Assars insatser i debatten kom ofta att
inrikta sig på områden där han ansåg att interventionismen gått för långt.
Generellt sett ansåg han att interventionismen i svensk ekonomi gick
för långt under perioden 1970–90 (Lindbeck 1997). Det var framför allt
under 1970-talet som den socialdemokratiska politik som haft sin idéutveckling under 1950- och 1960-talen blommade ut. Som grädde på moset
infördes löntagarfonder 1984. Centrala personer i idéutvecklingen under
1950- och 1960-talen var Gösta Rehn och Rudolf Meidner. Assar påvisade
att den interventionistiska politik som fördes under dessa decennier bidrog
till Sveriges svaga ekonomiska utveckling både relativt tidigare decennier
och andra länder. Han bidrog själv, genom Lindbeckkommissionen, till att
vända den negativa utvecklingen (Lindbeck m fl 1993).

6. Ingen 1970-talsnostalgi
Mot denna bakgrund är det föga förvånande att Assar inte hade mycket till
övers för den 1970-talsnostalgi som kunde dyka upp långt efter att epoken
gått i graven. Två episoder på IFN belyser detta.
År 1997 var Mancur Olson, välkänd professor vid University of
Maryland, inbjuden av IFN för att inledningstala på institutets årliga Astra
Ericsson Seminar Series on Human Capital and Economic Growth. En huvudtes
i Mancur Olsons forskning var att starka särintressen genom sina krav på
rättigheter eller bidrag till den egna gruppen, bidrog till att undergräva
assar lindbeck och ifn – en sextioårig relation
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7. Inte bara akademisk fackekonom
Assar bidrog också till den sociala miljön på IFN. Han skriver själv i sina
memoarer att han inte stod ut med small talk. ”Hur går bilen?” och ”Hur
länge ska det dröja innan våren kommer?” är två exempel på totalt misslyckade öppningsrepliker vid ett samtal med Assar. Däremot kunde man ta
upp nästan vilket seriöst ämne som helst till diskussion med honom. Hans
intressen gick långt utanför nationalekonomi och ekonomisk politik. På
många områden låg hans kunskaper på mycket hög nivå. Konst, arkitektur,
klassisk musik, dans, opera, jazz och inte minst film var favoritområden där
hans kunskaper var stora. På många områden var också åsikterna starka.
Även här kunde han krydda diskussionen med den typ av oneliners, som han
ofta använde i sina debattartiklar. Han var en stor vän av opera men ogillade
Wagner: ”För lite arior och för mycket arier.”
Assar var sålunda inte bara en vetenskapsman, utan en sann intellektuell, med bred och djup bildning på stora områden. Det gav honom en
oöverträffad intuition och ett exceptionellt gott omdöme som gjorde att
han nästan undantagslöst hamnade rätt i bedömningar av viktiga samhällsproblem. Han hade den ytterst sällsynta förmågan att både stödja sig på och
samtidigt lyfta sig över enskilda smala forskningsresultat, att kombinera
detta med omfattande institutionella kunskaper och på så sätt komma fram
till en både välargumenterad och träffsäker bedömning.
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ekonomins funktionsförmåga i det land i vilket de verkade (Olson 1982).
Han påstod sig dock ha funnit ett undantag i de nordiska länderna och då
framför allt i Sverige (Olson 1990). Där hölls särintresset i schack – menade
han – av en centraliserad fackföreningsrörelse, som förmådde internalisera
olika grupperingars snäva egenintresse. Detta påstådda fenomen benämndes av Olson The Nordic Lights. Med detta väckte han stor uppmärksamhet i
den svenska debatten. Särskilt hög uppskattning fick teorierna i den svenska
fackföreningsrörelsen.
Rubriken på Olsons presentation var ”How Bright Are the Nordic
Lights?”. Assar var en av opponenterna. Olson, som kände Assar väl, var
mycket glad och hedrad över detta val av opponent. Han var dock inte lika
glad när oppositionen var över. Den blev en av de mest kraftfulla sågningar
vi någonsin upplevt på ett akademiskt seminarium. Kritiken mot Olson
var både omfattande och rigorös. Assars energi och den för honom ovanligt
hårda tonen kom sig nog av att han ansåg att ett centraliserat fack – som
drivit igenom löntagarfonderna – inte rimligen kunde vara nyckeln till ekonomisk framgång.
År 2004 blev Ulf tillfrågad om att skriva en recension av en antologi med
anledning av Rehn-Meidner-modellens 50-årsjubileum. Boken kunde närmast betraktas som en hyllningsskrift. Assars syn på modellen och förslag
på ingång fångades perfekt av hans rubrikförslag: ”Rehn-Meidner-modellen in memoriam” (Jakobsson 2004).
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Tillsammans med Janos Kornai var Assar Lindbeck min mentor när jag i mitten av 1980-talet tog steget från tillämpad matematik till nationalekonomi.
Vårt forskningssamarbete pågick i 35 år och resulterade i åtta uppsatser publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Assars arbetsmetod som forskare avvek från det vanliga och han följde målmedvetet sina egna principer.
Det var spännande och lärorikt att samarbeta med Assar, som alltid valde sina
problemställningar ur dagens samhälle och aldrig lät tekniken ta överhand
över strävan efter intuitivt begripliga ekonomiska slutsatser.
Assar var i många avseenden en ovanlig människa. Rakryggad, otålig, intensiv, energisk och djärv, men innerst inne blyg. Kunde känna sig obekväm
i sociala sammanhang. Gick i samtal alltid rakt på väsentligheterna, utan
omsvep. Ingen tid för kallprat, lösa spekulationer eller icke-falsifierbara
teoretiska hypoteser. Assar lät sig inte imponeras av fina titlar och höga
ämbeten. Lyssnade enbart på sakargumenten. Han genomskådade snabbt
hyckleri och inställsamhet. Med en glimt i ögat och ett tillbakahållet skratt
sade han att mänskligheten drivs framåt av fåfänga och överskattning av
den egna förmågan. Han såg dock inte ned på dessa mänskliga svagheter.
Det var mer som ett konstaterande av ett närmast komiskt drag hos oss
människor och jag tror att han inte uteslöt sig själv.

1. Assar som forskare
I sin forskning inspirerades han mindre av den akademiska litteraturen än
av de aktuella problem och frågeställningar som han såg i samhället, framför
allt i Sverige. Som forskare var han alltså mer av en friluftsmålare än en som
låter sig inspireras av klassikerna. Det gällde att gå ut i naturen och ställa
upp sitt staffli!
Assar var målmedveten. Släppte aldrig det samhällsekonomiskt väsentliga ur sikte i den frågeställning vi arbetade med. Lät sig inte villas bort ens
i komplexa och snåriga analyser där mången forskare lätt kunde gå vilse.
Rensade bort onödiga detaljer för att lyfta fram och förtydliga väsentligheterna, med Ockhams rakkniv i handen.
Det var oftast han som kom med den ekonomiska frågeställningen och
jag som föreslog matematiska analysramar, modeller, för att analysera
frågan. Sedan gick det fram och tillbaka mellan oss, med många ”omtagningar”, där jag föreslog olika modellansatser, som vi sedan diskuterade och
jörgen weibull
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förkastade. Till sist nådde vi en punkt då vi båda tyckte modellen fångade
något väsentligt och bidrog till fördjupad förståelse av den ekonomiska frågeställningen.
När vi sedan skrev ned våra resultat eftersträvade Assar alltid en ”kort
transportsträcka” för läsaren fram till huvudresultatet. Med detta menade
han att om vissa begrepp, definitioner, observationer eller hjälpresultat ej
behövs för läsarens förståelse av huvudresultatet, ska man gå så raskt fram
man kan till resultatformuleringen och först därefter införa och diskutera
de byggstenar och redskap som behövs för att nå fram till resultatet. Han
sade att det gäller att undvika att en uppsats blir en ”arkeologisk avlagring”
av hur författarna råkar ha närmat sig frågeställningen och funnit svaret,
något som sällan intresserar läsaren och som är ovidkommande för resultatets relevans och giltighet.
Samtidigt som läsarens ”transportsträcka” fram till resultaten skulle
vara kort, eftersträvade vi ändå att det intellektuella ”avståndet” mellan
antaganden och slutsats skulle vara stort. Slutsatsen bör vara icke-trivial
och fördjupa förståelsen. Assar var inte imponerad av analyser där avståndet
mellan antagande och slutsats var kort, där han kunde genomskåda hur författarna ”stoppade in kaninen i hatten” för att strax därpå dra ut den. Även
om publiken applåderade rycktes han inte med.
Assars energi och uthållighet var imponerande. En sann maratonlöpare.
Många gånger var jag beredd att ge upp, medan han, till synes oberörd av de
ansträngningar vi gjort, i stället uppmanade till förnyad attack. Ett rekord i
detta avseende blev vårt sista arbete som tog inte mindre än sju år. Mer om
det senare.

2. Vårt arbetssätt
Vi började varje projekt utifrån en frågeställning hämtad ur verkligheten,
oftast den svenska samhällsekonomin. En undran över varför vissa saker
skedde, om de kunde förstås och förklaras inom en mikroekonomisk analysram. Vanligen började vi skissa på analysansatser utan att först konsultera den akademiska litteraturen på området. Detta var ett medvetet val för
att, som Assar sade, undvika att bli ”hjärntvättade” av etablerade och konventionella synsätt. Vi ville angripa frågeställningarna utan förutfattade
meningar. Risken att vi skulle ”återupptäcka hjulet” var uppenbar. Men
den risken ansåg vi vara värd att ta. Och eftersom Assar hade en så god överblick över hela nationalekonomiämnet, och jag så småningom också fick en
viss överblick, var risken trots allt kanske inte alltför stor.
Detta arbetssätt visade sig effektivt och stimulerande. Ty när vi väl så
småningom läste andras arbeten såg vi desto tydligare vad dessa forskare
gjort och inte gjort, hur svårt eller lätt det var, vilket perspektiv de valt, och
vilka aspekter de valt bort. Detta eftersom vi då hade varit ute och strövat i
den ”terrängen”. Att läsa andra forskares uppsatser mot bakgrund av egna
försök och intryck var spännande och lärorikt. Hade de andra redan sett det
att forska med assar
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3. Våra forskningsprojekt
Assar och jag har tillsammans publicerat åtta arbeten. Det första 1986 och
det sista i augusti i år.1 Två av de åtta uppsatserna skrevs tillsammans med
Sten Nyberg. Alla arbeten var teoretiska analyser av ekonomiska och politiska fenomen, utan empiri. Våra åtta publikationer är spridda över ett
ganska brett fält inom och utanför nationalekonomin. Denna vidd avspeglar just det förhållandet att vi låtit oss inspireras av aktuella samhällseko
nomiska frågeställningar – som ju sällan låter sig fångas inom en enda akademisk disciplin.
Medan den första och sista uppsatsen håller sig inom ramen för traditionell nationalekonomi gick några av de andra uppsatserna en bit utanför
nationalekonomins dåvarande gränser genom att införliva psykologiska
och sociologiska delmotiv i individers ekonomiska beslutfattande. Ibland
1 Lindbeck och Weibull (1986, 1987, 1988a, 1988b, 1993), Lindbeck, Nyberg och Weibull
(1999, 2003) och Lindbeck och Weibull (2020).

66

jörgen weibull

ekonomiskdebatt

vi trodde oss ha upptäckt? Hade de sett något väsentligt som vi missat? Eller
hade de missat något av det vi hade upptäckt?
Något som förvånade mig i början var hur två uppsatser inom ett och
samma område, som vid en första anblick kunde förefalla mycket lika varandra, vid noggrannare läsning och begrundande skilde sig i väsentliga
avseenden. Detta kunde gälla någon analys vi själva utvecklat och där vi
sedan hittade en vid första påseende liknande analys i litteraturen, men som
vid närmare granskning skiljde sig väsentligt från vår. Forskare måste alltid
göra många strategiska val i uppbyggnaden av en analysapparat för en given
frågeställning och antalet kombinationer är därför mycket stort.
Assar eftersträvade alltid att ”kvoten mellan insikt och teknik” ska vara
hög. Han var inte imponerad av tekniskt mycket avancerade analyser, oavsett var de var publicerade, såvida de inte gav fördjupad insikt i den ekonomiska frågeställning som behandlades. Han var alltså inte emot avancerad
teknik i sig, men vägde denna ”kostnad” mot de samhällsekonomiska insikter (”intäkter”) som därmed uppnåtts. Assar brukade säga att han inte trodde på forskningsresultat som ”beror på tredjederivatan”. Han sökte alltid en
mer fundamental förklaring, en begriplig ekonomisk intuition.
För mig var det i början en stor utmaning att hålla igen tekniken och
ägna mycken möda åt ekonomisk intuition för antaganden och slutsatser.
Men därmed inte sagt att Assar litade på sin intuition. Vare sig sin egen eller
andras. Han noterade och kommenterade någon gång med sitt typiska tillbakahållna skratt och glimten i ögat hur lättlurad och opportunistisk intuitionen är. Den kan efter en kort tids reflektion och resonerande fås att gå åt
motsatt håll. Ungefär som en hund som glatt viftar på svansen och tittar åt
det håll husse pekar. Att utföra analysen rigoröst och precist, och komplettera den med en intuitiv beskrivning och diskussion, detta var en medveten
strävan i alla våra projekt.

möttes därför våra arbeten av skepsis från kolleger: ”Är detta verkligen
nationalekonomi?”.

4. Altruism
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Ett exempel på annorlunda beteendeantaganden är vår analys av pensionssparande. Frågan huruvida detta bör vara individuellt eller kollektivt, något
som diskuterades på 1980-talet. Vi menade att individers sparandebeslut
delvis kan vara motiverade av viljan att senare kunna hjälpa andra och/eller
förhoppningen att bli hjälpt av andra. Det första motivet ökar viljan att
spara, det senare minskar det. I Lindbeck och Weibull (1988a) visade vi hur
omtanke om andras materiella välfärd – kanske något förvånande – kan leda
till samhällsekonomisk ineffektivitet. I en enkel spelteoretisk modell visade
vi nämligen hur den unika jämvikten för altruistiska individer var sämre för
båda än om individerna hade varit helt själviska eller kunnat binda sig till att
inte hjälpa varandra i framtiden. Då kan ett obligatoriskt pensionssystem
vara strikt Paretoförbättrande.

5. Sociala normer
I en annan uppsats, publicerad 1999 och skriven tillsammans med Sten
Nyberg, ger vi oss en bit in på sociologins område (Lindbeck m fl 1999).
Projektet baserades på observationen att medan socialbidrag och andra
välfärdstransfereringar var nästan skambelagda under välfärdsstatens
uppbyggnad (något som ju Assar var med om), kom de att med tiden bli
missbrukade.
Vi arbetade med denna frågeställning på dåvarande IUI, numera IFN,
där vi träffades en dag i veckan. Där arbetade även Sten. Det visade sig att
han hade liknande idéer som vi, men med fokus på inkomstskatter. Vi slog
oss ihop alla tre och byggde en modell i vilken individer, vid sidan av de ekonomiska incitamenten, är delvis motiverade av sociala normer. Vi utgick
från en social norm som tycks finnas i de flesta samhällen, nämligen att inte
vara till en börda för andra. Vi antog vidare att obehaget av att avvika från
den normen är svagare ju fler andra som avviker från normen.
Med denna enkla idé kunde vi visa hur en liten förändring i skatte- och
transfereringssystem kan leda till en radikal förändring i det kollektiva beteendet, en kaskad av många individers individuella, men genom den sociala
normen inbördes beroende, beslut. Om få andra avviker från normen så
tar det mer emot att avvika och normen kan då vara självuppfyllande. I ett
sådant samhälle räcker det med relativt låga skatter för att finansiera en
given transferering. Om skatten skulle sättas något högre vore det litet mer
lockande att avvika från normen att inte vara till belastning för andra. Men
om några andra börjar avvika så blir det mindre skambelagt att själv avvika.
En liten skattehöjning kan då initiera en kaskad av individuella beslut som
leder hela samhället till ett nytt och helt annorlunda tillstånd, med ett överatt forska med assar
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6. Politisk ekonomi
Politisk jämvikt var något som Assar och jag analyserat tidigare. I vårt mest
citerade arbete, Lindbeck och Weibull (1987), tog vi nämligen ett litet steg in
i statsvetenskapens domäner genom att analysera omfördelningspolitik som
utfall av politiska partiers, eller kandidaters, konkurrens om väljare. Genom
att betrakta väljarkåren som heterogen och indelad i distinkta grupper, mellan vilka omfördelning av en given ekonomisk resurs kan ske, kunde vi visa
att en och endast en jämvikt existerar. Att bevisa existensen var en utmaning,
inte minst eftersom det är väl känt i den statsvetenskapliga litteraturen att
det inte finns någon Nashjämvikt i en kamp om väljare mellan två politiska motståndare som var och en eftersträvar att vinna så många röster som
möjligt och där båda parterna har att föreslå en delning av en given resurs
mellan fler än två grupper, där ingen grupp utgör en majoritet. Vilken delning den ena politiska kandidaten eller politiska partiet än föreslår kan den
andra parten få med sig en majoritet av väljarna genom att minska en grupps
andel och dela överskottet mellan de andra grupperna.
Vi visade att om väljarnas preferenser inte enbart avser resursfördelningen ifråga utan även personliga egenskaper eller ideologisk profil hos
kandidaterna eller de politiska partierna, så kan tillräcklig heterogenitet i
väljarkårens preferenser i detta avseende stabilisera väljarnas aggregerade
beslut så att en politisk jämvikt faktiskt existerar och den är då dessutom
unik. I denna jämvikt gynnas swing voters, dvs väljare eller väljargrupper
med svaga kandidat- eller partipreferenser. Jämviktsfördelningen visade sig
även ha andra egenskaper som stämde väl med etablerade observationer i
statsvetenskapen.
Vi publicerade vårt arbete i specialtidskriften Public Choice. Assar beklagade senare att vi inte skickat in manuset till en mer ansedd och vida läst tidskrift. Men modellen uppmärksammades ändå och har under åren kommit
till ganska flitig användning i den politiska ekonomin.
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utnyttjat transfereringssystem. Detta kräver högre beskattning, vilket i sin
tur ytterligare stärker incitamenten att avvika från normen, osv i en oändlig kedja. En ny jämvikt uppstår, med höga skatter och överutnyttjande av
transfereringssystemet.
Vi nöjde oss inte med att enbart analysera den ekonomiska sidan av
fenomenet. Vi ville även förstå implikationerna för den politiska jämvikten, närmare bestämt vilken beskattning och transferering, om någon, som
vore ”politiskt oslagbar” under majoritetsbeslut i ett sådant samhälle. Detta
visade sig vara en utmaning i sig, men vi gav oss inte. Vi visade att det finns
endast två potentiella politiska jämvikter i vår modell och vi kunde ange när
var och en av dessa faktiskt är en jämvikt. Den ena jämviktskandidaten är
laissez-faire, dvs inga skatter och transfereringar alls. Den andra är den lägsta möjliga skattesatsen – med tillhörande transferering – under vilken en
majoritet av väljarkåren tar emot transfereringen.

7. Vårt sista arbete
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Vårt sista gemensamma arbete handlar om belöningssystem för företagsledare. Vid en middag för ungefär åtta år sedan blev vi litet sentimentala och
Assar frågade om vi inte kunde skriva en uppsats till. Det var ju längesedan
vi hade arbetat ihop och vi hade goda minnen från våra tidigare projekt.
Så jag sa ja. Följande måndagsmorgon träffades vi på IFN framför en tom
whiteboard. ”Vad ska vi forska om?” frågade vi varandra. Jag hade en vag
idé om en generalisering av vår modell från 1987 om politisk jämvikt. Assar
sade att han tyckte idén lät intressant, men hade själv ett annat förslag.
Varför inte analysera belöningssystem? undrade han. Det föreföll så
orimligt, tyckte vi båda, att företagsledare och fondförvaltare ibland får
enorma bonusar fast de ”bara har haft tur”. De kan t o m ha kört verksamheter i sank. Kan sådana belöningssystem förstås från first principles undrade
Assar. Jag höll med om frågeställningens vikt men kände mig osäker om vi
var väl rustade för en sådan utmaning. Många synnerligen begåvade och
kunniga forskare hade ju arbetat med sådana frågor i decennier, inte minst
inom ramen för principal-agent-modeller. Detta gällde t ex ekonomipristagarna Bengt Holmström, Oliver Hart och Jean Tirole.
Men Assar menade att vi kanske ändå kan komma på något nytt, genom
att, i vanlig ordning, börja från scratch och arbeta oss framåt på egen hand. Så
det var bara att ta med sig målarpenslar och staffli och ge sig ut i terrängen!
Och det hade jag inget emot, det var ju spännande.
Vad vi gjorde var att ändra perspektiv. Flyttade staffliet. Nästan hela
principal-agent-litteraturen hade nämligen ägnats analys av agenter (t ex
företagsledare) som har till uppgift från sin principal (t ex ägarna) att öka
sannolikheten för gynnsamma utfall och minska den för ogynnsamma. Jag
föreslog att vi kunde försöka analysera situationer i vilka agentens uppdrag
i stället var att bedöma och fatta (eller rekommendera) investeringsbeslut
i givna projekt. Vilket belöningssystem ska då användas? Hur belöna en
agent som avråder från en investeringsmöjlighet? I vår analys antog vi att
principalen och agenten i utgångsläget har samma (sannolikhets-)uppfattning om varje investeringsprojekt, men att agenten kan skaffa sig mer information utan att principalen kan kontrollera eller verifiera denna. Det råder
då endogent asymmetrisk information. Vid avrådan från investering antar
vi att belöningen till agenten inte kan betingas på vad som skulle ha varit
vinsten om investeringen hade genomförts.
Vi hamnade dock i vad som visade sig vara en återvändsgränd. De tekniska svårigheterna med vår analysansats blev oss övermäktiga. Det var som att
försöka ta sig fram i en oöverskådlig snårskog där endast vissa små och enkla
observationer kunde göras. Vi kände oss tvungna att överge den ansatsen.
Då prövade vi en annan, där agenten är ”rationellt ouppmärksam” i linje
med en beslutsmodell lanserad av ekonomipristagaren Chris Sims. Detta
att helt byta ansats, att flytta staffliet en bra bit, var Assar inte alls främmande för. Tvärtom hänvisade han ofta till den dramaturgiska devisen att
kunna kill your darlings.
att forska med assar
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Den nya ansatsen visade sig fungera utmärkt. Vi kom långt och uppnådde tydliga resultat för hur optimala belöningssystem ser ut, i denna teori,
och vi kunde visa hur de avviker från de i praktiken använda. Bland annat
bör belöningar för extremt bra utfall vara betydligt lägre än de som praktiseras och dåliga utfall bör bestraffas med löneavdrag.
Efter många revideringar av texten blev uppsatsen i början av augusti
2020 antagen för publicering, se Lindbeck och Weibull (2020). Assar hade
då fyllt 90 år, var tyvärr vid dålig hälsa och bodde på sjukhem i Stockholm.
Själv var jag på Österlen, så det blev hans hustru Solveig som framförde det
glädjande beskedet. Det kändes som en stor lättnad för oss båda att vi hade
rott även detta projekt i hamn. Bara ett par veckor senare somnade Assar in.

Assar, sjukskrivningar och
löntagarfonder
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Jag kände Assar från min barndom som en vän till mina föräldrar. Långt
senare, på 2000-talet, kom våra vägar att korsas igen då vi började arbeta på
ett gemensamt forskningsprojekt om orsakerna bakom den skenande sjukskrivningen i Sverige. Under eran av vår nya bekantskap fanns en outtalad fråga:
Varför hade Assar och min far slutat att umgås i slutet av 1970-talet?
I seminarierummet på Institutet för internationell ekonomi hänger ett porträtt på Assar. Porträttet visar en lätt distanserad, tillbakalutad man med
slocknad blick – allt det som Assar inte var. Det missar totalt poängen med
Assar. Han hade smittande intensitet, ett brinnande samhällsintresse och
en prestigelös diskussionslystnad.
Mitt första minne av Assar härrör från någon gång på 1960-talet. Assar
och hans familj hade flyttat in i en villa på Ryttmästarvägen i Vällingby.
Assar, tillskyndare av alla modernitetens landvinningar, guidade runt mig
och mina föräldrar i villan. Efter flytten till Vällingby umgicks vi en del
familjevis. Assar hade ett pingisbord i källaren på sin villa. Några gånger
följde jag med min pappa för att spela pingis. Andäktigt satt jag och Assars
son Dan och tittade på våra fäders intensiva spel. Efter matcherna vidtog
lika intensiva diskussioner om olika samhällsproblem.
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1. Mysteriet med sjukskrivningarna
Den andra eran av vår bekantskap började långt senare, på 2000-talet då
jag hade flyttat från Handelshögskolan till Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Ett stort samhällsproblem vid den
tiden var de skenande sjukskrivningarna: på bara några år hade sjukfrånvaron fördubblats. Inga stora policyförändringar hade genomförts
som kunde förklara den enorma ökningen och att folkhälsan skulle ha
förändrats så mycket på bara några år att det skulle kunna motivera beteendeförändringen verkade osannolikt. Ökningen föreföll som ett mysterium.
Jag hade forskat en del om sjukförsäkringen tillsammans med Per Johansson (i dag professor i statistik vid Uppsala universitet). Forskningen hade
främst varit inriktad på hur ekonomiska incitament genom ersättnings
nivån i sjukförsäkringen påverkade sjukfrånvaron. En dag ringde Assar och
frågade om jag ville skriva en artikel med honom om sjukförsäkringsmysteriet. Det ville jag så klart gärna. Dagen före hade Mats Persson, som också
assar, sjukskrivningar och löntagarfonder
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2. Forskning i studiecirkel
Assar organiserade arbetet på ett för mig nytt sätt – som en studiecirkel. Vi
var alla tre ganska obekanta med den vetenskapliga litteraturen om sociala
interaktioner. Inför varje möte enades vi om läxor i form av läsning av olika
vetenskapliga artiklar. I mycket högre utsträckning än jag är van vid från
andra forskningsprojekt diskuterade vi också iakttagelser från media och
våra respektive bekantskapskretsar. Iakttagelser från ”verkligheten” och
den aktuella policydebatten i Sverige vävdes på så sätt in i arbetet med den
teoretiska modellen och de ekonometriska specifikationerna.
Mycket av diskussionerna rörde hur lokala sjukskrivningskulturer kunde uppstå. Assar berättade hur han i sin barndom följt med sin pappa, som
företrädde fattigvårdsnämnden, till fattiga familjer i Luleås omnejd. Problemet på den tiden var inte att de fattiga ville ha mer stöd, utan tvärtom att
försöka förmå de behövande familjerna att svälja sin stolthet och ta emot
stödet. Tiderna hade förändrats sedan dess. Välfärdsstaten hade medfört att
folk i allmänhet såg till sina rättigheter snarare än sina skyldigheter gentemot samhället.
Ibland flöt samtalen ut mot livsfrågor i allmänhet – och därifrån till
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skrivit en del om sjukförsäkringen, ringt i samma ärende och vi beslutade
att förena våra krafter.
Vi var ense om det grundläggande problemet. Det svenska sjukförsäkringssystemet, med dess höga ersättningsnivåer och kanske välfärdsstaten
i allmänhet, byggde på en sorts samhälleligt kontrakt som innebar att missbruk av systemet inte var socialt accepterat. Om folk upptäckte att män
niskor i deras nära omgivning utnyttjade systemet i onödan skulle de visa sitt
missnöje, vilket var en faktor som höll överutnyttjandet tillbaka. Men om
många människor överutnyttjade systemet skulle styrkan i den tillbakahållande faktorn successivt försvagas. Det skulle då uppstå en ”social smitta”.
Små, initiala förändringar av sjukförsäkringsutnyttjandet – orsakade av
t ex sämre rehabiliteringsinsatser, tillfälliga brister i vården eller lite högre
ersättningsnivåer i sjukförsäkringen – skulle därför kunna få mångfalt större effekter än enligt den traditionella teorin om sjukförsäkringar.
Vid tiden för när vi började vårt arbete hade en ny empirisk litteratur
om ”sociala interaktioner” (dvs hur människor påverkar varandra utanför
de traditionella marknaderna) vuxit fram inom den nationalekonomiska
forskningen. Tillämpningarna varierade brett mellan studierna, t ex studerades val av privata pensionsplaner (Duflo och Saez 2003), kriminalitet och
bostadsområden (Glaser m fl 1996) och skolresultat och bekantskapskretsar, s k peer-group effects (Sacerdote 2001). Det hade också kommit en del
studier som hade studerat socialförsäkringar, t ex förtidspension (Rege m fl
2009) och användandet av socialbidrag i USA (Bertrand m fl 2000). Skulle
vi kunna tillämpa liknande metoder på problemet med den svenska sjukfrånvaron?
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konst. Måleri och, kanske framför allt, musik uppfattade jag som Assars
ingångar till konsten. Han gillade poesi också. En gång fick jag en diktsamling av Tomas Tranströmer i födelsedagspresent av honom. Det hände att
han ställde sig och målade någon sorts abstrakta kompositioner med tuschpennor på whiteboarden i seminarierummet där vi hade våra möten. Man
skulle sträva efter att leva ett intressant liv, tyckte han. Materiell fåfänga,
bekvämlighet och lyx var inte Assars grej. Lycka definierade han som inversen av avståndet mellan det upplevda och det förväntade livsutfallet. Olycka
och bitterhet hade enligt honom ofta sin grund i alltför högt ställda förväntningar på livet.

3. Identifikationsproblemet
Jag tror att vi alla tre initialt underskattade svårighetsgraden i vår forskningsfrågeställning. Den gränsar till ett fundamentalt problem inom samhällsvetenskaperna: hur identifierar man gruppens påverkan på individens
beteende från det faktum att grupper i stor utsträckning formeras av individer med likartade beteenden? Assar gick dock i klinch med frågeställningen
och avvisade alla genvägar och förenklingar. Hans envishet i forskningsarbetet parades med hans omisskännliga språkliga pregnans och formuleringsglädje.
Vi fick snabbt tillgång till ett stort datamaterial från Statistiska centralbyrån som omfattade hela den vuxna svenska befolkningen 1996–2002 och
innehöll uppgifter om utbetald sjukpenning. Totalt omfattade datamaterialet flera miljoner observationer. Det var exotiskt på den tiden – i början
av eran då stora mikrodatabaser med uppgifter från Sveriges olika register
börjat bli tillgängliga för ekonomisk forskning. Bostadsområde – den nivå
där vi trodde den sociala interaktionen ägde rum – definierades genom s k
SAMS-område (Small Area Market Statistic), dvs det område som definieras av samma bostadstyp inom varje församling. I Sverige finns ca 9 000
sådana områden.
Det vi kämpade mest med under arbetet med uppsatsen var identifikationsproblemet – att hitta en variation i sjukskrivningen på bostadsområdesnivå som inte var korrelerad med egenskaper hos individerna i bostadsområdena som, i sin tur, var korrelerad med sjukskrivningen. Att beskriva
hur vi tillslut löste detta problem skulle leda för långt i detta sammanhang;
den intresserade läsaren kan dock titta i vår publicerade uppsats (se Lindbeck m fl 2016).
Våra resultat visade att den individuella sjukskrivningen påverkades av
den genomsnittliga nivån i bostadsområdet. Effekten var dock ganska liten;
punktestimatet i vår huvudanalys gav en multiplikatoreffekt på 1,23. Detta
innebar att en initial ökning av sjukfrånvaron på en procentenhet (till följd
av exempelvis höjd sjukpenning eller uppträdandet av en smittsam epidemi) resulterade i en ytterligare ökning av sjukfrånvaron på 0,23 procentenheter. Slutsatsen blev således att den gruppeffekt vi identifierat bara kunde
assar, sjukskrivningar och löntagarfonder
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4. En outtalad fråga
En stor del av vår bekantskap präglades av en outtalad fråga. Under en lång
tid, från början på 1950-talet, hade Assar och min pappa varit nära vänner. Någon gång i slutet av 1970-talet hade de slutat umgås. Assar beskriver
händelsen i sina memoarer, men kunde inte ge någon entydig bild av varför
vänskapen upphörde. I talrika nekrologer om Assar antar skribenterna att
Assars kritik av löntagarfonderna låg bakom (se t ex Nils Lundgrens i Ekonomisk Debatt nr 7 2020). Vissa saker talar emot den hypotesen. En historia
som Assar berättade flera gånger var att han i ett tidigt skede av löntagarfondsdebatten av någon partifunktionär, oklart vem, blivit kallad ”en lus
i rörelsens fana”. Min pappa hade ringt upp Assar och beklagat uttalandet
och samtidigt uppmanat honom att fortsätta kritiken.
Efter det att Assars memoarer hade publicerats kom frågan upp explicit.
Vi beslutade att han och jag skulle äta lunch tillsammans för att försöka reda
ut saken. Jag erinrade mig att min pappa fått frågan av någon gäst i hemmet tidigt på 1980-talet. Han svarade att han var sur på Assar för att han
inte hade kritiserat den borgerliga regeringen. Enligt min far bedrev regeringen en ”dålig socialdemokratisk politik” med stora statliga stöd till de krisande varvs- och tekoindustrierna finansierade genom lån. Det var ett sätt
att sopa problemen under mattan, men svårt att kritisera eftersom många
arbetare skulle förlora sina jobb utan de statliga stöden. Min far menade att
Assars indirekta stöd hade givit politiken en sorts vetenskaplig legitimitet.
Vid lunchen protesterade dock Assar högljutt mot den beskrivningen och
menade att han visst hade kritiserat regeringen i en rad andra sammanhang.
Så varför hade de två slutat att umgås under 1980-talet? Vi kom inte gåtans
lösning ett dugg närmare under lunchen.
Genom åren har många frågat mig vad min far egentligen tyckte om lön-

74

mårten palme

ekonomiskdebatt

förklara en liten del av den dramatiska ökningen av sjukfrånvaron i slutet av
1990-talet och början av 2000-talet. Det är dock viktigt att komma ihåg att
den sociala interaktionen på bostadsområdesnivå bara är en av en rad möjliga. En människa påverkas inte enbart av grannarna, utan också av en rad
andra sociala faktorer (som massmedia m m). Effekten av de normförändringar som potentiellt ägde rum på nationell nivå under perioden kunde vi
inte mäta.
Assars intensitet drevs fram av en slags oro, gränsande till ångest över att
arbetet inte skulle kunna avslutas. En gång fick jag ett mail av honom där
han skrev att mina ideliga fördröjningar av arbetet hade drivit honom in i
en akut depression. Han misstänkte att jag prioriterade annat framför vårt
gemensamma projekt. Till slut lyckades vi i alla fall få studien publicerad i
Scandinavian Journal of Economics, som nog får anses som en ganska hygglig
tidskrift. Att vi ändå inte var riktigt nöjda hade nog att göra med att tidskriftens nivå låg under våra högt ställda förväntningar – Assars definition på
besvikelse.
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tagarfonderna. Jag har aldrig kunnat ge ett entydigt svar på frågan. Jag tror
att han i ett tidigt skede försökte styra bort från fonderna, vilket samtalet
med Assar indikerar, och att han i ett senare skede försökte begränsa deras
omfattning. Harry Schein berättade en gång att min far till honom sagt att
han varit villig att kompromissa bort allt utom namnet löntagarfonder. SAF
hade emellertid motsatt sig varje form av kompromiss eftersom de insett
fondernas potential för att mobilisera i de egna leden. På så sätt kunde SAF
och borgerligheten flytta fram sina positioner i den allmänna samhällsdebatten.
Assar blev med tiden en högprofilerad motståndare till löntagarfonderna. Jag tror min pappa uppfattade det som omöjligt att under den eran
återuppta vänskapen med Assar. I så motto hade väl Nils Lundgren m fl rätt
i att löntagarna kom i vägen för deras vänskap. Jag kommer dock ihåg att
min pappa alltid upprätthöll någon sorts lojalitet mot Assar och försvarade
honom. ”Assar ställer först upp olika förutsättningar och sedan för han ett
100 procent logiskt resonemang”, kommer jag ihåg att han en gång sa till en
Assar-kritisk besökare i mitt föräldrahem.

5. En liberal interventionist
Assar beskrivs ofta som en utpräglad liberal. Jag tycker beskrivningen är
delvis missvisande. Även om han så klart hyllade frihetliga principer uppfattade jag honom som interventionist i hjärtat. Han var utpräglad keynesian
när det gällde konjunkturteori och ironiserade gärna över många av Chicago-skolans teorier – som t ex teorin om real business cycles. Även om han var
en kritiker av välfärdsstaten trodde han på det som han ansåg var välfärdsstatens fundament – inkluderande t ex allmän sjukförsäkring och pay-as-yougo-pensioner. Däremot var han mer skeptisk till utvecklingen av välfärdsstaten som ett medel till samhällsförändring. Utvecklingen av barnomsorg i
offentlig regi och utbyggnaden av föräldraförsäkringar såg han som en form
av ”socialisering av familjen”.
Jag tror att hans syn på välfärdsstaten också avspeglade sig i hur han
betraktade inkomstfördelningen i ett samhälle – den dominerades av aversion mot fattigdom, snarare än att han såg ett egenvärde i en jämn inkomstfördelning sett över hela befolkningen. Att omfördela inkomster från riktigt
rika till någon sorts medelklass såg han mest innebära höga kostnader utan
tydliga vinster.
Assar fick det han strävade efter: han fick ett otroligt intressant liv. Det
är få förunnat att ha spelat en så framträdande roll i den svenska samhällsdebatten under en formativ tid. Han byggde upp ett framgångsrikt forskningsinstitut och lämnade ett bidrag med imponerande bredd till den
nationalekonomiska forskningen. Dessutom tyckte jag han under sin tid
upprätthöll en sort kvalitets- och relevanskriterium som influerade hela den
nationalekonomiska forskningen i Sverige. För honom var målet – att förstå
viktiga problem i samhället – huvudsaken. Och om analysen tillförde något
assar, sjukskrivningar och löntagarfonder
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till vår förståelse av denna verklighet – var den mödan värd, oavsett vilken
teori och vilken metod som användes.
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Sveriges a-kassor delar ut 75 000 kronor
till forskning om arbetslöshet
Känner du forskare som har publicerat arbeten om arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2019-2021? Välkommen att nominera dem till vårt forskningspris
på 75 000 kronor, som kan fördelas mellan flera personer. Mejla arbetet och en motivering
på högst två A4-sidor till info@sverigesakassor.se senast den 31 maj 2021.
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Assars och mina vägar korsades redan i slutet på 1950-talet, då vi fann att vi
hade många gemensamma intressen. Sedan dess har vi haft många fortsatta
kontakter, professionellt på konferenser och privat vid Assar och Solveigs besök i
New York. Jag blev tidigt imponerad av det djärva angreppssättet i hans bok om
Den nya vänstern. Reformagendan i hans senare böcker om svensk ekonomisk
politik har säkert haft stor betydelse. Han föreföll irriterad över dåligt ekonomiskt tänkande hos politiker och opinionsbildare.
Det känns hedersamt att bli inbjuden att delta i denna hyllning till Assar
Lindbeck. Jag anser Assar vara en av de främsta svenska ekonomerna i Sveriges lysande förflutna, tillsammans med Knut Wicksell, Gustav Cassel,
Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal.
Första gången jag träffade Assar var någon gång kring 1958. Det var på
en middag i New Haven när han besökte Yale under ett uppehåll i sina studier på hemmaplan och jag höll på att avsluta mina doktorandstudier där. Den
avsevärda bredden i våra respektive intressen, speciellt våra gemensamma
intressen – exempelvis penning- och finanspolitik och arbetsmarknaden –
och det faktum att vi var unga (jag var 24 år och han var bara drygt tre år
äldre) innebar att vi säkerligen skulle ha många fler utbyten i framtiden.
Och det hade vi. Under de följande sex decennierna träffades vi ett stort
antal gånger på internationella kongresser och i andra akademiska sammanhang – en gång under en hel månad i juli 1984 då jag besökte Institutet
för internationell ekonomi i Stockholm och en gång under några dagar i
juli 1990 när Assar besökte Siena Summer School, som anordnades av Axel
Leijonhufvud och mig (mest av Axel).
Jag är glad att få denna möjlighet att beröra våra interaktioner och
utbyten under denna anmärkningsvärt långa tidsperiod.
Jag tror det är korrekt att säga att jag inte hade följt Assars arbete på
1960-talet, eftersom jag precis hade erhållit min doktorsgrad 1959 och
var upptagen med att utföra mitt uppdrag vid RAND Corporation. Sedan
återvände jag till Yale för en anställning på Cowles Foundation i syfte att
meritera mig för en fast professur. Det var inte förrän 1969–70, när jag under
ett år var forskare vid Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences i
Stanford, som jag fick tid att återuppta läsning av andras nya och omfattande
verk. Av en slump så var det vid just denna tid – i början på 1970-talet –
som jag fick ett förskottsexemplar av Assars The Political Economy of the New
Left: An Outsider’s View med posten. Vid enstaka pauser från att skriva på min
en hyllning till assar lindbeck
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egen bok penetrerade jag olika delar av denna nya och egenartade volym.
Jag blev ganska imponerad. Mitt första intryck var bokens djärvhet.
Ingen, vad jag vet, skrev längre den sortens skrifter. Man skulle behöva gå
tillbaka till Tract on Monetary Reform av en fyrtioårig John Maynard Keynes
eller Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus av Ludwig von
Mises. Jag antog av titeln att det skulle vara en saftig kritik av ”Den nya väns
tern”, vad det nu var för något. Men på vissa sidor så uttryckte boken sympati
för dess ambitioner. Den hävdade att ”the main contribution of the New Left
has been to remind us once more of a number of eternal problems in the po
litical debate – issues of ownership, distribution of income and power, externalities, public participation, and social values in general – aspects which have
sometimes tended to disappear from the political debate during the postwar
debate, perhaps especially in the United States” (Tobin 1972, s 1217).
Boken utgjorde emellertid till stor del en skarp kritik av bristerna i Den
nya vänsterns idéer om hur man bäst skapar ett bra samhälle. Det krävde
”an awareness of the enormous difficulties involved in solving the problems
which arise in any social and economic system” (Tobin 1972, s 1217). Och,
som noterats ovan, så tillämpade han sin expertkunskap inom penning- och
finanspolitik, välfärdsprogram och arbetsmarknaden i svenska och internationella debatter.
Det slår mig att Assars tidiga kritik i Political Economy av den politik som
förespråkades av vad han kallade för Den nya vänstern och hans senare
kritik i Swedish Economic Policy (Lindbeck 1975) av institutioner och praxis som etablerades på 1930-talet under beteckningen korporatism kom att
bli ett ledmotiv genom många av hans böcker och rapporter i Sverige och
annorstädes under återstoden av hans långa karriär.
Assar ägnade inte resten av sin karriär åt att bara peka på avvikelser från
en klassisk ekonomisk modell och att så tvivel om deras klokhet. I sin bok
från 1997, The Swedish Experiment, pekade han på ett överväldigande stöd
för den uppfattning han framfört redan i början på 1970-talet, att Sveriges
ekonomiska utveckling skulle skadas av Den nya vänstern. Det framgår av
OECD-data att tillväxten i BNP per capita trots allt inte föll enbart i Sverige
under 1970-talet, den föll i västvärlden rent generellt, främst till följd av en
avmattning i innovationerna i USA. Men nedgången i Sverige var betydligt
större än nedgången i OECD och OECD Europa och pågick en bra bit in på
1980-talet.
Icke desto mindre förstår jag – skandinaver vet detta bättre än jag – att
det skedde en kraftfull ansträngning i Sverige, Finland och Danmark någon
gång under 1990-talet eller i alla fall ungefär då, för att ge innovationer
en renässans – där tillkomsten av Nokia och Spotify är de mest välkända
exemplen. Den förnyelsen i näringslivet kan mycket väl ha varit en huvudsaklig källa till att tillfredsställelsen i arbetet hade ökat till en hög nivå 1990
(ungefär samma nivå som hade uppnåtts i USA) och till höga nivåer år 2000
i Finland och Danmark (medan Sverige föll tillbaka).
Med tiden fick jag en känsla av att Assar hade blivit kraftigt irriterad över
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vad han ansåg vara dåligt ekonomiskt tänkande bland svenska ledare och
politiskt ansvariga. Vid Siena Summer School 1990 deltog han och jag i en
session där talaren, vars namn jag inte minns, hävdade att sysselsättningen
i hans land skulle ha varit högre om regeringen ingripit för att höja löne
nivåerna. Assar blev – med rätta – förbannad över det påståendet, som varken
var grundat i klassisk nationalekonomi från Ricardo till Pigou eller keynesiansk nationalekonomi från Keynes till Hicks, Samuelson och Tobin.
Det fanns säkert andra tillfällen när vi var tillsammans på programmet.
Jag har ett vagt minne av en tidigare konferens, sannolikt 1985–86, spons
rad av IBM, på en ö i den svenska skärgården, där Assar och jag deltog tillsammans med Jim Mirrlees, James Buchanan, Gary Becker och andra. Jag
minns vagt att jag som vanligt var oense med Becker, men jag tror inte att
Assar deltog i skärmytslingen.
När Assar gift sig med Solveig, en fantastisk person som gjorde Assar
mycket lycklig, åtnjöt min fru Viviana och jag deras sällskap vid deras
många besök i New York. Solveig tog fram det bästa hos Assar. De delade
sin kärlek till opera med oss och vi har fantastiska minnen av föreställ
ningar på Metropolitan tillsammans med dem.
Hösten 2013 bad Solveig och Assar IFN:s vd, Magnus Henrekson, att
arrangera en konferens i Stockholm som byggde på tesen i min nya bok Mass
Flourishing. Konferensen sändes på TV av Sveriges Television och Solveig
var en av kommentatorerna på mitt anförande. Jag tyckte mycket om att
vara på scen tillsammans med Solveig. Hon var förträfflig. Assar satte sig
mitt i publiken. Jag talade utifrån en mycket noggrant förberedd text för
en europeisk bokturné från Zürich och Hamburg till London och Oxford,
där jag tog upp föreställningar om det goda livet, värderingar, modernism,
vitalitet och vad jag kallade naturliga innovationer (kontra Schumpeters nyföretagande). Det blev en livlig diskussion från golvet. Medan jag
i mitt anförande hade hyllat arbetslivet som i princip den enda källan till
möjligheter att experimentera, ta initiativ, övervinna hinder och, framföra
allt, att skapa – kort sagt att leva ett gott liv – hade Vladimir Kvint i sin presentation sett det goda livet som en passiv njutning av materiellt välstånd.
Men diskussionen av dessa och andra frågor blev rörig. Assar blev irriterad
och ingrep för att påpeka att kommentatorerna menade olika saker med
vissa ord de använde. Det var sista gången jag såg Assar i aktion.
Assar levde sitt liv väl, och hans inflytande i Sverige och utanför dess
gränser kommer att leva kvar efter honom.
Keynes, J M (1923), Tract on Monetary Reform,
Macmillan, London.

Lindbeck, A (1997), The Swedish Experiment,
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Row, New York.
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Samarbetet med Assar började genom en vistelse vid Institutet för internationell
ekonomi 1983 och pågick i nästan fyra decennier. Tillsammans utvecklade vi
insider-outsider-teorin för arbetslöshet och tillämpade den på många olika
ekonomiska problem. Att samarbeta med Assar var krävande: han var inte nöjd
förrän en djupsinnig tanke kunde framställas så att den framstod som självklar.
Han eftersträvade enkla och användbara svar på komplicerade samhällsproblem. Trots sina många offentliga engagemang och officiella uppdrag, förblev
han en produktiv, inspirerande och revolutionerande innovatör inom national
ekonomin.
Under det senaste århundradet har det i varje generation alltid funnits flera
framstående ekonomer som kunnat renodla ett viktigt ekonomiskt fenomen till solid teoretisk och empirisk analys, som gör det möjligt för oss
att förstå världen på nya och användbara sätt. Jag har haft turen att känna
ett antal av dem. Ett betydligt mer sällsynt släkte är individer som både är
framstående ekonomer och grundliga utformare av policy. De gör det möjligt för oss att identifiera faror långt innan de har blivit uppenbara för den
breda allmänheten och därmed övervinna dessa faror genom omläggningar
av politiken. Jag har haft turen att även känna sådana människor. En än mer
sällsynt art – vi kan anse oss lyckligt lottade om vi har två eller tre av dem
i varje generation – är individer som inte enbart är framstående ekonomer
och utformare av politik utan även visionärer som kan förstå utvecklingen
av ekonomiska, politiska och sociala händelser och hjälpa oss att navigera på
vår väg genom framtiden med förnyad tillförsikt. En av de största lyckträffarna i mitt liv, som varade i nästan fyra decennier, var att känna och arbeta
med en av dessa individer: Assar Lindbeck.

1. Hur det började
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Assar var en imponerande personlighet, inte bara i dessa professionella
avseenden, utan även som en person med djup integritet och inspirerande
värderingar. Han var orubbligt ärlig, outtröttligt nyfiken och helt opåverkad av socialt tryck. Å ena sidan kunde han vara brutalt uppriktig i sin
kritik av forskning som gav intryck av att vara djupsinnig, men – när han
väl grävt djupare – visade sig vara ytlig. Det spelade ingen roll för honom
om forskaren var känd och inflytelserik. Å andra sidan var han omtänksam
och uppmärksam mot unga forskare med lovande idéer, och han delade
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Att arbeta med Assar
– ett livsavgörande möte
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generöst med sig av sin tid vid seminarier, kafferaster och diskussioner i
korridoren.
Denna ärlighet och generositet förändrade mitt liv. Efter det att jag –
som en stackars okänd universitetslektor – gav mitt första seminarium vid
Assars institut 1983, var han den enda som ställde en fråga: ”Du har visat oss
ett enormt lass analys som dras av en liten myra till idé. Varför gör du så?”.
När jag, kränkt och modfälld, svarade att han var skyldig mig en förklaring,
gick vi på lunch tillsammans.
Under denna lunch – som han åt upp på dryga fem minuter för att sedan
tillbringa den följande halvtimmen med att betrakta mina nervösa försök
att få i mig min mat snabbt – försökte jag åter förklara min forskning för
honom, men han avbröt mig: ”Låt oss inte prata om ditt seminarium mer.
Jag stod inte ut med det. Men svaret på en liknande fråga skulle verkligen
förtjäna en seriös ekonomisk analys: Varför misslyckas arbetslösa med att
få jobb genom att i sina lönekrav bjuda under de anställda? Hur hindrar de
anställda sina arbetsgivare från att acceptera löneerbjudanden de får från
ofrivilligt arbetslösa?”. Det var en koncis utmaning som uttrycktes med den
klarhet och precision som Assar var känd för.
Jag kunde inte få Assars frågor ur huvudet. De gav mig ingen ro. Så när
jag återvände till mitt rum på kvällen så gav jag upp varje tanke på sömn och
började arbeta natten igenom. Jag dök upp på Assars kontor följande morgon med början på en matematisk modell som angrep hans fråga från en ny
infallsvinkel. Efter en kort diskussion sa han till mig: ”Vi har mycket arbete
framför oss”. Det var början på 15 år av gemensamt arbete rörande insideroutsider-teorin. Assars två första frågor förblev grundvalen i vårt arbete.

2. Intuition och enkelhet
Assar hade en kombination av två enastående talanger: en stark känsla för
var de stora olösta samhällsproblemen finns och en stark ambition att finna
enkla svar av betydelse för ekonomisk politik.
Han hade en märkvärdig intuition för var de viktiga obesvarade frågorna i nationalekonomi stod att finna. Han var djupt bekymrad över samhällsproblem som var en följd av marknadsmisslyckanden och av politikmisslyckanden som uppstod i försöken att lösa dessa marknadsmisslyckanden.
Han förstod att politik med goda intentioner kunde få skadliga bieffekter.
Han genererade en mycket omfattande litteratur om ”farlig välfärdsstatsdynamik” som förklarade hur välfärdsstaten kunde undergräva dynamiken
i ekonomin. Han hade en lysande associationsförmåga, som sammanförde
hans många olikartade bidrag till ett sammanhängande helt. Ett exempel
på detta är att hans arbete om välfärdsstatsdynamik hängde ihop med insider-outsider-teorin, som i sin tur hängde ihop med hans arbete om sociala
normer och makroekonomisk politik.
Hans intuition förädlades av hans glupska läsande. Han hade alltid ett
berg av manuskript på skrivbordet, som han tillgodogjorde sig i skrämmanatt arbeta med assar – ett livsavgörande möte
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3. Insider-outsider-teorin
Vår insider-outsider-teori1 utsattes även den för samma behandling. Vi hade
en enkel fråga – varför kan de arbetslösa inte bjuda under? – som krävde
ett enkelt svar. Det fanns två svar i den befintliga ekonomiska litteraturen.
För det första: att bjuda under kan vara olagligt, beroende på lagreglerade
minimilöner eller krav på att kollektivavtal ska gälla även icke fackföreningsanslutna arbetstagare. Detta till följd av att politiker, statstjänstemän
och lobbygrupper har incitament att hålla lönerna ovanför jämviktsnivån.
För det andra: att företagen inte har några incitament att acceptera lägre
lönebud, eftersom de vet mindre om de anställdas produktivitet än vad de
anställda själva gör och därför använder lönerna som incitament för att
främja produktiviteten (effektivitetslöneteorin). Insider-outsider-teorin
gav ett tredje svar: insiders – priviligierade anställda som åtnjuter en makt1 Lindbeck och Snower (1984, 1986) är tidiga framställningar.
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de takt. Det vore fel att säga att han läste uppsatserna. Nej, han kastade sig
över dem, bläddrade fram och tillbaka, ögnade igenom flera uppsatser på
samma gång, fann sitt eget sammanhang, förkastade vissa idéer och förde
andra mycket längre än vad författarna hade avsett.
Hans strävan efter enkla svar på olösta problem var obönhörlig och fick
sin näring av någon märklig övertygelse om att alla djupa insikter – inom
nationalekonomi och annorstädes – är lättfattliga till sin natur. Framför
allt påstod han att djupa insikter hade implikationer som var förvånande
ex ante, men helt uppenbara ex post (när man väl hade förstått insikterna).
Naturlig enkelhet kanske inte är en egenskap i världen omkring oss, men
den är helt klart en egenskap i vår tolkning av denna värld. Idéer som inte är
lättfattliga kan inte vara enkla att hålla i huvudet, kan därför inte spridas och
är sålunda inte användbara som underlag för politiska beslut.
I allt mitt samarbete med honom befann jag mig i korselden mellan dessa
två talanger – hans intuition och hans strävan efter enkelhet. Han lyssnade
inte till min analys; han kastade sig in i den, avbröt mig, gick genom vissa
steg gång på gång, hoppade över andra, tänkte igenom kärnidéerna om och
om igen och bytte sedan ämne för att därpå återvända till kärnidéerna ur ett
annat perspektiv. Han var inte nöjd förrän kärnidéerna hade förvandlats till
något som i efterhand föreföll trivialt och hade skapat nya insikter på helt
andra områden.
Han tillämpade sina talanger även på andra sidor av livet. Att gå genom
konstgallerier med honom var t ex en utmattande upplevelse. Han stod inte
och begrundade tavlor och skulpturer, utan kastade sig igenom gallerierna
i en skräckinjagande takt, hänryckt av något nytt fönster mot verkligheten,
och likgiltig för allt som var konventionellt. Han kunde avverka en mängd
gallerier på en morgonpromenad någon helg; själv blev jag helt utpumpad.
Politiken i olika länder kunde han analysera på samma okonventionella och
infallsrika sätt.
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ställning inom sina företag – har ett intresse av att hindra icke-priviligierade outsiders från att lyckas bjuda under, eftersom det skulle riskera några av
insiders fördelar i form av löner, anställningstrygghet eller andra aspekter
av anställningsvillkoren.
Detta enkla svar på en enkel fråga gav upphov till många fler enkla frågor.
Varför åtnjuter insiders en mer priviligierad ställning än outsiders? Svaret, förslog vi, är kostnaderna för att anställa och säga upp personal, dvs
kostnaderna för att ersätta insiders med outsiders. Dessa kostnader kan vara
”produktionsrelaterade” (utgifter för att göra outsiders produktiva i ett företag, som många rekryterings- och upplärningskostnader) och ”rent-seekingrelaterade” (utfallet av insiders rent-seeking-aktiviteter, som t ex många uppsägningskostnader). Medan de produktionsrelaterade kostnaderna är en del
av produktionsprocessen – beroende på behovet att integrera nyanställda
– är rent seeking-kostnaderna resultatet av resursslukande omfördelningsstrider mellan insiders och outsiders. Det är dessa senare kostnader som ger
insiders deras marknadsmakt. Hur? Det enkla svaret är att dessa kostnader
förhindrar outsiders från att konkurrera på lika villkor med insiders. Med
andra ord, för att få ett jobb så är det inte tillräckligt att en outsider är villig
att arbeta för lägre lön än en insider, givet skillnaderna i yrkesskicklighet
mellan insiders och outsiders. Även om sådana underbud skulle förekomma,
vore outsiders fortfarande arbetslösa till följd av de rent seeking-relaterade
kostnaderna för att anställa och säga upp personal.
Hur skapar då rent seeking-relaterade kostnader för att rekrytera och säga
upp arbetskraft marknadsmakt för insiders inom företagen? Svaret är att
dessa kostnader i stor utsträckning faller på företagen och företagen kan
inte fullt ut överföra dessa kostnader på sina insiders. I själva verket har varje
företag två alternativa motparter att förhandla med: insiders och outsiders.
Rent seeking-kostnaderna för att anställa och säga upp arbetstagare avgör
utbytbarheten mellan dessa två alternativa förhandlingar. Ju dyrare det är
för företaget att sluta förhandla med sina insiders och börja förhandla med
outsiders, desto större förhandlingsstyrka har insiders. Insiders använder sin
förhandlingsmakt i eget intresse, vilket driver upp deras löner ovanför den
miniminivå som är nödvändig för att behålla och motivera dem.
Hur minskar då insiders utövande av marknadsmakt sysselsättningsmöjligheterna för outsiders? Om outsiders alltid erhöll sin reservationslön
vid anställning (dvs den lön som gör dem likgiltiga mellan sysselsättning
och arbetslöshet) skulle varje ökning av insider-lönen leda till ett motsvarande fall i outsider-lönen och därmed lämna sysselsättningsmöjligheterna
för outsiders oförändrade. När allt kommer omkring, ju högre de framtida
förväntade lönerna är, desto lägre är de lägsta löner man är villig att acceptera nu. I det fallet så skulle arbetsgivarens nuvärde av framtida löneutgifter förbli oförändrat och sålunda skulle även sysselsättningen förbli oförändrad. Detta sker emellertid inte i praktiken av ett antal skäl. Exempelvis
skulle de reservationslöner som uppstår ofta vara för låga för att outsiders
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4. Tillämpningar av insider-outsider-teorin
Insider-outsider-teorin var i grunden en redogörelse för orsakerna till och
effekterna av privilegier. När vi skapade teorin på 1980-talet var arbetslösheten det stora problemet i Kontinentaleuropa och därför tillämpade vi
teorin på skillnaden mellan sysselsatta och arbetslösa. Vi fann att länder
med stela arbetsmarknader – kännetecknade av höga kostnader för inträde
på arbets-, produkt- och kreditmarknaderna och höga kostnader för utträde
(t ex till följd av villkoren för anställningstrygghet) – tenderade att vara de
länder där arbetslösheten steg över längre perioder efter ekonomiska nedgångar och förblev hög även vid ekonomiska återhämtningar. Dessa länder
uppvisade sålunda en mer ”persistent arbetslöshet”. Vidare fann vi att den
genomsnittliga arbetslöshetstiden också var relativt lång i dessa länder.
Utöver detta kunde teorin också sprida ljus över lönestrukturen mellan branscher,2 fackföreningsaktiviteter,3 intertemporala lönekarriärer och
andra arbetsmarknadsfenomen.
Kort sagt så hade insider-outsider-teorin kommit till som en förklaring
till hur insiders marknadsmakt kunde leda till ofrivillig arbetslöshet, men
den hade också implikationer för förändringar i arbetslösheten som kunde
2 Lindbeck och Snower (1990).
3 Lindbeck och Snower (1987b).
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ska kunna acceptera dem (på grund av kreditbegränsningar), medan andra
orsaker kan vara att insiders ofta använder sin marknadsmakt för att driva
upp nyanställdas löner, samt lagar om minimilöner, och sociala normer
och påtryckningar från fackföreningar som förhindrar nyanställdas löner
att falla tillräckligt. När insiders använder sin marknadsmakt för att driva
upp sina löner så minskar följaktligen sysselsättningsmöjligheterna för outsiders.
Hur uppstår ofrivillig arbetslöshet? Ofrivillig arbetslöshet föreligger
när det finns människor som inte får jobb trots att de skulle vara beredda att
arbeta för mindre än de rådande lönerna, normaliserat för produktivitetsskillnader (inklusive produktionsrelaterade kostnader för att rekrytera och
säga upp personal). Det kan vara så att outsiders förblir ofrivilligt arbetslösa på grund av de anställnings- och uppsägningskostnader som rent seekers
skapat. Dessa kostnader är både ineffektiva och ojämlikhetsskapande. Den
ogynnsamma situationen erbjuder en möjlighet för arbetsmarknadspolitik
att åstadkomma ett resultat som är mer samhällsekonomiskt effektivt och
mer jämlikt.
Insider-outsider-teorin är alltså ett bra exempel på hur man kan få viktiga
insikter genom enkla svar på enkla frågor som rör viktiga samhällsproblem.
Denna obevekliga systematik genomsyrade Assars tänkande, som också
kom att bli mitt.
Nästa steg var att tillämpa dessa insikter på andra områden än de
ursprungliga.
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beläggas empiriskt. Sålunda uppfyllde teorin Assars ”förvånande ex ante¸
trivial ex post”-princip.
Teorin inspirerade en hel del senare arbete om dynamiken i sysselsättning och arbetslöshet, inklusive teorin om arbetslöshetens ”hysteres”.4
Medan arbetslöshetens beständighet karakteriserar tendensen att effekterna på arbetslösheten av temporära konjunkturchocker består långt efter
att själva chockerna har försvunnit, beskriver hysteres en situation där
temporära chocker har permanenta arbetslöshetseffekter. I Lindbeck och
Snower (1987a) utvidgade Assar och jag denna analyslinje till fenomenet
med ”asymmetrisk arbetslöshetspersistens”, dvs tendensen att effekterna
av ogynnsamma chocker består längre och blir djupare än av gynnsamma
chocker.
Insider-outsider-teorin bidrog även till att urholka den konventionella
distinktionen mellan ”cyklisk arbetslöshet” (skapad av konjunktursvängningar) och ”strukturell arbetslöshet” (som beror på arbetsmarknadens
långsiktiga struktur). När det föreligger en stor persistens i arbetslösheten, kan det bli svårt att särskilja dessa två typer av arbetslöshet. Vidare,
till följd av hysteres eller asymmetrisk persistens, kan cyklisk arbetslöshet
övergå i strukturarbetslöshet. Under dessa förhållanden blir det viktigt att
undersöka hur arbetslöshetens utveckling över tiden beror på olika eftersläpande anpassningsprocesser på arbetsmarknaden. Därmed inspirerade
teorin ”kedjereaktionsteorin för arbetslöshet”.5 Den underminerade också
det statiska begreppet ”naturlig arbetslöshet” som skillnaden mellan långsiktig efterfrågan och utbud på arbetskraft vid konstant inflation. Skälet är
att när produktivitet och reallöner växer kontinuerligt med eftersläpande
anpassningsmekanismer på arbetsmarknaden så beror den långsiktiga jämviktsarbetslösheten på själva anpassningsprocesserna.6 Orsaken är att vid
ekonomisk tillväxt kommer anpassningen aldrig att bli fullständig.
Insider-outsider-teorin har också viktiga implikationer för avvägningen
mellan inflation och arbetslöshet. Några av dessa behandlas i Assars bok
Unemployment and Macroeconomics.7 Assar och jag undersökte vidare betydelsen av eftersläpningar i produktionen för Phillipskurvan i Lindbeck och
Snower (1999). Teorin inspirerade också till en undersökning av samspelet
mellan anpassningskostnader för priser och förändringar i penningmängden, som indikerade att det fanns en omvänd relation mellan inflation och
arbetslöshet på lång sikt.8 Detta bidrar till att förklara den s k utplaningen
av Phillipskurvan i många länder under det gångna årtiondet.
4 Efter att ha författat Lindbeck och Snower (1984) skickade vi in en utvidgad version av
artikeln till Quarterly Journal of Economics, där Blanchard och Summers var redaktörer. Trots att
artikeln refuserades i denna tidskrift efter två års referee-granskning hade den slående likheter
med Blanchard och Summers (1986) vad gäller hysteres.
5 Exempelvis Karanassou och Snower (1998).
6 Exempelvis Karanassou och Snower (1997).
7 Lindbeck (1993).
8 Se t ex Graham och Snower (2008), Karanassou m fl (2005) och Snower och Tesfaselassie
(2017).
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Insider-outsider-teorins ursprungliga fokus på distinktionen sysselsättning–
arbetslöshet ledde till att många amerikanska ekonomer hävdade att denna teori främst var relevant i Europa (där arbetsmarknaderna ansågs vara
stela), men inte i USA (där arbetsmarknaderna ansågs vara flexibla). Detta
påstående är djupt felaktigt, av två viktiga skäl.
För det första finns det många olika slags rent seeking-relaterade kostnader för att rekrytera och säga upp arbetskraft, där de flesta är oberoende
av institutionella stelheter på arbetsmarknaden. De kan anta formen av
uppsägnings-, samarbets- och trakasserikostnader9 (som uppstår eftersom
insiders behandlar varandra annorlunda än underbjudande nyanställda),
kostnader som beror på minskade arbetsprestationer vid ökad omsättning
av arbetskraft10 (när anställningstryggheten minskar så faller den förväntade framtida ersättningen för nuvarande prestationer, vilket minskar incitamenten till ansträngningar), kostnader som beror på risk vid nyanställningar (eftersom företagen har större kunskap om nuvarande anställdas
beteende än beteendet hos potentiella nyanställda) och mycket mer. Många
av dessa kostnader förekommer även utan en strikt lagstiftning om anställningstrygghet. Av det skälet är insider-outsider-teorin relevant för USA, trots
att kostnaderna för omsättning av arbetskraft där har mer att göra med
distinktionen mellan ”bra” och ”dåliga” jobb än med distinktionen mellan
anställning och arbetslöshet.
För det andra, och viktigare, är insider-outsider-teorin som noterats
främst en redogörelse för anställningsprivilegier, oavsett hur dessa privilegier manifesterar sig. Med andra ord, distinktionen mellan insiders och
outsiders existerar längs många skiljelinjer: anställda kontra arbetslösa, formell kontra informell sysselsättning, graden av senioritet på arbetsplatsen,
fackanslutna kontra icke-fackanslutna arbetstagare, tillsvidareanställda
kontra visstidsanställda, korttidsarbetslösa kontra långtidsarbetslösa osv.
Utanför den ekonomiska sfären kan distinktionen även tillämpas på sociala
skillnader och bidra till att förklara socialt utanförskap och uppkomsten av
en underklass. Distinktionen mellan anställning kontra arbetslöshet förblir
viktig för vissa grupper (som ungdomar och minoriteter) i vissa länder (som
Grekland och Spanien). Men andra ojämlikheter (som mellan anställda i
yrken med låga respektive höga kvalifikationskrav eller mellan arbetstagare
i den formella och den informella sektorn) har blivit allt viktigare i många
industriländer och utvecklingsländer under de två senaste decennierna.
Teorin sprider även ljus över samexistensen av omfattande arbetslöshet och
säkra höglönejobb.
Mot slutet av hans liv arbetade Assar och jag med en uppsats som til�lämpade insider-outsider distinktionen inom den psykologiska sfären (där vi
skilde på empati och egennytta) och den sociala sfären (i form av identitet
inom eller utom den egna gruppen) för att förklara hur ekonomiskt sam9 Lindbeck och Snower (1988a).
10 Lindbeck och Snower (1988b).

86

dennis j snower

ekonomiskdebatt

5. Enbart ett europeiskt problem?

arbete vilar på socialt samarbete11 och för att skapa en ny teori om jobbmatchning.12 Detta arbete använder insider-outsider teorin för att belysa det
nyligen uppkomna fenomenet social fragmentering som bakgrund till identitetspolitik.

6. Policyimplikationer
nr 2 2021 årgång 49

Insider-outsider-teorin har viktiga policyimplikationer, som argument för
åtgärder som skapar mer lika villkor på arbetsmarknaden och ökar såväl
effektivitet som jämlikhet. Sådana åtgärder innefattar (i) ”maktbegränsande politik” (som minskar insiders marknadsmakt) och (ii) ”rösträttspolitik”
(som ger outsiders en starkare röst i lönebildningen).
De senare åtgärderna tar ofta formen av yrkesutbildningsprogram och
rådgivning till arbetslösa, vinstdelningsplaner (där de anställda får en del
av sin ersättning i form av vinstandelar), optionsprogram och sådana som
underlättar marknadstillträde för nya företag (t ex att avveckla regleringar
om företagsetablering, skattereformer som gör nya företag mindre missgynnade i förhållande till etablerade företag och politik för att minska den
yrkesmässiga, branschvisa och geografiska täckningen av kollektivavtal).
Denna politik fungerade som en föregångare och inspiration till litteraturen om ”aktiv arbetsmarknadspolitik”.13 Detta ledde till att jag skapade ett bidrags-transfereringsprogram, där passiva bidrag automatiskt
omvandlas till finansiering av aktiva åtgärder, särskilt anställnings-vouchers
för långtidsarbetslösa.14
Insider-outsider-analysen är alltså ett bra exempel på Assars ständiga jakt
– som också blev min – på enkla, fängslande idéer som rör viktiga samhällsproblem och ger upphov till nya politiska lösningar.

7. Konsekvenserna av digital teknisk utveckling
Vid 1990-talets mitt dränkte Assar mig plötsligt i en störtskur av empiriska
belägg på förändringar i den digitala tekniken som gav upphov till djupgående förändringar i arbetsorganisation, design, produktion och marknadsföring. De tekniska framstegen ledde till en omstruktureringsprocess
i många företag som kännetecknades av ett antal samverkande fenomen:
plattare organisationsstruktur, mer flexibla produktionsprocesser, kraftigt
förbättrade informationsflöden, bredare produktionslinjer med mindre
produktionsvolymer och en rasering av gränserna mellan olika yrkeskategorier.
Resultaten av våra diskussioner som följde av detta var en serie artiklar
om ”organisationsrevolutionen” och dess implikationer för ojämlikhet15
11 Lindbeck och Snower (2019).
12 Lindbeck och Snower (2020).
13 Biegert (2019) är ett nyligt exempel.
14 Snower (1994).
15 Lindbeck och Snower (1996).
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och arbetsmarknad.16 Detta arbete var föregångaren till litteraturen om
jobbpolarisering och arbetslivets framtid.

Assar levde orubbligt upp till högsta akademiska ideal. Han uppmärksammade och respekterade enbart viktiga idéer, oavsett om författarna var välkända eller okända. Hans nyfikenhet gjorde honom till en oerhört mångsidig tänkare, som sträckte sig över enorma områden inom nationalekonomi
och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Hans CV innehåller långa listor
på artiklar som ägnades åt makroekonomi, penningpolitik, offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, internationell ekonomi, ekonomiska system, ekonomisk metod och ekonomisk doktrinhistoria. Människor som
inte var villiga att ge sig i kast med enorma mängder litteratur, eller som inte
var villiga att beträda jungfrulig mark av idéer, kom snabbt på efterkälken
när han ångade på i sitt tänkande. Min erfarenhet var att samarbete med
Assar inte gav något annat val än att vidga sina vyer och bli anpassningsbar.
Att hålla kontakten med Assar var oändligt utvecklande för hjärnan.
Han värnade inte om sina egna tidigare idéer. Om rigorösa argument
påvisade att hans åsikter var missvisande eller feltänkta övergav han dem
utan att tänka mer på saken. Han behandlade sig själv med samma brutala ärlighet som han tillämpade på andra. Det enda som betydde något för
honom var sökandet efter genuin förståelse för stora samhällsproblem. Jag
blev ofta förbluffad över hur enkelt han kunde ändra åsikt i viktiga frågor
om ekonomisk teori och politik, om än efter ett extremt krävande åsiktsutbyte.
När han var helt säker på att han hade vunnit en viktig insikt, uppvisade
han ett outsinligt tålamod och en oändlig uthållighet i att förfina denna
insikt och göra den så enkel och tillämplig som möjligt. I motsats till all den
ekonomiska litteratur som eftersträvar intellektuell akrobatik, ansåg Assar
att viktiga idéer skulle göras enkla att förstå och leda till överraskande
och praktiskt användbara resultat. Att utveckla idéer på det sättet krävde
mycket hårt arbete. Jag kommer ihåg när jag arbetade med honom på
den 51:a versionen av en uppsats och vi äntligen enats om att den under
liggande tanken var tillräckligt enkel för att verka uppenbar. Då kastade
Assar uppsatsen i papperskorgen och sa ”Nu skriver vi om uppsatsen från
början. Äntligen förstår vi vad vi håller på med.”
Trots att han hade många betydelsefulla ansvarsområden samtidigt – att
bygga upp Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet
till ett av världens toppforskningscentra, vara ordförande i kommittén för
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
under många år, vara rådgivare till den svenska regeringen (som t ex genom
Lindbeckkommissionens rapport 1993) och olika internationella organisationer, ge föreläsningar världen över och mycket annat – tappade han aldrig
16 Lindbeck och Snower (2000, 2001).
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siktet på sin huvudsakliga kallelse som forskare. Trots sina många offentliga
engagemang och officiella uppdrag, förblev han sålunda alltid en produktiv,
inspirerande och revolutionerande innovatör inom nationalekonomin.
Denna virvelvind av aktivitet omfattade många andra aspekter av hans
liv. Han uppskattade konst djupt och blev en skicklig konstnär sent i livet.
Vi brukade gå på långa promenader där våra samtal helt naturligt kunde
pendla mellan forskning, politik, filosofi och konst.
Att känna Assar innebar att följa med på en hisnande resa. Det var en
relation som förändrade mitt liv, som gjorde mig – liksom andra som kände honom väl – till en annorlunda människa: modigare, mer kreativ, ärligare, självsäkrare, rättvisare, mer samvetsgrann, nyfiken och rättskaffens.
Att känna Assar har inte bara påverkat hur jag arbetar, utan även hur jag
tänker och hur jag interagerar med andra. Tillsammans med hans många
andra kolleger och närstående bevarar jag en djup tacksamhet som enbart
kan göras rättvisa genom att lika outtröttligt eftersträva de höga mål som
Assar levde upp till.
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De makroekonomiska konsekvenserna av starka fackföreningar var ett av Assar
Lindbecks stora intresseområden. Gemensamt byggde vi modeller som visade
hur fackföreningarnas avvägning mellan löner och sysselsättning kunde leda
till både inflation och arbetslöshet. Vårt samarbete resulterade i sex publicerade
artiklar, som behåller sin aktualitet även om inflationen för tillfället försvunnit
från radarn. En kvalificerad intervju jag gjorde med honom 2005–06 kan ha
retat hans aptit på att skriva sina memoarer. De kan betraktas som den bästa
självbiografi som någon nationalekonom har skrivit.

1. Begynnelsen

THORVALDUR
GYLFASON
är professor i nationalekonomi vid
Islands universitet.
Han har en doktorsexamen från Princeton University, har
arbetat på Institutet
för internationell
ekonomi och SNS
såväl som vid IMF,
har undervisat på
Princeton, har varit
redaktör för European
Economic Review,
har varit konsult
för internationella
organisationer och
publicerat ca 300
vetenskapliga artiklar, 24 böcker, 1 000
dagstidningsartiklar
och komponerat 100
sånger. Han var en
av 25 representanter
i Islands författningsråd 2011, som
valdes av nationen för
att revidera Islands
grundlag.
gylfason@hi.is

Fem år tidigare, 1973, träffade jag Assar vid hans första besök på Island.
Nationalekonomiska institutionen på Islands universitet, min huvudarbetsgivare från 1983 och framåt, och Landsbanki, som senare skandaliserades vid
finanskollapsen 2008, hade bjudit in Assar till Island för att ge ett par föreläsningar. Det var sommar. Jag hade fått min examen från Manchester den
våren och var på väg till doktorandutbildningen vid Princeton på hösten.
Mitt uppdrag under hans besök på Island bestod av att köra Assar från
Hotel Saga till mitt närliggande föräldrahem för att han skulle få se några
tavlor av isländska konstnärer, inklusive Jóhannes Kjarval, nationalkonstnären, vars porträtt och tavlor har prytt den isländska tvåtusenkrónursedeln sedan 1995. När vi väl hade anlänt till mina föräldrars hem gick Assar
fram och tillbaka över vardagsrumsgolvet, till min mors roade förvåning,

Författaren tackar
Eduard Hochreiter,
Lars Jonung, Mats
Persson, Hans Tson
Söderström, Robert
Wade och Per Magnus Wijkman för
deras konstruktiva
kommentarer på en
tidigare version av
denna text. Översatt
från engelska av
Christina Lönnblad.

Att vistas nära Assar, och att arbeta med honom, kändes som att vara i en
stor mans närhet. Eftersom han alltid var rättfram, skulle Assar ha avfärdat
en sådan bedömning. Ur mitt perspektiv stod han emellertid som en jämlike på den föregående generationen svenska nationalekonomers axlar.
Som ung gästforskare vid Institutet för internationell ekonomi från
1978 och framåt hade jag privilegiet att träffa all de tre huvudsakliga gestalterna i Stockholmsskolan, ”mellangenerationen” av svenska ekonomer som
William Baumol (1990) beskrev dem: Gunnar Myrdal (1898–1987), Bertil
Ohlin (1899–1979) och Erik Lundberg (1907–87). De hjälpte mig att sätta
Assar i perspektiv. Jag fick höra några av deras historier från det förflutna.
Bertil Ohlin hade träffat sin fru på en resa till Island för att fira tusenårsjubileet av Alltinget på Thingvellir 1930. Det första Erik Lundberg sa till mig
1978 var: jag har varit på Island fler gånger än du!
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och visade föga intresse för de tavlor han hade kommit för att se. Det visade
sig senare att han var mer imponerad av Karl Kvarans verk. Kvaran var en
okänd konstnär 1973 men med tiden kom han att bli mycket uppskattad
på Island. Det var av honom som Assar köpte det abstrakta konstverk som
sedan hängde på väggen bakom skrivbordet på hans kontor på Institutet i
alla år. Vissa av Kvarans tavlor har under senare år, i nominella termer, sålts
för tusen gånger det pris som Assar många år senare berättade för mig att
han betalat för sin Kvaran-tavla 1973.
Under vår korta resa från hans hotell till mina föräldrars hem berättade
han för mig vad jag hade att förvänta mig av Princeton, inklusive hur lysande
Peter Kenen var. Honom kände Assar från sitt besök på Columbia 1968–69
och han skulle kort därefter komma att undervisa mig i utrikeshandelsteori.
Assars fängslande föreläsningar i Reykjavík, en för allmänheten och en för
en liten, särskilt inbjuden publik bestående av lokala nationalekonomer och
banktjänstemän, gav en översikt över en marknadsekonomis många förtjänster och föreläsningarna var förstklassiga från början till slut. De närvarande hade sällan bevittnat något liknande. Morgunbladid publicerade en
helsidesintervju med Assar, gjord av Thráinn Eggertsson, som senare blev
en välkänd institutionell ekonom. Intervjun går lika bra att läsa i dag som
den gjorde 1973.
Nästa gång jag träffade Assar var i Dallas, Texas. Tillfället var årsmötet i
American Economic Association (AEA) 1975, dit Assar hade blivit inbjuden
för att ge den s k Richard T. Ely Lecture. Ely-föreläsningen, numera omdöpt
till AEA Distinguished Lecture, gavs av Robert Solow två år innan Assar
och av Simon Kuznets året efter. Assars ämne var endogena politiker, ett
insiktsfullt bidrag till teorin om ekonomisk politik. Denna teori, med sitt
ursprung hos Jan Tinbergen och andra, försökte modellera parametrar för
ekonomisk politik såsom offentliga utgifter, skatter m m, som endogena
variabler som reagerade på ekonomiska krafter snarare än exogent fastställda policyparametrar.
Till skillnad från Ohlin och Lundberg uttryckte Assar ett begränsat
intresse för Island. Hans förhållningssätt till Island, som jag förstod det,
liknade Michail Gorbatjovs förhållningssätt gentemot de baltiska staterna:
vindpinat, litet och oansenligt. Gorbatjov fick sig emellertid en överraskning. Assar var förstående men uppenbart besviken när jag bestämde mig
för att flytta tillbaka till Island 1983 för att tillträda en professur där. Men
jag fortsatte fram till 1996 att tillbringa några lyckliga månader varje år på
Institutet för att arbeta med honom och andra. Det gav mig livslånga vänner och samarbetspartners, däribland Carl B Hamilton, Marian Radetzki,
Hans Tson Söderström och Per Magnus Wijkman.
Det var alltså inte Assar som gav mig rådet att återvända hem till Island,
utan snarare två äldre besökare vid institutet, en ex ante, den andra ex post.
Ex ante, sa min vän Charles Kindleberger vid MIT, som besökte institutet
1982: ”Återvänd till dina rötter, det är där du hör hemma, bry dig inte om
kostnaden”. Assars vän Don Patinkin från Israel, som Anna och jag träffade

i Assars och Dorothys sommarstuga utanför Stockholm några år senare, sa
samma sak: ”Respektera dina rötter”, och det är vad jag gjorde.
Alltsedan dess tror jag att jag har förstått varför så många svenska nationalekonomer har valt att stanna i Sverige, eller har återvänt till Sverige efter
längre vistelser utomlands, och även varför Assar avböjde attraktiva jobberbjudanden från IMF såväl som Columbia University.
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2. Vårt samarbete
Tre år efter Dallas, år 1978, fick jag ett brev från institutets biträdande chef,
Sven Grassman, som bjöd in mig att besöka institutet under ett år. Jag drog
slutsatsen att handledaren på min avhandling vid Princeton, William Branson, vän till institutet och en frekvent besökare, hade föreslagit detta. Jag
accepterade inbjudan med glädje och fick tjänstledigt från IMF, som var
min första arbetsgivare efter forskarutbildningen. I Stockholm välkomnades jag varmt av alla. Här spelade Birgitta Wijkman, institutets administrativa chef, en viktig roll. Jag var 27 år gammal.
Under den första lunchen frågade Assar mig: ”Vad håller du på med? –
förutom din hamburgare”. Tonen var satt. Jag var överlycklig.
Kort efter mitt första seminarium på institutet 1978 föreslog Assar att
vi skulle samarbeta. Fackföreningarnas makt får makroekonomiska konsekvenser, sa han. Den bittra striden om löntagarfonder i Sverige, där han
blev en nyckeldeltagare, var då ännu i ett tidigt skede. Från 1975 och framåt,
som han beskrev det i sin självbiografi (Lindbeck 2012, kap 14), hade Assar
varnat för konsekvenserna av införandet av löntagarfonder, där han hävdade att de till sist skulle leda till socialism i näringslivet genom att aktie
ägandet blev kollektivt.
Vissa iakttagare kanske anser att Assars motstånd mot löntagarfonderna
var ideologiskt eller politiskt från hans sida, men det gör inte jag. Det faktum att ansvarsfördelningen i samhället, precis som inkomst- och förmögenhetsfördelningen, väcker starka känslor innebär inte att sådana frågor
inte också kan ha reala makroekonomiska konsekvenser som förtjänar en
vetenskaplig analys. Då han nyligen hade publicerat en bästsäljande bok om
ekonomiska system (Lindbeck 1971), ansåg Assar att relationerna mellan
fack och arbetsgivare var en avgörande faktor för makroekonomiska utfall,
liksom pluralism och frihet.
Jag höll med honom. Då jag kände till hans historia om endogena politiker från Dallas och andra ställen, ansåg jag mig kunna föreslå hur man skulle
kunna införliva endogena fackföreningar i ett keynesianskt makroekonomiskt ramverk. Det var helt enkelt en fråga om att inte anta att löner skulle
bestämmas av antingen tillgång och efterfrågan på arbetsmarknader, vilket var standard i USA, eller sättas exogent genom kollektiva förhandlingar
mellan representanter för arbetsgivarorganisationer och fackföreningar,
som verkade mer realistiskt i ett europeiskt sammanhang.
I stället föreställde vi oss endogena, viljestarka, välfärdsmaximerande
så minns jag assar
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fackföreningar som stod inför en avvägning mellan löner och sysselsättning. Vi såg det som att fackföreningarna hade ett val mellan att antingen
ha modesta lönekrav som var förenliga med full sysselsättning eller att kräva
högre löner till priset av ökad arbetslöshet. Tekniskt sattes den optimala
lönen vid tangeringspunkten mellan fackföreningarnas högsta uppnåeliga
indifferenskurva mellan löner och sysselsättning och den nedåtsluttande
efterfrågekurva för arbetskraft som speglar vinstmaximerande företags
beteende. Endast av en slump skulle fackföreningarnas föredragna kombination av löner och jobb sammanfalla med full sysselsättning vid jämviktspunkten mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft. Om fackföreningarna frestades att tolerera högre arbetslöshet i utbyte mot högre löner,
skulle lönerna kunna fastna ovanför jämviktslönenivåerna. Det var en idé
som också skulle kunna formuleras – och formulerades – i termer av lönesättnings- och prissättningsfunktioner som ett europeiskt alternativ till en
lönebildning med jämviktslöner av amerikansk typ.
Vårt samarbete om detta resulterade i sex publicerade artiklar under
perioden 1982–94, där vi ägnade oss åt olika variationer på vårt huvudsakliga tema från olika infallsvinklar så som förklarats ovan, delvis med spelteoretiska drag (Gylfason och Lindbeck 1982, 1984a, 1984b, 1986, 1990, 1994).
Men, som jag nämnde, så inleddes våra förberedelser för arbetet redan 1978,
innan Margaret Thatcher och Ronald Reagan kommit till makten. Detta
var en tid då inte enbart Thatcher och Reagan och deras anhängare ansåg
att fackföreningarna skulle hållas tillbaka. Många andra ansåg också att
fackföreningarna hade blivit alltför starka och alltför villiga att utnyttja sin
ställning. I Storbritannien var Arthur Scargill, den marxistiska ledaren för
National Union of Mineworkers 1982–2002, engagerad i kampen mot kapitalismen. I USA var Jimmy Hoffa, ledaren för International Brotherhood
of Teamsters 1957–71, Amerikas mest kända fackföreningsledare. Han
avtjänade tid i fängelse och försvann sedan 1975, för att aldrig återkomma.
Storföretagen hade ännu inte fått det rykte om girighet och agerande för
egen vinning som drivit upp företagsledarnas löner i stratosfären. Om man
inkluderar deras aktieoptioner, steg förhållandet mellan ersättning till vd
och vanliga löner från 16 år 1965 till 386 år 2000, från vilket det sedan föll
till 221 år 2018 (Economic Policy Institute 2018).
Jag delade Assars oro vad gällde relationerna mellan fack och näringsliv,
eftersom jag hemma hade sett hur alltför höga lönekrav från fackföreningarna som stöddes av en ackommoderande penningpolitik för att bevara full
sysselsättning var en viktig källa till Islands tvåsiffriga inflation. 1981 publicerade jag (Gylfason 1981) en artikel med titeln ”Wage Claims and Cost
Inflation” i Islands centralbanks Financial Bulletin. Löne-pris spiraler och
devalveringscykler var även välkända i Sverige och på andra håll under denna period, även om omfattningen inte var densamma. Vi stod på gemensam
mark.
Betyder detta att vårt gemensamma arbete motiverades av politik? Svaret är nej, om inte alla forskningsämnen som är inspirerade av nuvarande
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eller tidigare ekonomisk, politisk eller social utveckling ska anses vara politiskt motiverade. I så fall skulle i princip all Assars forskning (och jag hoppas
även min) betecknas så. Assar var en fast anhängare av Milton Friedmans
uppdelning mellan positiv och normativ nationalekonomi. Det var alltid
ett nöje att arbeta tillsammans med Assar och utan komplikationer. Inga
konflikter uppstod, varken rörande substans eller stil. Vi var sällan oeniga.
Två dagar efter sin nittioårsdag tackade Assar mig för den gratulation
som jag hade skickat honom och la till ”Hur skulle vi, ex post, karakterisera
våra gemensamma forskningsbidrag?”
Jag gav ett längre svar, som följer:
”… Två av artiklarna, de i Economica and Public Choice, har citerats mer
än hundra gånger vardera enligt Google Scholar, övriga mindre ofta. Som
jag ser det var våra huvudpunkter:
1 Kostnadsökningar genom löneökningar som drivs av starka fackföreningar är en oberoende källa till inflation i Storbritannien, Skandinavien
och på andra ställen, vilket utlöser ett inflatoriskt samspel mellan kostnadsökningar och efterfrågestyrning.
2 Lönerivalitet mellan olika fackföreningar amplifierar kostnadsökning
arna.
Den senare försvagningen av fackföreningarna i Europa – som jag
hoppas att det inte var vi som utlöste – särskilt i Storbritannien och även
i Skandinavien, liksom i USA, minskade begripligt nog den uppenbara
relevansen och angelägenheten i båda våra huvudpunkter.
Kom ihåg: Vi började vårt samarbete 1978, före Thatcher och Reagan.
Jag har nyligen börjat se relevansen i våra poänger återuppstå då
fördelningen av inkomster och förmögenhet har hamnat mer i blickpunkten
för makroekonomin. Av det skälet ser jag framför mig fler citat av våra verk
under kommande år.”
Jag fortsatte:
”I skenet av denna utveckling, tveksam som jag är att citera mina egna
verk, så har jag nyligen haft två tillfällen att citera våra artiklar.

Exempel 1
Jag inleder min artikel (2019) ”Inequality Undermines Democracy and
Growth” … enligt följande, med nyckelmeningen kursiverad:
Det fanns en tid, inte allt för länge sedan, då ojämnheten i inkomster och
förmögenhet allmänt ansågs vara irrelevant för traditionell makroekonomi.
… föreställningen att konsumenter och arbetstagare bryr sig om relativinkomster och
löner som hävdats av Duesenberry (1949) och senare även av Gylfason och Lindbeck
(1984a, 1984b), Acocella m fl (2009), Card m fl (2012), och andra dyker enbart sporadiskt
upp i makroekonomiska modeller. Detta kan komma att förändras. Ojämlikhet
vad gäller inkomst och förmögenhet har helt plötsligt uppmärksammats av
nationalekonomer. Pikettys Capital (2014) blev en sensation över en natt ...
(s 137–138)
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... efter sex spartanska år så kvarstår betydande ekonomiskt trångmål
kom
bi
nerat med återhållen frustration som i skrivande stund visar sig i
bitter arbetsmarknadskonflikt. ... Med explicit hänvisning till ojämlikhet,
företagsledares löner, bankvinster och bonusar, och regressiv regeringspolitik,
speciellt tilldelningen av gemensamma fiskelicenser till fiskeföretagsägare
till en bråkdel av fulla priset, kräver fackföreningarna nu löneökningar samt
minimilönevillkor långt utöver vad arbetsgivarna anser möjligt. Arbetstagarnas
krav kan ses som ett uppror av De Som Inte Har mot De Som Har. ... Missämjan
mellan löntagare och arbetsgivare åtföljs av en rivalitet mellan löntagarna såsom beskrivs
i Gylfason och Lindbeck (1984a, 1984b). Exempelvis begär de som arbetar på sjukhus på
Island nu löneökningar som står i rimlig proportion till den löneförhöjning på mellan 20
och 25 procent som strejkande sjukhusläkare nyligen erhållit.
När inflationen återvänder, som den måste göra, så förväntar jag mig att
samspelet mellan kostnads- och efterfrågefaktorer i inflationsprocessen åter
kommer och att våra två huvudpunkter ska bli ihågkomna, upprepade och ana
lyserade på nytt. (s 335–336)

Även om jag förväntar mig att inflationen ska återkomma, som jag skrev
i avslutningen av mitt svar till Assar, så kommer risken att inflation som
leder till att kostnadsökningar uppstår på arbetsmarknaderna inte att vara
densamma som tidigare (Gylfason och Lindbeck 1982). Anledningen är att
det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) innebär en gemensam arbetsmarknad. Ett exempel från Island illustrerar detta. Före 1994 så
utlöste en konjunkturuppgång på Island konkurrens mellan arbetsgivarna
om lokal arbetskraft, vilket drev upp löner och priser. I dag har en uppgång
ingen sådan effekt eftersom arbetsgivarna nu är fria att importera utländsk
arbetskraft. En mycket viktig del av den automatiska mekanism som brukade bibehålla hög inflation på Island har omintetgjorts av den europeiska
ekonomiska integrationen. I motsvarande mån gäller detsamma för Sverige
och andra EES-länder.
När inflationen försvann från radarn för forskare i makroekonomi på
1990-talet, tack vare den europeiska integrationen och en mer sofistikerad
penningpolitik med inflationsmål, vände Assar uppmärksamheten mot
analys av arbetslöshet i en serie nydanande uppsatser med Dennis Snower,
en gammal vän till mig från Princeton, såväl som flera andra viktiga ämnen.
Min egen uppmärksamhet drogs i en annan riktning, mot övergången från
plan- till marknadsekonomi i Öst- och Centraleuropa, och sedan mot ekonomisk tillväxt, naturresurser, och hur dessa hanterades världen över, liksom även mot konstitutionella frågor efter Islands finansiella kollaps 2008.
I min intervju med Assar i Ekonomisk Debatt 2005 såväl som i
Macroeconomic Dynamics 2006, frågade jag honom: ”Efter kommunismens
sammanbrott kunde många ledande nationalekonomer i såväl Amerika
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I min artikel från 2015 i Challenge, ”Social Capital, Inequality, and Economic Crisis”, skriver jag om Island:
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som Europa inte motstå frestelsen att tackla de många utmanande problem
som uppstod genom övergången från planhushållning till marknad. Inte
du, emellertid. Varför det?” (Gylfason 2005, s 60).
Assar svarade: ”Jag bestämde mig för att inte skriva om övergångs
ekonomier då problemen för mig framstod som för komplicerade. Jag trodde
också att studier inom detta område skulle kräva för stor institutionell
kunskap om länderna ifråga. Vidare så trodde jag att erfarenheterna i dessa
länder främst skulle spegla tillfälliga fenomen och att det skulle bli svårt att
dra någon generell lärdom av sådana studier.
I dag har jag vissa svårigheter med dessa bortförklaringar för att inte
studera övergångsekonomier, eftersom jag just har påbörjat en uppsats om
socio-ekonomisk interaktion i Kina” (Gylfason 2005, s 60–61).
Sådan var Assar: levande, öppen för nya idéer och alltid villig att tänka
om.

3. Tvåbenta nationalekonomer, debattartiklar
och självbiografier
För en del år sedan ansåg Assar att den svenska forskarutbildningen inte
verkade producera ett tillräckligt antal tvåbenta nationalekonomer som,
för att citera Carl Bildt, ”står med det ena benet i akademin och med det
andra benet i den komplicerade världen av ekonomiska och politiska erfarenheter”. För att testa Assars hypotes gjorde Boschini m fl (2004) en översikt över alla doktorander i nationalekonomi som var inskrivna vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm och fann, precis som
Assar misstänkte, att studenternas incitament inte främjade deras deltagande i den politiska debatten. Doktorandprogrammen i nationalekonomi
i USA och på andra ställen ger studenterna motsvarande avsaknad av incitament.
På sin tid publicerade Bertil Ohlin ca 2 000 dagstidningsartiklar, Gustav Cassel ca 1 500, Knut Wicksell ca 450 och Eli Hecksher ca 300 (Jonung
1992). Assars artiklar är ca 200, troligen fler, och ligger ungefär mitt emellan Lars Calmfors med 250 och Lars Jonung med 150 eller där i närheten.
Assar använde också andra metoder. Han var centralpunkten på de flesta
akademiska konferenser där han deltog. Han försökte sig även på TV. Gunnar Myrdal var annorlunda. Han publicerade enbart ca 50 artiklar i dagstidningar under sin långa och lysande karriär. När Lars Jonung frågade honom
varför, svarade Myrdal: Böcker och vetenskapliga artiklar har större tyngd.
Rekordet i USA när det gäller detta tillhör, utan tvekan, Paul Krugman,
vars kolumner i New York Times sedan år 2000 enbart de uppgår till ca 2 000.
Före Krugman hade Irving Fisher vid Yale University rekordet ”som allmänt ansågs vara den mest framstående nationalekonom som Amerika har
producerat”, för att citera James Tobin (1987, s 369). Fishers bibliografi
inkluderar 2 000 poster, inklusive hans vetenskapliga böcker och artiklar. Assar kände till Yale sedan sitt första besök där 1957–58, hans första
så minns jag assar
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besök i USA. Det var Tobin, Yales mest framstående ekonom efter Irving
Fisher, som introducerade Assar för auditoriet i Dallas 1975. Följande år
lades Assars namn till listan över utländska hedersmedlemmar i American
Economic Association. Senare tillkom Lars E O Svenssons namn 2012 och
Torsten Perssons 2016, båda framstående medlemmar av Assars institut.
Dessa tre är de enda nordiska nationalekonomerna på listan.
Assar tilldelades många andra mycket välförtjänta utmärkelser genom
åren, inklusive tre hedersdoktorat i London, Helsingfors och Reykjavík,
det sista 2006 när Assar kom tillbaka till Island för att få sin utmärkelse.
Besöket gick bra, inklusive en informell mottagning i mitt hem, där Assar,
Solveig, och även Robert Mundell från Columbia, som hedrades på samma
gång, träffade flera av mina isländska kollegor och deras respektive.
Som en livslång beundrare av USA tillbringande Assar alla sina längre
s k sabbaticals där. Han var vid Columbia och Berkeley 1968–69, där han
skrev den tidigare nämnda bästsäljaren The Political Economy of the New
Left (Lindbeck 1971), vid Yale som Irving Fisher Visiting Professor in
Economics 1976–77 och vid Världsbanken som gästande forskare 1986–87.
Under åren gjorde han kortare forskningsbesök vid Federal Reserve Board i
Washington, DC, University of Michigan, National University of Australia
i Canberra, Stanford, Simon Fraser University i Vancouver, University of
Singapore och IMF.
Självbiografier skrivna av nationalekonomer var en av de saker jag diskuterade med Assar. Han ansåg att Gunnar Myrdal, precis som Paul Samuelson i USA, var alltför upptagen med nuet och framtiden för att ta sig tid
att skriva en självbiografi. Och ingen av dem gjorde det, vilket jag tyckte var
synd. Jag sa till Assar att jag hoppades att han inte skulle följa deras exempel i detta avseende. Han slog ifrån sig min uppmuntran. Vi enades om att
Bertil Ohlins självbiografi i två delar (Ohlin 1972, 1975) inte var särskilt
upphetsande, även om den var innehållsrik och välskriven.
Det finns få självbiografier av amerikanska nationalekonomer och detsamma gäller biografier. Milton Friedman samförfattade sin historia med
sin fru, Rose, (Friedman och Friedman 1998) en charmerande bok, tycker
jag. Delvis beror det på att paret Friedman enbart har vänliga saker att säga
om de personer de skriver om, t o m Paul Samuelson, som Friedman inte
alltid behandlade så älskvärt i sin kamp mot keynesiansk nationalekonomi,
vilken Samuelson hade spelat en nyckelroll i att introducera i USA. Franco
Modigliani, Samuelsons kollega vid MIT, publicerade en ovanlig självbiografi, en märklig blandning av tekniskt material, enbart begripligt för nationalekonomer, och personliga historier, inklusive historien om hans hemska flykt från det fascistiska Italien. Ingen annan har prövat detta koncept
vad jag vet och jag tyckte att det fungerade förvånansvärt bra för Modigliani (2001). Charles Kindleberger (1991), med mer än 30 böcker i bagaget,
publicerade också en självbiografisk betraktelse över sitt liv. För att även ta
ett exempel från Storbritannien, så publicerade Lionel Robbins vid London
School of Economics en självbiografi, där han skrev: ”Jag anser verkligen
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Maynard Keynes vara den mest anmärkningsvärda man jag någonsin har
mött” (Robbins 1971, s 193). Du borde följa deras exempel sa jag till Assar,
men var rädd att han inte skulle göra det.
Men sedan gjorde han det. Kanske var det så att den intervju som jag
lyckades övertyga honom att låta mig göra (Gylfason 2005, 2006) retade
hans aptit. Jag vet inte. Men jag vet att han var nöjd med intervjun, som han
lät översätta till svenska och fick publicerad i Ekonomisk Debatt. Efteråt skrev
han till mig: ”Jag kan inte tillräckligt tacka dig … Jag är kanske speciellt
glad över att ha fått en chans att förklara mitt tidigare arbete, framför allt
min doktorsavhandling som jag anser innehåller en analys som mycket få
människor är medvetna om i dag, så som mikrofundament, den rika mängden av kanaler genom vilka penning- och finanspolitik påverkar beteendet,
distinktionen mellan ’viljan att låna’ och ’förmågan att låna’ (kreditransonering), den intertemporala ansatsen med intertemporal substitution (med
en distinktion mellan effekterna av temporära och permanenta policyförändringar) etc. Jag är också glad över att ha fått chansen att visa på kontinuiteten i mitt arbete: flera policyområden efter varandra, med skiftningar
mellan teori och tillämpning.” Uppdraget slutfört, tänkte jag.
Med vederbörlig respekt för de ovan nämna författarna till självbiografier anser jag att Assars bok (Lindbeck 2012) är den absolut bästa av dem
alla, inte minst eftersom den är så rik på användbar information om Sveriges
utveckling under hans livstid. Man kan nog hävda att det är den mest framgångsrika perioden i Sveriges historia, om inte t o m vilket lands som helst
historia. I boken berättar Assar oräkneliga historier om nationalekonomer,
politiker och andra som hjälpte till att hålla Sverige på en så framgångsrik
väg av ekonomisk och social utveckling. Berättelsen är full av intressanta
intryck, insikter och associationer såväl som strålande kvickhet, vilket var
välbekant för Assars vänner men nytt för andra läsare. Assar beskriver Gunnar Myrdals huvudsakliga intresse för forskning och politisk debatt och til�lägger att Myrdal, brilliant som han var, hade en större kapacitet för att tala
än för att lyssna. När Assar påpekade detta för sin äldre vän – vänligt antar
jag – svarade Myrdal att han kunde tala och lyssna samtidigt.
Under sitt långa yrkesliv var Assar en inspiration för sina yngre kollegor
och beundrare såväl som en lojal vän. För vanliga svenskar från alla samhällsgrupper var han en förnuftets röst. Han var full av värme, visdom och
vett, vilket hans självbiografi vackert vittnar om. Hans röst har nu tystnat
men hans verk – hans artiklar, hans böcker och hans målningar – kommer
att leva vidare. Ja, även hans sonat för klarinett och piano, där han själv
spelade klarinett vid premiären 1947 och som framfördes igen av Chamber
Music Society i Stockholm 2014 och spelades in på CD. De kommer alla att
påminna oss om honom och vem han var: ein guter Mensch, som tyskarna
säger, en stor ekonom och en god människa som många av oss kommer att
sakna djupt.
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Utan någon egen maktbas blev Assar Lindbeck genom sina intellektuella
insatser en av dem som hade det tydligaste inflytandet på Sveriges ekonomiska
utveckling under viktiga decennier. Det gällde särskilt striden kring löntagarfonderna, som han lyfte till en fråga om Sveriges framtida ekonomiska system.
Och det gällde den s k Lindbeckkommissionen, där analys och förslag gav den
politiska debatten en ny intellektuell grund att stå på. Sammantaget en storartad insats.

CARL BILDT
var riksdagsledamot
1979–2000, partiordförande Moderaterna
1986–99, statsminister 1991–94 och utrikesminister 2006–14.
carlbildt@gmail.com

När Assar Lindbeck kom till de sista raderna i sina memoarer – Ekonomi
är att välja – formulerade han en liten tes som sammanfattar mycket av
den stora betydelse han kom att få i svensk samhällsdebatt under ett antal
decennier:
Att ge privata råd till regeringar eller enskilda politiker utan att samtidigt långsiktigt påverka den allmänna opinionen är som att skriva i sanden vid en ocean:
nästa svallvåg i opinionen raderar ut skriften. (s 408)

Andra kan betydligt bättre än jag bedöma de insatser Assar Lindbeck gjorde på den ekonomiska forskningens och den akademiska utvecklingens
områden. Men det som gjorde honom så annorlunda och så betydelsefull
var just att han dessutom såg det som en viktig uppgift att påverka den allmänna opinionens utveckling i frågor av betydelse för landets ekonomiska
utveckling.
I två viktiga skeden av det senaste halvseklets utveckling kom hans insatser att bli av avgörande betydelse för den samhällsekonomiska och politiska
utvecklingen.

1. Striden om löntagarfonderna
Det första är alldeles uppenbart den utdraga och intensiva strid kring förslaget om s k löntagarfonder som faktiskt kom att dominera och t o m
definiera svensk politisk utveckling under ett och ett halvt decennium
från det att det först gjorde entré från LO:s sida till dess att det som förslaget resulterat i slutligen avskaffades av den regering jag ledde i början
av 1990-talet.
När förslaget fördes fram skedde det stundtals med motiv som inte fullt
ut klargjorde vad det egentligen handlade om. Det talades allmänt om att
det på något sätt skulle underlätta LO:s möjligheter med den s k solidariska
opinionsledaren assar lindbeck
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lönepolitiken, eller att det skulle ha någonting att göra med förmögenhetsfördelningen i samhället.
Men då hade man inte räknat med Assar Lindbeck.
Med en klarhet som från mycket få andra tog han till orda i debatten och
förklarade att vad det handlade om var att i grunden skifta ekonomiskt system i Sverige och att därmed glida in i ett samhälle som skulle bli ”tyst” när
så gott som all makt koncentrerades i de fackliga organisationernas händer.
Hans argumentation mot fonderna handlade inte om den ena eller den
andra ekonomiska vinklingen på frågan, utan för honom var det en fråga
om vilka grundläggande principer som bär upp en fungerande marknadsekonomi och ett fritt samhälle.
Striden blev hård. I sina memoarer skriver Assar Lindbeck att ”den
ideologiska och maktpolitiska konflikten i fondfrågan var mer dramatisk
än någon annan politisk konfrontation efter andra världskriget i Sverige,
inklusive planhushållningsdebatten omedelbart efter kriget” (s 269). Konflikten gällde, skriver han, ”Sveriges val av ekonomiska system” (s 269).
Inledningsvis fanns det inte så få företrädare också för borgerliga partier
och näringslivet som vacklade och mumlade i debatten om löntagarfonder.
Man vågade eller orkade inte ta en mer grundläggande konfrontation. Hos
åtskilliga fanns nog en kvardröjande tro att det nog trots allt var socialdemokratin som bestämde det mesta i landet.
Det är svårt att överskatta den betydelse Assar Lindbecks insatser hade
för den grundläggande debatt om och opinionsbildning mot löntagarfonderna som dock gradvis tog fart i slutet av 1970-talet. Han gav kritiken en
intellektuell skärpa som få kunde stå emot och dessutom en politisk legitimitet inte minst mot bakgrund av att han tydligt var en medlem av det
socialdemokratiska partiet.
Så småningom kom hela det märkliga fondäventyret att haverera. När
Socialdemokraterna återvände till regeringsmakten 1982 baxade man igenom ”detta jävla skit” – för att använda dåvarande finansministern KjellOlof Feldts poetiska formulering – men när det blev dags för en ny borgerlig
regering hösten 1991 var ett av de allra första förslag vi lade på riksdagens
bord att avskaffa dem.
Assar Lindbecks insatser i debatten var av stor betydelse inte enbart
för att direkt ifrågasätta förslaget om löntagarfonder. Genom det sätt han
förde debatten kom han också att på ett avgörande sätt syresätta det offentliga samtalet när det gällde mer grundläggande frågeställningar kring det
ekonomiska och delvis också det politiska systemet. Om den offentliga
diskussionen länge påverkats av efterdyningarna av det sena 1960-talets
våg av vänsterradikalisering, har den ända in i senare tid påtagligt påverkats av efterdyningarna av den viktiga systemdebatt under senare delen av
1970-talet och 1980-talet som hade Assar Lindbeck som den främsta intellektuella banerföraren.

2. Lindbeckkommissionen
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Och det för naturligt över till det andra skede där hans insatser kom att bli
av mycket stor betydelse. Få har väl hört talas om kommissionen om ”nya
villkor för ekonomi och politik” som presenterades i mars 1993, men för
många är Lindbeckkommissionen fortfarande ett begrepp.
Det var jag – då statsminister – som några dagar innan den 19 november
1992 – dagen då Riksbanken tvingades att ge upp valutans knytning till den
europeiska valutaenheten Ecu – hade ringt upp Assar Lindbeck och då i
allmänna ordalag frågat om han skulle vara intresserad av ett uppdrag som
detta.
Men saken måste självklart ses i ett lite längre perspektiv.
I sina memoarer delar Assar Lindbeck in vår moderna ekonomiska historia i fyra olika skeden.
Den första perioden – som han kallar den marknadsekonomiska perioden – sträcker sig från reformerna på 1870-talet fram till det andra världskriget.
Därefter följde vad han kallar den välfärdskapitalistiska perioden med
god ekonomisk tillväxt och en successiv utbyggnad av olika offentliga regelsystem. Det var en period när skatte- och utgiftstryck inte avvek markant
från motsvarande andra europeiska länder, även om åtskilliga delar av vår
ekonomi fortfarande var tämligen reglerade.
Den därpå följande – vad han kallar interventionistiska – eran från 1970
och framåt kom ju att bli avsevärt mer problematisk.
Nu steg både skatte- och utgiftstryck påtagligt – 1989 var skattekvoten
uppe i 59 procent – och en rad ekonomiska problem gjorde sig påminda.
Sättet att försöka lösa ut dessa blev som bekant att devalvera. Försiktigt
och defensivt ibland – som 1977 och 1981 – eller mer djärvt och offensivt
som 1982.
Men för allt fler blev det uppenbart att detta inte var en hållbar väg.
Ibland var det ju uppenbart att den valdes för att undvika den struktur
anpassning som i själva verket var en förutsättning för att den skulle lyckas.
Och därmed förde den oss i allmänhet bara tillbaka till utgångspunkten.
Det var för att bryta denna logik, och sätta den förr eller senare alldeles
nödvändiga strukturanpassningen i fokus, som fast- och hårdvalutapolitiken kom att vinna politisk mark. Som ett led i försöken att bemästra den
allt påtagligare ekonomiska krisen knöt regeringen 17 maj 1990 kronan till
Ecun i det europeiska valutasamarbetet.
Och när den regering jag ledde tillträdde i oktober året därpå – med Ny
Start för Sverige som program – var detta en självklar bas för vår politik.
Något av ett ankare. Det kom – som vi vet – inte att fungera.
Från sommaren 1992 mörknade molnen vid horisonten. Bundesbank
höjde räntan. Det började bli oroligt. Och regeringen brottades med sina
problem. Ett förslag om att införa två karensdagar skulle lotsas igenom en
riksdag där vi saknade majoritet. Det rådde stor strid kring förslaget att
begränsa det kostsamma systemet med delpensioner.
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Riksbanken använde sitt räntevapen för att försvara valutan, men de
externa omständigheterna var knappast gynnsamma. Den bekanta dagen
med 500 procent var dagen då det brittiska pundet knäcktes – Black Wednesday i modern brittisk politisk historia. Det var inte lätt att vara ett litet
och utsatt land.
Två breda och rätt unika politiska överenskommelser – en första mer
symbolisk och en andra med mer substans – bidrog tillfälligt till att klara
situationen. Runt om oss i Europa föll valutorna som käglor. Men den 19
november gick det så inte längre. Dagarna därpå gick Portugal och Spanien
samma väg. Norge skulle komma lite senare. Finland hade redan fallit.
Därmed hade den ekonomiska politiken förlorat något av det ankare vi
försökt göra allt fastare i ansträngningarna att komma bort från det som
misslyckats under de två tidigare decennierna.
Och att den politiska debatten självt skulle kunna leta sig fram till ett
nytt ankare, eller se ljuset från en ny fyr i dimman, var milt sagt osannolikt.
Det var därför jag ringde till Assar Lindbeck. Och det var därför han fick
tre månader på sig att komma upp med vad som i mars året därpå skulle
komma att bli 113 förslag med nya villkor för ekonomi och politik.
Det var ett uppdrag som näppeligen någon annan hade kunnat klara –
eller förmodligen heller åtagit sig.
Assar Lindbeck utmärktes bl a av att han åtnjöt ungefär samma blandning av uppskattning och misstro i bägge de stora politiska lägren. Han hade
ju sitt ursprung inom socialdemokratin, men hade blivit ett namn i samhällsdebatten med insatser i all synnerhet under löntagarfondsdebatten.
Han var ingen renodlad akademisk ekonom av den typ som producerar för den bredare allmänheten allt konstigare modeller med siffror och
kurvor. Han hade förmågan att formulera sig i ett klarspråk som – för att
använda ett sentida uttryck – gick genom rutan och han visste dessutom väl
hur det politiska systemet såg ut och fungerade.
Och inte minst det senare var viktigt och återspeglas ju också i kommissionens sammansättning i övrigt. Det behövdes alldeles uppenbart en systemkorrigering, kanske t o m ett systemskifte, och det handlade då inte bara
om den ekonomiska politikens och de olika reformåtgärdernas inriktning
utan måste också innefatta det politiska systemets hantering av ekonomins
förutsättningar.
Avsikten med kommissionen var således att försöka ge det samlade politiska systemets ansträngningar att reformera vår ekonomi om än inte ett
nytt ankare så dock en ny intellektuell grund att stå på. Utan en sådan var
risken påtaglig att den ekonomiska debatten skulle glida tillbaka i de mönster som hade lett oss in på många av de problem vi brottades med.
Kommissionens förslag kom att leva upp till de förväntningarna. Det
finns få offentliga utredningar i vår parlamentariska demokratis samlade
historia som rönt så stor uppmärksamhet och som också fått så stort genomslag. På SVT talade Aktuellt om ”en fredlig statskupp” och alla var förvisso
inte förtjusta i de förslag som presenterades. På sina håll haglade invekti-
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ven över förslagen och någon facklig ledare började t o m tala om Pinochet
i Chile. Samhällsklimatet hade fortfarande sina skälvande kvarlevor från
tidigare tider.
Och själv försökte jag avhålla mig från att alltför offentligt säga att kommissionens förslag i allt väsentligt stod på samma grund som den politik vi
hade försökt föra under de närmast föregående åren.
Men ser vi i dag tillbaka på förslagen från kommissionen det kvartssekel
som passerat sedan de presenterades är det uppenbart att Lindbeckkommissionen kom att få ett mycket stort inflytande.
Den hade ett mycket brett angreppssätt. ”Den svenska ekonomins kris
är … också politikens och institutionernas kris. Det är inte endast, eller ens
i huvudsak, fråga om specifika misstag i den ekonomiska politiken, utan
om svagheter i det politiska systemets allmänna funktionssätt” (Lindbeck
2012, s 296). Och den menade att dessa svagheter låg bakom inte bara den
akuta krisen utan också ett par decennier med hög inflation, återkommande
kostnadskriser, växande statsskuld, gradvis ökad arbetslöshet och relativt
låg BNP-tillväxt i förhållande till andra rika OECD-länder sedan omkring
1970. Sverige hade förlorat mark under lång tid redan innan den akuta krisen slog till under de utsatta åren i början av 1990-talet.
Ett mycket betydande antal av de 113 förslag som lades fram har under
åren sedan dess blivit politisk verklighet, men viktigare än de enstaka förslagen var att kommissionen kom att medverka till att det successivt etablerades en ny och tämligen bred konsensus om den ekonomiska politikens
inriktning.
Förvisso kom det att stå betydande strider kring den ekonomiska politiken under åren som följde – avvägningen mellan skattehöjningar och
utgiftsbegränsningar, nivåer i de olika försäkringssystemen och annat –
men debatten kom att föras i huvudsak med utgångspunkt för de nya villkor
för ekonomi och politik som kommissionen formulerade.
Det var avsikten och det kom att lyckas. Kanske blev det inte ett ankare
– men förvisso en fyr.

3. En storartad insats
Att det inte går att diskutera den ekonomiska och politiska utvecklingen i
Sverige under dessa decennier utan att stöta på och ställas inför Assar Lindbeck och hans insatser är uppenbart. Dessa två stora skeden av hans insatser
i den vidare samhällsdebatten griper ju dessutom in i varandra och bildar
något av en helhet. I det första handlade det om att försvara ett ekonomisktpolitiskt system under attack och i det andra handlade det om att reformera
detta så att det fungerade bättre.
Sammantaget var det en med alla rimliga mått mätt storartad insats.
Det innebär dock inte att han lyckades med allt.
Jag tror att jag som ung student först kom i kontakt med Assar Lindbecks
tankar när jag stötte på hans tes att hyresreglering var det näst bombning
opinionsledaren assar lindbeck
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bästa sättet att förstöra en stad. Formuleringen var minst sagt slående och
ledde nog åtskilliga till att i alla fall av ren intellektuell nyfikenhet försöka
tränga in i de tankegångar som låg bakom den.
Och det ledde nog till att det blev svårt att finna någon som mer principiellt hade möjlighet att försvara eller ens förklara den förda politiken på
detta område. Men trots detta har detta förblivit ett område där teser om
”det politiskt möjliga”, och starka etablerade intressen, under decennier har
kommit att bromsa det som borde ha vart det i sak enda rätta.
Nu finns inte Assar Lindbeck längre och man kan bara hoppas att nya
generationer av ekonomer kommer att inspireras såväl av de tankar som
bar upp hans engagemang som av hans insikt om vikten av att också genom
aktiva insatser, också bortsett från det för stunden efterfrågade eller populära, långsiktigt försöka påverka den allmänna debatten.
Om man bortser från någon position på Stockholms universitet hade väl
Assar Lindbeck aldrig mycket av offentlig makt i vårt samhälle. Ändå blev
han genom sina intellektuella insatser en av dem som kom att ha det tydligaste inflytandet över dess utveckling under viktiga decennier.

Reformatorn Assar Lindbeck
– Lindbeckkommissionen och
dess uppföljare
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Assar Lindbeck åtog sig hösten 1992 med kort varsel att på statsministerns uppdrag leda en kommission med syfte att kartlägga orsakerna bakom den dåvarande ekonomiska krisen och komma med förslag till förbättringar. I ledningen för
en liten grupp handplockade medarbetare producerade han inom loppet av tre
månader en rapport med 113 förslag till åtgärder, varav många därefter genomförts. En uppföljning sju år senare om hur väljarna ska kunna utkräva ansvar
av sina politiker väckte betydligt mindre uppseende.
Lindbeckkommissionen, som egentligen hette Ekonomikommissionen,
kom till för att statsminister Carl Bildt i november 1992, när svensk ekonomi befann sig i den värsta krisen sedan 1930-talet, vände sig till Assar
Lindbeck för att få råd. Rådvillheten var stor hos de flesta när det traditionella ankaret för svensk ekonomisk politik, den fasta växelkursen, just hade
kollapsat och därmed även ”den enda vägens ekonomiska politik”, samtidigt som ekonomin befann sig i fritt fall.
Assar tackade ja till att leda en kommission men ställde flera villkor. Han
krävde att själv få bestämma vilka som skulle bli ledamöter i kommissionen.
Han krävde också att kommissionens analys och förslag till åtgärder inte
bara skulle handla om den akuta krisen utan också om de underliggande
orsakerna till krisen och att en rapport skulle bli klar inom tre månader.
Carl Bildt accepterade villkoren.
Resultatet blev en liten kommission, där jag hade förmånen att ingå, med
endast tre ledamöter utöver Assar samt två sakkunniga och en sekreterare.
Ledamöterna var Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och, liksom Assar, verksam vid IIES, Olof Petersson, då
docent, senare professor i statskunskap vid Uppsala universitet, jag själv,
nationalekonom och knuten till SNS. De sakkunniga var professorerna
Agnar Sandmo, Bergen och Niels Thygesen, Köpenhamn, båda framstående
nationalekonomer. De bidrog med sin kunskap och med ett utifrånperspektiv men deltog inte i själva skrivandet. Sekreterare var tekn dr Per Molander, då knuten till finansdepartementet. Per deltog i arbetet på samma sätt
som vi ledamöter. Till vår hjälp hade vi en fantastisk assistent, Siv Milton,
som var utlånad från finansdepartementet.
Vårt arbete inleddes i slutet av december. Det blev intensivt. En kort
och kärnfull rapport med 113 förslag till åtgärder skickades som utlovat till
trycket efter två månader och publicerades i mars 1993. Rapportens titel
blev Nya villkor för ekonomi och politik.
reformatorn assar lindbeck
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1. Lindbeckkommissionens arbete
Uppdraget var som klippt och skuret för Assar. Hans breda kunskap om
svensk ekonomi, analytiska förmåga och förståelse av de underliggande
problemen liksom hans obändiga energi styrde arbetet. Men även om Assar
dominerade växte rapporten fram i en öppen och respektfull dialog. På
delområden där vi behövde fördjupade kunskaper intervjuade vi dem som
var mer kunniga än vi och ofta beställde vi (främst Assar) expertrapporter.
Totalt 27 expertrapporter publicerades så småningom i två bilagevolymer.
Den korta utredningstiden gjorde att vi i hög grad fick förlita oss på tidigare kunskaper. Olika ledamöter bidrog med olika specialkunskaper i det
gemensamma arbetet och vissa experters vittnesmål hade stor påverkan på
analys och slutsatser. Jag minns särskilt Gabriel Urwitz om bankkrisen, K G
Scherman om socialförsäkringarnas utformning och Inga-Britt Ahlenius
om betydelsen av politiska institutioner.
Vi höll ett tiotal regelrätta sammanträden då vi hörde experter eller då de
externa sakkunniga deltog. Men som jag minns det träffades vi informellt
praktiskt taget dagligen, vilket underlättades av att vi satt tillsammans i lånade lokaler på finansdepartementet. I finansdepartementet höll vi vattentäta
skott gentemot departementets övriga verksamhet. Efter de långa arbetsdagarnas slut lämnades inga papper kvar. När en utredning börjar närma
sig slutet av sitt arbete är det brukligt att man under hand meddelar departementsledningen vad man kommit fram till. Men Assar höll styvt på att
alla skulle behandlas lika. Så det var först i gryningen dagen för presentationen, tisdagen den 9 mars 1993, som finansminister Anne Wibble och hennes
medarbetare insåg att de hade fått en ambitiös politisk agenda i sina knän.

2. Rapportens struktur
Assar hade redan från början en klar uppfattning om hur han ville lägga upp
huvuddelen av rapporten. Det blev en klar och tydlig struktur. I inledningskapitlet beskrivs det aktuella krisläget och dess orsaker. I följande kapitel
organiseras analysen kring tre centrala ekonomisk-politiska mål, nämligen
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Det följande är en kort rekapitulation av kommissionens arbete och
inflytande med tonvikt på Assars bidrag – i ett nästan 30-årigt perspektiv.
Det är en påminnelse om både Assars stora betydelse och detta viktiga arbete
som i så hög grad bar hans signatur. Men jag vill också peka på att det fanns
en fortsättning som många inte känner till, nämligen den rapport som kommissionens ledamöter utarbetade flera år senare (Lindbeck m fl 2000).
För den som vill veta hur Assar själv i efterhand såg på Lindbeckkommissionens arbete vill jag hänvisa till hans memoarer Ekonomi är att välja (2012)
samt hans artikel Lindbeckkommissionen och framtiden i ett specialnummer av
Ekonomisk Debatt (Lindbeck 2013) som ägnades åt Lindbeckkommissionen
i ett 20-årsperspektiv.
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makroekonomisk stabilitet (som inkluderar hög och jämn sysselsättning),
effektivitet och ekonomisk tillväxt. Det var inom dessa områden som Sverige hade problem. Vi tog inte upp ett annat viktigt mål för den ekonomiska
politiken: fördelning. Skälet var att vi inte tyckte att det var ett mål som
Sverige hade misslyckats med att uppnå. Sverige hade då en jämnare fördelning av både inkomster och konsumtion av välfärdstjänster än något annat
land. I dag är fördelningen inte lika jämn men fortfarande mycket jämn i
internationell jämförelse.
Efter den ekonomiska analysen diskuterar ett särskilt kapitel det politiska systemet under rubriken Demokrati. Här kunde Olof Petersson som
statsvetare ge särskilt viktiga bidrag. Rapporten avslutas med ett sammanfattnings- och slutsatskapitel. Förutom att den hade en tydlig struktur var
rapporten också pedagogisk och välskriven, mycket tack vare att Assar gick
igenom hela rapporten stilistiskt. Därmed blev det en enhetlig stil trots flera
författare. Detta är ett exempel på hur han tog ansvar för varje del av arbetet.
Varje delavsnitt följs av numrerade och konkreta förslag till reformer.
Förslagen följer naturligen av den föregående analysen. De flesta är inte originella utan hade funnits med i den allmänna debatten under längre eller
kortare tid. Det som är originellt är hur de passar in i ett större sammanhang, där de problem de ska lösa blir en del av orsakerna till att svensk ekonomi hade utvecklats allt sämre och till sist hamnat i en djup kris. Som Assar
uttryckte det fungerade kommissionen i viss mån som en katalysator för
idéer som cirkulerade i internationell och inhemsk diskussion.
Medan många observatörer såg 1990-talskrisen som orsakad av internationella konjunkturstörningar och specifika misstag i den svenska
konjunkturpolitiken såg kommissionen problemen som resultatet av
beslut och politiska åtgärder som ofta låg långt tillbaka i tiden.1 Vi pekade på att Sverige redan på 1970-talet började få problem med en långsam
produktivitetsutveckling, tendenser till stora offentliga budgetunderskott,
snabb inflation med återkommande kostnadskriser som i sin tur tvingade
fram devalveringar. De återkommande makroekonomiska kriserna som
började på den tiden och kulminerade i 1990-talskrisen – akut i form av
en finanskris – berodde således på en krock mellan försöken att hålla en
fast växelkurs och en stark inhemsk inflationstrend för löner och priser. Till
de stabiliseringspolitiska problemen kom problem med effektivitet och tillväxt. De ekonomiska problemen berodde i sin tur ofta på tidigare politiska
åtgärder och institutionella brister.
I rapporten skrev vi: ”Den svenska ekonomins kris är … också politikens och
institutionernas kris. Det är inte endast, eller ens i huvudsak, fråga om specifika misstag i den ekonomiska politiken, utan om svagheter i det politiska
systemets allmänna funktionssätt” (SOU 1993:16, s 15) Det var detta sammanfogande av ekonomiska och politiska aspekter som utmärkte kommissionens synsätt.
1 Lars Jonung i en färsk text står fast vid den förra tolkningen inte minst vad gäller specifika
misstag i den svenska konjunkturpolitiken (Jonung 2020).
reformatorn assar lindbeck
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3. Mottagandet
Rapporten fick ett enormt genomslag. Till det bidrog förstås det allvarliga
krisläget men också en ovanligt läsbar rapport liksom Assars slagkraftiga
sätt att presentera den. Medierna uppvisade en provkarta på reaktioner. En
del talade om ”en fredlig statskupp” och andra om ”en bomb i det svenska
samhället”. Många gick igenom alla våra förslag i detalj – dag efter dag – och
förklarade bakgrunden till dem. Vänliga rubriker talade om ”Beska men
nödvändiga piller” medan en mindre vänlig rubrik var ”Nu skall piskan
vina över det svenska folket”.2 Intressegrupperna formerade sig på det förväntade sättet. Debatten – och folkbildningen – pågick under mer än ett
halvår.
Men hur mycket kom att faktiskt genomföras?

4. Kommissionens förslag
De 113 förslagen kan indelas i förslag om specifika åtgärder och förslag som
ville ändra regelsystem och politiska institutioner. Det var främst genom den
senare gruppen av åtgärder som kommissionen skilde sig från tidigare
utredningar om ekonomisk politik. Många av förslagen kom att genomföras helt eller delvis. De förslag som framför allt kom att genomföras var de
som hänförde sig till den akuta krisen och den långsiktiga stabiliseringspolitiken. Viktiga strukturreformer på illa fungerande marknader eller institutionella förändringar som inte tycktes relaterade till uppenbara ekonomiska problem genomfördes i mindre grad.

Den akuta krisen
Bland de specifika åtgärder som genomfördes var de som skulle övervinna bankkrisen. Våra förslag ”låg redan i luften” eller hade redan börjat genomföras (statsgarantier av bankernas inlåning, nya kapitaltillskott,
2 Exemplen har jag lånat av Assar som återger mycket av reaktionerna i sina memoarer. I
efterhand framstår särskilt de ilskna reaktionerna som en intressant spegling av tidsandan.
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Ovanligt för en statlig utredning var också betoningen av bristerna i
själva det politiska beslutsfattandet. Kommissionen konstaterade att ett
vanligt antagande bakom förslag till ekonomisk-politiska åtgärder är att
staten vill, och kan, vara ett instrument för allmänintresset. Men det är inte
realistiskt. Vad staten faktiskt gör styrs i hög grad av regeringens vilja att
bli omvald och partiernas politik speglar ofta inflytandet av olika särintressen. Det var provocerande men det byggde på insikter från public choice eller
politisk ekonomi, en inriktning som belönats med ett nobelpris i ekonomi
några år tidigare (James Buchanan 1986). Det var samtidigt något Assar
hade direkt erfarenhet av från sina analyser av bl a jordbruks-, bostads- och
arbetsmarknadspolitiken. Många av de 113 förslagen handlade därför om
politiska reformer som skulle öka genomslaget för allmänintresset.
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avskiljandet av krislån i vissa banker till särskilda enheter), men möjligen
påskyndade kommissionen genomförandet. Reformerna stärkte den svenska finanssektorn och bidrog till att Sverige inte drabbades lika hårt av den
internationella finanskrisen 2008–09. I den svenska lösningen låg också, i
enlighet med vårt förslag, att det var bankernas ägare, inte skattebetalarna
som senare blev fallet i många europeiska länder, som i första hand skulle ta
bankernas förluster.
Det allvarligaste problemet, menade vi, var den höga arbetslösheten
och där föreslog vi ett antal ganska konventionella insatser. Vi underströk
att det var viktigt att betala människor för att arbeta i stället för att inte
arbeta – det som numera kallas ”arbetslinjen”. Vi gav också förslag på hur
man i framtiden skulle sanera statsfinanserna för att få ned den offentliga
sektorns samlade bruttoskuld från 70 procent av BNP till 40–45 procent,
främst genom utgiftsminskningar. Detta uppnåddes sedan snabbare än vi
hade räknat med. Återhämtningen underlättades av att kronan tilläts fortsätta att flyta, vilket vi också föreslagit, och den stora deprecieringen på ca
27 procent. En positiv nettoexport motverkade det inhemska efterfrågebortfallet. Men kommissionen tog inte ställning för att behålla en flytande
växelkurs på lång sikt.
Ett antal förslag till regeländringar när det gällde stabiliseringspolitiken
genomfördes också. Våra förslag utgick från det synsätt beträffande stabiliseringspolitiken som vuxit fram på 1980- och 1990-talet bland akademiska ekonomer. Det handlade om behovet av en ”regelstyrd” politik för att
regering och centralbank inte ska frestas av kortsiktiga fördelar att avvika
från en beslutad politisk strategi. I Sverige hade en sådan regelstyrd politik
förordats under flera år av SNS Konjunkturråd under rubriken ”normpolitik”. I SNS tappning var det bibehållandet av en fast växelkurs som skulle
disciplinera politiken, få ned inflationen och samtidigt bibehålla full sysselsättning.
Det synsätt som vid den här tiden slog igenom i många länder på penningpolitikens område byggde dock på en flytande växelkurs och att centralbanken gjordes oberoende och fick i uppgift att styra efter ett inflationsmål. Under inflytande av kommissionsledamoten Torsten Persson, som var
expert i den sittande riksbanksutredningen, blev det också vårt förslag för
Sverige. Modellen föll sig naturlig med den nu flytande växelkursen.
Kommissionens sekreterare, Per Molander, med en bakgrund i finansdepartementet hade skrivit en ESO-rapport om betydelsen av budgetregler
för att styra finanspolitiken (Molander 1992). Den övergripande regel som
föreslogs var att man först måste låsa ett utgiftstak för hela statsbudgeten
och bestämma fördelningen mellan utgiftsområden, först därefter kan man
besluta om enskilda budgetposter. Tidigare hade det varit tvärtom. Utgifterna summerades underifrån och upp, vilket självklart ofta innebar att de
sammanlagda offentliga utgifterna blev större än vad riksdag och regering
ursprungligen avsett. I uppstramningen av budgetprocessen ingick också
att riksdagens finansutskott fick en starkare ställning och att budgetdokureformatorn assar lindbeck
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Strukturreformer
Våra förslag till strukturreformer för att förbättra effektiviteten i den svenska ekonomin var viktiga men sällan nya. Ganska få kom att genomföras,
särskilt inte på marknader med starka särintressen (i Assars terminologi,
insiders) såsom arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. På bostadsmarknaden har problemen sin upprinnelse i hyresregleringen från andra världskriget som starkt gynnar dem som lyckats få ett förstahandskontrakt på en
hyreslägenhet (insiders) på bekostnad av alla dem som inte kommer in på
hyresmarknaden (outsiders). På arbetsmarknaden finns också en rad regler
som gynnar dem som har jobb (insiders) på bekostnad av dem som försöker
komma in på arbetsmarknaden (outsiders). Dessa ingrepp är nu väl cementerade trots att de har en rad negativa effekter på hur dessa viktiga marknader
fungerar.
Regleringar adderas ofta till regleringar tills en marknad blir sönderreglerad. Vi föreslog därför att statliga regleringar skulle vara tidsbestämda (sunset clauses) och omprövas regelbundet. Det har inte genomförts. Ett
annat förslag som inte genomförts var inrättandet av ett kommunrevisionsverk med samma uppdrag som Riksrevisionen fast riktat mot kommunerna. Ett sådant oberoende kontrollorgan behövs tveklöst. Kommunerna
verkställer en stor del av den statligt beslutade välfärdspolitiken men det
saknas en oberoende och kvalificerad granskning av hur det görs. Det är i
medborgarnas intresse, inte kommunpolitikernas, att en sådan granskning
sker. Politiker är inte änglar. Det är minst sagt anmärkningsvärt att ett kommunrevisionsverk ännu inte inrättats.

Politik och medier
Det är lätt att förstå vilka förslag som föll i god jord och vilka som mötte
motstånd. Bland förslagen till politiskt institutionella förändringar var det
således enkelt att få gehör för förlängningen av riksdagsledamöternas mandatperioder från tre till fyra år. Förslaget syftade till att åtminstone något
förlänga den politiska beslutshorisonten och göra det något lättare att fatta
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mentet gjordes heltäckande och tydligt. Dessa reformer om förändrade regler har haft stor betydelse för den förda stabiliseringspolitiken sedan dess.
Flytande växelkurs, oberoende centralbank och ett strikt ramverk för
budgetprocessen ses som självklara i dag men de var revolutionerande när de
föreslogs i början av 1990-talet. Den flytande växelkursen (som ”uppstod”
i november 1992 därför att det inte längre gick att försvara kronkursen)
sågs länge som en tillfällig företeelse. Efter EMU-omröstningen 2003, då en
övertygande majoritet av svenska folket sade nej till att ingå i den europeiska monetära unionen (EMU) är den numera allmänt accepterad. Många
har varit särskilt förvånade över hur lönebildningen har kunnat fungera så
väl utan det kritstreck som den fasta växelkursen innebar. Men problemet
var ju att den fasta växelkursen i praktiken inte hade fungerat som något
kritstreck, vilket ständiga kostnadskriser och devalveringar visade.
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långsiktigt nödvändiga men kortsiktigt impopulära beslut. Det lär ha fått
effekt. Det brukar anses att den kraftfulla budgetsaneringen i mitten på
1990-talet inte skulle ha varit politiskt möjlig att genomföra om inte mandatperioden då hade utsträckts till fyra år.
Bland de många förslag som inte hörsammades var att halvera antalet
riksdagsledamöter, att avskaffa landstingen, att intresseorganisationer inte
ska finansieras genom skattemedel och, vilket dock hörsammats delvis,
att partssammansatta organ inte bör ha beslutande eller rättstillämpande
uppgifter varför exempelvis arbetsdomstolen och bostadsdomstolen borde
avskaffas. De båda senare förslagen syftade till att minska det korporativa
inslaget i svensk förvaltning. Här har vissa positiva förändringar faktiskt
skett. Så har riksdagens jordbruksutskott ersatts av ett lite bredare miljö- och
jordbruksutskott och bostadsutskottet har lagts ned (förslag nr 98). Vidare
har specialdomstolar avskaffats, bostadsdomstolen på 1990-talet, marknadsdomstolen så sent som 2016 och funktionerna har överförts till de allmänna domstolarna (förslag nr 110). Arbetsdomstolen finns dock fortfarande kvar. Statsvetare menar att det har skett en ”avkorporatisering” i Sverige.
Kommissionen hade också kritiska synpunkter på mediernas roll i krishanteringen. Journalistiken fokuserade ofta på enskildheter såsom vilka
grupper som ”drabbades” av en viss politik, vilket befrämjade särintressen
på bekostnad av allmänna intressen. Medierna gjorde det därmed svårare att
genomföra de nödvändiga åtgärderna. Väl medvetna om att det är känsligt
när en statlig utredning klampar in på de fria mediernas domän inskränkte
vi oss till ett förslag om att förbättra kvaliteten på journalistutbildningen
(förslag nr 113). Det var ett förslag Assar månade mycket om. Ett annat var
behovet av ökad läxläsning i skolan (en del av förslag nr 78). Båda visar hur
stort och smått blandades bland de 113 reformförslagen.
De som har makt eller har fördelar av en viss politik har knappast något
incitament att genomföra reformer som minskar deras makt och privilegier. Därför kan inte beslut om politikens spelregler fattas av de politiker
eller intressenter som själva deltar i det politiska spelet. Det för direkt över
till nästa rapport från Lindbeckkommissionen.

5. Makt och ansvar – en uppföljning av Lindbeckkommissionen
I Lindbeckkommissionens rapport, med titeln Nya villkor för ekonomi och
politik, menade vi att villkoren för politiskt beslutsfattande var avgörande
för hur ekonomin fungerade. Vår nästa rapport fördjupade sig i just den
frågeställningen. Rapporten kom till för att SNS vd Hans Tson Söderström
1999 vände sig till Assar och mig med förslaget att Lindbeckkommissionens ledamöter skulle ansvara för SNS årliga Konjunkturrådsrapport. Efter
mycket diskussion oss kommissionsmedlemmar emellan kom vi fram till
vad en sådan rapport skulle handla om och vi accepterade erbjudandet från
SNS.
reformatorn assar lindbeck
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3 Efter år 2000 återtog rådet sitt tidigare namn Konjunkturrådet trots att rapporterna sällan
handlade om konjunkturfrågor.
4 Gylfason (2018, s 41) citerar den amerikanska grundlagsfadern James Madison och skriver
(min översättning): ”Varje grundlag syftar till att bygga staket för att ’skydda folket från makthavarna’. Det är därför folket självt måste skriva grundlagen, inte politikerna”.
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Rapporten fick titeln Politisk makt med oklart ansvar och gavs ut som SNS
Ekonomirådsrapport3 2000. Den väckte mycket lite uppmärksamhet och
mycket få av de ca 30 reformförslagen genomfördes. Ändå menade vi själva
att det var en mycket viktig rapport. Oklara ansvarsförhållanden och svaga
eller obefintliga möjligheter för medborgarna att utkräva ansvar av politiska makthavare eller av tjänstemän i den offentliga sektorn är ett allvarligt
problem i Sverige och har stor betydelse för kvaliteten i vår demokrati. Men
reformer kan, som nämnts ovan, inte förväntas genomföras av de politiker
som är direkt påverkade. Frågeställningarna, liksom besluten, måste föras
till folket i beslutande folkomröstningar.
Ett aktuellt exempel är den folkomröstning som nyligen hölls i Italien
då det italienska folket med överväldigande majoritet röstade för att minska
antalet parlamentsledamöter i båda kamrarna med 30 procent. Beslutet
innebar att Italien skulle få ett mer normalstort parlament i förhållande till
sin befolkning, ungefär lika stort som Tysklands. Detta var knappast något
som parlamentet själv skulle ha röstat fram. Ett annat exempel är det arbete
som pågått på Island, där ett författningskonvent tillsatt av isländska folket
har utarbetat ett förslag till ny grundlag som sedan godkänts av folket i en
folkomröstning (2012). Hittills har dock det isländska parlamentet vägrat
att ge det sitt godkännande (Gylfason 2018).4
SNS-rapporten är strukturerad som en principal-agent-analys av den
offentliga sektorn uppdelad på stat, kommun, EU och individen. I den
privata sektorn finns principal-agent-problem i form av principalens/
uppdragsgivarens/aktieägarens möjlighet att utkräva ansvar av agenten/
företagsledningen i ett aktiebolag. I den offentliga sektorn finns liknande
problem med principalens/väljarens möjlighet att utkräva ansvar av agenten/beslutsfattare/politiker eller tjänstemän. Det är svårt för aktieägare att
utkräva ansvar av företagsledningar men det är ingenting mot de svårigheter som finns för väljarna/medborgarna i den offentliga sektorn. Granskningen är otillräcklig, delegeringskedjorna är långa och snåriga och nära
nog omöjliga för den enskilde att genomskåda. Sedan tillkommer att mekanismerna för ansvarsutkrävande är mycket svaga. Inte heller har man, som i
den privata sektorn, möjlighet till exit.
Att faktiskt utkräva ansvar är viktigt om man vill förbättra kvaliteten i
beslutsfattandet och den offentliga sektorns verksamhet. Rapporten redovisar en rad förslag som skulle förtydliga ansvarsförhållandena och underlätta för medborgarna att utkräva ansvar. Men detta väckte föga intresse när
rapporten presenterades. Det var inte bara det att landet inte befann sig i
en akut kris och att politikerna själva inte hade ett intresse av att granskas.
Det berodde snarare på att politiska beslutsregler och institutioner är alltför
abstrakta och att det är svårt att förstå hur de påverkar konkreta problem.
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Media intresserade sig inte. Inte ens Assars pedagogiska skicklighet kunde
ändra på det.
Det ska bli intressant att se om den sittande Coronakommissionen, som
ska analysera vem som hade ansvar för hanteringen av coronapandemin i
Sverige våren 2020, kan göra frågeställningen mer konkret och brännande.
Det återstår också att se om de brister som eventuellt kommer i dagen leder
till att någon hålls ansvarig eller till institutionella reformer. En av Lindbeckkommissionens medlemmar, Torsten Persson, är ledamot i Coronakommissionen. Det inger förhoppningar.

6. Återstående reformer, nya kriser och
ekonomernas roll
Många av de ännu inte genomförda reformförslag som framfördes i Lindbeckkommissionens båda rapporter kan behöva anpassas till dagens förhållanden. Klart är ändå att det vore värdefullt om många av de kvarvarande förslagen genomfördes. Assar själv pekade ofta på att en av de största
utmaningar vi står inför är att integrera de många immigranter från fattiga
länder som numera bor i Sverige och att integrationen försvåras av regleringarna på bostads- och arbetsmarknaden. Regleringarna på bostadsmarknaden hämmar byggandet – det går inte att bygga bort bostadsbristen
så länge hyresregleringen i någon form finns kvar – och regleringarna på
arbetsmarknaden gör det svårt för lågutbildade invandrare att få in en fot på
arbetsmarknaden. Vad som till sist ska möjliggöra dessa reformer är oklart.
Men de behöver genomföras.
Nya kriser kommer att inträffa och Assar var även i slutet av sitt liv fokuserad på hur de ska kunna lösas. I sitt sista publika framträdande, vid firandet av hans 90-årsdag i Aula Magna på Stockholms universitet, pekade han
på de kriser man kan förvänta sig i framtiden – miljökriser, finanskriser och
migrationskriser. Som alltid definierade han problemen på ett stringent sätt
och skisserade hur de borde lösas. Framträdandet ägde rum den 10 mars
2020, när vi just började förstå att vi befann oss i början av en helt annorlunda kris, en global pandemi av oanad omfattning med potentiellt förödande
konsekvenser. Det är inte alla kriser som kan förutses, men alla kriser måste
mötas med kunskap och en förmåga till omprövning.
Det kan tyckas meningslöst att argumentera, som Lindbeckkommissionen gjorde, för reformer som knappast kommer kunna genomföras under
överskådlig tid. Men Assars slutord vid hans 90-årsfirande var att ekonomer inte bör ta hänsyn till vad som anses vara ”politiskt möjligt” utan i
stället bidra till att vidga ramarna för det politiskt möjliga. Han ansåg att
det var viktigt att ekonomer deltar i samhällsdebatten och dessutom väljer
samhällsekonomiskt relevanta problem i sin forskning. Han levde som han
lärde.
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Konstnären Assar Lindbeck
– om konst och vetenskap
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Assar Lindbeck valde spontant bildskapandet för att frigöra sitt tänkande från
den metodologiska ortodoxins konventionalism. Han började måla för att bli
en friare och bättre forskare. I denna intervju – genomförd och nedtecknad av
Pierre Guillet de Monthoux 2012, utskriften (på engelska) godkänd av Assar –
ger han sin personliga syn på konstnärligt skapande och hur det förhåller sig till
kreativitet i vetenskaplig forskning.
Hösten 1971 kom William Baumol1 på besök hemma. När han skulle ringa
ett telefonsamtal från mitt arbetsrum fick han syn på några teckningar på
mitt skrivbord – skisser som jag hade gjort under långtråkiga telefonsamtal. ”Varför börjar du inte måla?”, frågade Baumol. Han målade själv och
undervisade i skulptur i New York. Så nästa dag gick jag till Dekorima och
köpte några dukar och akrylfärg. Eftersom jag är ganska otålig ville jag inte
köpa oljefärg, som tar för lång tid att torka – akrylfärg däremot torkar på
femton minuter.
Vid ett senare tillfälle råkade Stig Ramel (då chef för Nobelstiftelsen)
komma förbi hemma i slutet på 1990-talet. Han fick syn på några målningar
som han gillade. Han ringde upp Ulf Linde, Sveriges främste konstkritiker
(dessutom ledamot av Svenska Akademien och den som lanserade Marcel
Duchamp i Sverige). Linde tittade på allihop och sade: ”Dom där är dynamiska och fulla av rörelse – det är bra. Men dom där, dom ser ut som kondommänniskor.” Jag slog mig för pannan och insåg att han hade helt rätt.
Dagen därpå målade jag över alla kondommänniskorna och jag har hindrat
dem från att återuppstå sedan dess.
Några veckor senare fick jag ett telefonsamtal från en dam vid namn Birgitta Wallin, som skötte ett av Stockholms främsta konstgallerier, Svenska
Bilder. Jag brukade göra mina konstrundor och gå på utställningar. Hon
hade fått höra att jag målade, så hon tog med sig en medarbetare från galleriet för att se på mina målningar. De verkade hänförda. Hon ordnade en
utställning 1998 och sedan följde två ytterligare separatutställningar. Den
senaste var 2004.2 Ja, det var så det började – det är slumpens skördar.
Senare fick jag besök hemma av Evert Lundkvist, Sveriges främste
1900-talsmålare enligt min mening. Han hade med sig några av sina egna
målningar som han hade lånat ut till en utställning. ”Vem har målat dom
här?”, frågade han när han såg några av mina målningar. ”Jag erkänner
1 Amerikansk ekonom, känd för sin forskning om kulturekonomi.
2 Den senaste utställningen av Assar Lindbecks konst var 2019 (redaktionens anmärkning).
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faderskapet”, svarade jag. Han sade några allmänt välmenande ord men
också något viktigt. ”Gör det enkelt”, sade han. I sin egen produktion placerar han ett enskilt föremål i centrum och målar så att ljuset ger intryck av att
komma från föremålet och inte från dess omgivning. Det är hans affärsidé,
kan man säga. Efter det så målade jag inte bara över alla kondommänniskor
utan också alla detaljer som inte lyfte fram tavlans huvudbudskap.
Min filosofi som målare är att fantasin är oerhört begränsad jämfört med
slumpen. Slumpen kan ha ett oändligt antal tänkbara utfall; fantasin har
bara ett begränsat antal, beroende på vad vi råkar ha i huvudet. Det här
betyder att jag använder handen som en slags slumptalsgenerator och rör
den slumpmässigt – i en timme, två timmar, en dag, en vecka – tills något
dyker upp. Då tar jag fram det. Sedan försöker jag hindra det från att bli
alltför föreställande. Men ibland blir de här motiven så spännande att jag
inte klarar av att ta kål på dem. Konstnären Peter Dahl sade en gång ”kill
your darlings”, men jag kan inte förmå mig till att ta livet av alla, så vissa
blir mer föreställande än vad jag hade tänkt mig. Det figurativa dominerar
även om jag försöker göra mig av med det, men det hindrar mig inte från att
få associationer. Dra bara ett horisontellt streck och du ser – aha, en ocean
och horisonten.
Ja, det här är min grundläggande filosofi, men mer än så: jag har aldrig
genomgått någon som helst konstutbildning. För då skulle jag bli precis som
alla andra. Samma sak gäller forskningen. Jag har flyttat fokus i allt som jag
har skrivit. Och när jag ger mig in på något nytt område så läser jag aldrig
vad som har skrivits på området förrän jag har blivit klar med ett första
utkast; då först tittar jag efter. Annars hamnar man i andras fotspår till platser där de redan har varit och skövlat vad som finns att göra där. Risken är
förstås att man återuppfinner hjulet och i så fall får man överge projektet
eller skriva något mer populärvetenskapligt, vilket inte är så roligt.
Det finns alltid en risk att man gör samma sak som alla andra och i samhällsvetenskaperna vimlar det av forskare som beter sig som får i en fårskock. Om en begåvad forskare löser en elegant matematisk modell utan
att använda sunt förnuft och får beröm för det så kommer tusentals att följa
efter. Ta t ex den nya klassiska makroteorin som antar att arbetsmarknaden
alltid är i jämvikt! Själv ansåg jag att det inte kan stämma, eftersom själva
makroteorin kom till just för att förklara arbetslösheten på 1930-talet. Det
var bakgrunden.
Ska man då anta att arbetsmarknaden alltid är i jämvikt, som Lucas,
Prescott och Kydland gör? Då måste man också förklara varför sysselsättningen varierar, för det går ju inte att förneka. De förde fram en förklaring
som bygger på ”intertemporal fritidssubstitution”; att folk på olika sätt
ibland bestämmer sig för att öka sin fritid. Men vi vet ju att folk blir ofrivilligt friställda och att de inte får jobb som de aktivt och förtvivlat söker. Det
gör dem sjuka. Ändå ansåg kolleger att de här modellerna, som förts fram
av Lucas och Prescott och andra begåvade forskare och som kopplade ihop
mikro- och makroteori, var fantastiska.

Jag har kämpat med mina kolleger i åratal om det här. Varför det? Jo,
man måste skilja på begåvning och sunt förnuft. Att sakna sunt förnuft är
lika vanligt hos begåvade människor som hos obegåvade. Det är bra för forskare att stå på andras axlar, eftersom de på så sätt når högre. Men jag är mer
imponerad av innovativa forskare. Men det som intresserar mig allra mest
är den verklighet som omger mig. Möjligheterna som öppnar sig. Att fånga
tillfället i flykten eller att låta det passera.
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Konstnären själv vid staffliet. Foto: Anna Rönnqvist
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– från outsider- till insider-perspektiv
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Företagsekonomer och nationalekonomer går inte alltid så bra ihop. Det gäller
även mig, som haft åtskilliga kontroverser med nationalekonomer. Ursprungligen även med Assar. Men med tiden bedrev vi forskning tillsammans och 2008
gifte vi oss. Som privatperson visade Assar många fina sidor, som få känner till.
Som kollega och småningom som äkta hälft har jag haft glädjen att uppleva Assar från många olika sidor; som forskare och aktör i den akademiska
världen, som stridbar debattör i medielandskapet och inte minst som privatperson.
Endast ett fåtal forskare får redan under sin livstid erkännande för sin
storhet som akademiker. Assar var en av de uppburna. Han har hyllats för
sina vetenskapliga insatser av elever, kolleger, politiker och opinionsbildare
i Sverige och utlandet. Han har förärats hedersdoktorat och höga utmärkelser. Lutade han sig tillbaka och njöt av superlativen? Nej, hans håg låg
inte åt det hållet. Visst kunde han koppla av vid pianot eller låta sig uppslukas framför staffliet, men det fanns ändå ständigt samhällsfrågor eller nya
forskningsuppgifter som värkte i bakhuvudet. Nästan ända in i det sista.
Assars sista tid var svår, delvis därför att han hade mycket ont, men också
därför att han tyckte sig ha så mycket ogjort. Man kan tycka att han kunde
vara mer än nöjd med all den forskning han redan presterat. Men han ville
alltid komma vidare vetenskapligt. Ska sanningen fram var han som mest
tillfreds när han fick arbeta vidare på sina vetenskapliga artiklar.
Mycket finns att läsa om Assar som forskare, lärare, institutionsbyggare
och samhällsdebattör. Men det finns lite skrivet om honom som privatperson. Han har värnat sin integritet. Eftersom jag delat hans frukostbord de
senaste decennierna och skrivit uppsatser tillsammans med honom dessförinnan har jag fått en unik bild av privatpersonen Assar. Dessförinnan fanns
det dock en tid då vi som konkurrenter tävlade om fördelningen av forskningsfondernas resurser på olika institutioner och projekt. Därmed har jag
gått från ett outsider- till ett insider-perspektiv på personen Assar. Låt mig
bidra med några personliga bilder för att komplettera den forskningsinriktade synen på honom.
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1. Antagonisten och konkurrenten
Som många säkert känner till går nationalekonomer och företagsekonomer
sällan väl ihop. Som företagsekonom har jag upplevt att nationalekono
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merna ser sin disciplin som vida överlägsen min. Psykologisk och sociologisk forskning kan de i enstaka fall försöka ta till sig, men inte företagsekonomisk forskning om exempelvis organisationers funktionssätt, kostnadernas fokusering i företagsvärlden eller betydelsen av förändringar i kundernas beteende. Vi företagsekonomer menar att vi med vårt mikroperspektiv
står närmare verkligheten. Och därför kan vi på ett tidigare stadium se hur
det ekonomiska landskapet förändras. Den här åsiktsskillnaden hade hittills
färgat min bild av nationalekonomin och nationalekonomerna.
Mitt första nära möte med nationalekonomin skedde som expert i Koncentrationsutredningen på 1960-talet med professor Guy Arvidsson som
ordförande. Här fick jag uppleva en renlärig nationalekonoms syn på sin
disciplins överlägsenhet som ekonomiskt analysinstrument. På köpet fick
jag uppleva en sådan persons tillkortakommanden i hanteringen av verkligheten. Jag tror inte att Gunnar Sträng, som tillsatte den fleråriga utredningen, fick särskilt mycket nytta av den. Det stannade i stället vid några
doktorshattar.
Nästa nära kontakt med en nationalekonom var när jag 1979 i Lund tillträdde en professur i företagsekonomi med konsumentinriktning. Professor Ingemar Ståhl, skicklig ekonom och debattör, lyckades framgångsrikt
sabotera starten på mitt nya jobb. Med min nyinrättade tjänst följde nämligen en forskarassistenttjänst. Ingemar lyckades då övertyga fakulteten
om att den borde tillsättas med en nationalekonom. Det blev så och jag såg
aldrig av någon forskarassistent på min institution. Jag fick ensam stå för
uppbyggnaden av det nya ämnet i Lund.
Mina initiala kontakter med Assar präglades av dessa erfarenheter. Jag
skulle få motstånd från honom också. Det var under det tidiga 1980-talet
när Assar intensivt höll på att bygga upp IIES, Institutet för internationell
ekonomi, med i huvudsak externa medel. Jag satt i Riksbankens Jubileumsfond och såg hur Assars disciplar dominerade ansökningarna om forskningsanslag. När jag en gång hade förmått ledamöterna att avsätta medel
till några framgångsrika företagsforskare i Uppsala kom backningen. Ett
anslag måste först beviljas till en lovande doktorand i nationalekonomi
(numera en internationellt känd forskare i penningteori). Av någon anledning måste andra sökande stå åt sidan. Jag tyckte mig höra Assars röst i
kulisserna.
År 1992 kom Assar och jag in som nya ledamöter i fakultetsnämnden vid
Stockholms universitet. Jag var nyligen återkommen efter tio år vid Lunds
universitet och förväntades bidra till att höja vår institutions status. Assar
kom med vettiga inlägg på fakultetsmötena, tyckte jag, och allt verkade gå bra.
Men när jag kom med en begäran att ta in Industriförbundets chefekonom
Lars Vinell som adjungerad professor på Företagsekonomiska institutionen
brast det för Assar. Jag hade förklarat att institutionen, som var den största
i landet att utbilda civilekonomer, inte hade någon professur i kärnämnet
redovisning och finansiering. Några färdiga professorskandidater fanns
inte på den akademiska marknaden. Sådana hade köpts upp av näringslivet
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till mer än dubbel lön. (Detta är företagsekonomins stora problem.) Men
Assar lyssnade inte. Han hävdade kraftfullt att adjungerade professorer och
liknande var ett otyg som degenererade hela professorskåren. Professorskompetensen måste värnas. Men då brast det ordentligt också för mig. Jag
hade kämpat för att hitta en kvalificerad kandidat till en adjungerad professur i ämnet. Högljutt frågade jag Assar om det var viktigare för honom att
hålla fast vid sina rigida principer än att kommande årskurser av företagsekonomer går ut i näringslivet från landets största universitet med en adekvat utbildning i företagsekonomins kärnämnen. Och jag tillade att bara en
verklighetsfrämmande nationalekonom kan komma med ett sådant ställningstagande. Ordduellen fortsatte i häftiga former.
Efter ett par dagar ringde Assar. Till min förvåning frågade han om jag
ville komma ut och äta middag med honom. Och han tillade att jag inte
skulle ta min kollega och parhäst Lars Persson med mig. Ja, det var så det
började.

2. Privatpersonen Assar
Assar var alltid en mycket privat person. Det är därför jag vill komplettera
den professionella bilden av honom med några personliga iakttagelser och
reflektioner. Iakttagelserna följer teman som jag tycker är karakteristiska
för Assar.

3. Fokusering
Assar sa själv att fokus är viktigt i allt han gör. Forskningen, Institutet och
dess forskare har varit hans absoluta fokus till 100 procent. Hur går det då
med privatlivet? Assar hade en enorm kapacitet och han kunde utnyttja
tiden effektivt. Han kunde också delegera. Ville han något fanns det inga
hinder som kunde stoppa honom. Ibland har jag undrat hur det skulle ha
varit om Assar hade ägnat all tid efter klockan fem till familjelivet. Skulle jag
ha orkat med det?

4. Stimulerande och krävande
Att forska och skriva med Assar har varit en ynnest. Jag önskar att det hade
skett tidigare. Flera av hans medförfattare har också vittnat om hur lärorikt och stimulerande det varit att jobba ihop med Assar. Men det var också
krävande. Just när man efter ett stort arbete äntligen trodde att en uppsats
var färdig visade Assar vilka förbättringar det fanns att göra. Ribban måste
höjas, menade han.
Vi skrev två artiklar tillsammans (Lindbeck och Wikström 2000,
2003). De handlade om hur den nya informationsteknologin (IT) förändrade samhället. Vi var båda engagerade i den problematiken i vår forskning. Assar om hur IT ändrade arbetslivet, jag om hur tekniken omdanade
privatpersonen assar lindbeck
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företagens och konsumenternas förutsättningar. Jag hade aldrig under min
forskartid tidigare lagt ned så mycket arbete på en artikel som jag fick göra
här. Men så gick också båda artiklarna direkt till publicering utan krav på
minsta ändring.

En egenskap som jag uppskattat hos Assar var hans förmåga att ta argument. Men man fick ligga i. Det gällde i stort som i smått. Oberoende om
det handlade om slutsatserna i en uppsats eller bästa tiden att göra i ordning
köket efter middagen, före eller efter Rapport. I början hade Assar övertaget, men med tiden blev det bättre jämvikt i dialogen. Trots heta diskussioner slutade det för det mesta med skratt. Assar hade en förunderlig humor
som var svår att motstå.

6. Sociala relationer
Assar var inte känd som sällskapsmänniska. Historien om bordsplaceringen vid Nobelmiddagarna är belysande: Fru Nicolin meddelade att hon
vägrade att bevista festen om hon ännu en gång skulle få Assar Lindbeck
till bordet.
Jag frågade en gång hur han gjorde med konversationen på middagarna.
Han svarade att ”om damen är ointressant börjar jag skriva i stället”, dvs
han utnyttjade tiden med att tänka på någon uppsats han just höll på med.
Eller, ”om det är någon som har ett eget jobb så förhör jag mig om det.
Och då lär jag mig något intressant om verkligheten”. Assar hade svårt att
tåla small talk. Han menade att det är slöseri med tiden. Men han blev så
småningom mer tolerant och kunde ta fram sin humor, som drastiskt lättade upp diskussionen. Han utvecklade sin sociala kompetens även på andra
sätt. I privata sammanhang, på middagar och liknande blev han en uppskattad gäst genom att initiera intressanta diskussionsämnen. Tillställningarna
blev till spännande debatter i stället för en uppsättning small talks.

7. Privatekonomin
Här kommer jag in på historien om skomakarens hustru och smedens häst.
Båda har sämst på fötterna. För Assar var samhällsekonomin och forskningsmedlen viktigare än privatekonomin. Men med hjälp av priser och
stipendier klarade han sig rätt bra ändå. Dessutom, Assar behövde väldigt
lite pengar. Han tyckte om att leva enkelt. Det ger en stor frihet. Kläder och
yttre ting var han för egen del inte intresserad av. Däremot av konst, musik
och god mat. För att hålla Assar presentabel använde vi i familjen julklappar
och födelsedagspresenter som stöd. Så kunde vi klä upp honom. Tills jag så
småningom fick förtroendet att sköta hans ekipering.
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5. Tar argument

8. Estetikern
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Assars estetiska sinne kom som en överraskning för mig. Särskilt med tanke
på hans klädsel när jag först träffade honom. Med förundran hade jag sett
att Institutet, jämfört med andra institutioner, hade de snyggaste lokalerna
med vackra bilder på väggarna i korridorerna och mjuka mattor på golven.
Dessutom en kaffevagn som rullades in i seminarierummet klockan tre på
eftermiddagen då alla samlades för en summing up. Vi på företagsekonomi,
två trappor ner, hade inga av dessa estetiska och trevliga arrangemang.
Samma säkra smak visade Assar när vi långt senare gjorde i ordning vårt
gemensamma hem. Aktiv, snabb och stilsäker. Han visade också en säker
smak när det gällde kvinnors klädsel. Han dirigerade även min, vilket var
svårt för mig att smälta. Men det var ofrånkomligt, trots att det i hans egen
klädsel inte fanns spår av estetik. Här gällde det att sätta in kraftiga stötar.
Så småningom kunde jag se att Assar inte enbart var en begåvad och intressant person utan också en riktigt snygg karl.

9. Måleri
En konstnär som målar nonfigurativt och expressivt sägs måla sitt känslo
mässiga inre landskap, så att betraktaren kan ta del av det. Därför kan
expressiv konst väcka starka känslor. Det tenderar Assars tavlor att göra.
Assar målade helst på kvällen och förnatten och då ville han gärna att jag
tolkade vad jag såg. Stämde det med vad han kände så renodlade han bilden.
Jag kunde se att Assar var starkt känslomässigt engagerad när han målade.
Han blev ofta röd i ansiktet och måste vila en god stund innan han kunde
lägga sig. Han gav verkligen ut av sitt inre. Det kan vara därför hans tavlor
engagerar. När han målade släppte han omedvetet på sin integritet.

10. Känslodjup
Det som överraskade mig mest när Assar öppnade sig för mig, och det gick
fort, var hans känslomässiga djup, hans starka värme och hans engagemang
i vår relation. Här kom hans förmåga att fokusera tydligt fram. Hans fokusering stämde inte alltid med vad jag hade önskat, men det ordnade sig.
Med Märta Tikkanens ord skulle man kunna säga att det i långa stunder var
århundradets kärlekssaga vi fick uppleva.
När Assar och jag flyttade ihop undrade kolleger, vänner och bekanta
hur det skulle gå för en nationalekonom och en företagsekonom att komma
överens. Det hände att flera tuffa bekanta frågade mig när vi träffades: ”Bor
du och Assar fortfarande ihop?” Ja, det gjorde vi, ända tills Assar gick bort.

11. Livets mening
Lycka är för många ett centralt begrepp. De flesta vill leva ett lyckligt liv.
Men lycka tyckte Assar var ett passivt begrepp. Intressant var hans ledord.
privatpersonen assar lindbeck
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Han ville ha ett intressant liv och det fick han. Ett krav till, livet ska inte bara
vara intressant. Det ska också kännas meningsfullt. Meningsfullt kändes
det exempelvis för honom att ha drivit yngre forskare till excellens. Såtillvida har Assar också lyckats. Han har kunnat ägna sig åt det som varit intressant och känts meningsfullt.
Summa summarum. Assar var själv en fängslande person att leva och
arbeta med. Under den lite sträva ytan var han varm och godhjärtad. Från
outside till inside har jag därmed försökt att ge en glimt av människan Assar
som många av hans efterföljare saknar och jag sörjer.

”Assars testamente”
– ekonomernas roll i framtida
samhällsekonomiska kriser
nr 2 2021 årgång 49

För att hylla Assar Lindbeck i samband med hans 90-årsdag anordnade Institutet för internationell ekonomi och SNS ett seminarium om forskningens roll
i samhällsutvecklingen under medverkan av ekonomer, journalister, politiker
och andra opinionsbildare. Seminariet ägde rum den 10 mars 2020 i Stockholms
universitets Aula Magna under ledning av professor John Hassler och vice riksbankchef Anna Breman. Övriga medverkande var Carl Bildt, Erik Fichtelius,
Jenny Madestam, Torsten Persson och Gabriel Urwitz. Jubilaren själv medverkade med nedanstående ”testamente”, som föredrogs av hans hustru, professor
Solveig Wikström.

ASSAR LINDBECK

Det är realistiskt att anta att globala ekonomiska kriser kommer att inträffa
från tid till annan också i framtiden. Tre sådana kriser är, enligt min mening,
särskilt troliga. Jag kommer helt kort att analysera utvecklingen på dessa
områden och dessutom ta upp möjligheterna att bekämpa dessa kriser på
ett effektivt sätt.

Miljökriser
När det gäller analys av miljökriser har traditionell ekonomisk teori sedan
länge utvecklat en användbar verktygslåda. Jag syftar naturligtvis på teorin för externa effekter, som pekar på möjligheterna att med skatter och
subventioner bekämpa skadeverkningar på miljön av produktion och konsumtion. På så sätt kan man kombinera miljöpolitik med decentraliserat
beslutsfattande.
En alternativ miljöpolitik, som ofta förordas av politiker, bygger på
fysiska regleringar och kvoteringar av tillåtna utsläpp. En svaghet med detta
alternativ är att fördelningseffekterna då är uppenbara, vilket ofta resulterar i skarpa konflikter mellan länder, och detta blockerar verkställighet
av fattade beslut. Denna svaghet illustreras exempelvis av den havererade
Paris-överenskommelsen för utsläpp av CO2 för några år sedan. Fördelningseffekter av skatter och subventioner är mer diffusa än avregleringar,
vilket motverkar koncentrationen av debatten på fördelningseffekter.
Tekniker säger ofta att man i många fall kan få bort 90 eller t o m 100
procent av skadliga utsläpp genom investeringar i miljövänliga teknologiska innovationer. Som vi vet utvecklas i dag dessutom tekniska metoder för
att ta bort föroreningar som redan finns i atmosfären och i haven. Det är
dessutom bättre att stimulera en miljövänlig produktionsteknologi än att
pressa fram en förändrad livsstil bland hushållen. Just sådana investeringar
”assars testamente” – ekonomernas roll i framtida samhällsekonomiska kriser
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Finanskriser
Historien har lärt oss att även finanskriser kan ha förödande ekonomiska
och sociala konsekvenser. Det finns därför starka skäl att bygga upp institutioner och mekanismer som både motverkar uppkomsten av finanskriser
och bidrar till att mildra finanskrisernas konsekvenser. Vikten av institutioner och mekanismer som motverkar finanskriser nonchalerades av många
politiker och ekonomer när finansmarknaderna liberaliserades helt abrupt
under 1980-talet. Resultatet blev en serie finanskriser, med negativa effekter också på andra marknader än finansmarknaden.
Som vi vet har politiker sent omsider börjat bygga upp institutioner och
mekanismer som motverkar både mikroekonomisk och makroekonomisk
instabilitet. Bygget är inte klart, och allt ser inte bra ut, men bygget pågår.
Det är fråga om att uppnå en delikat balans mellan effektivitet och stabilitet.
Men finansiell stabilitet kräver också att penning- och finanspolitiken är
långsiktigt stabil. En nyhet i Lindbeckkommissionens rapport var att försöka uppnå sådan stabilitet genom fasta spelregler både i budgetpolitiken
och penningpolitiken.
När det gäller budgetpolitiken satte Lindbeckkommissionen, som vi vet,
upp ett tillfälligt överskottsmål. Syftet var att få ned den höga och galopperande statsskulden – med sikte på att minska den offentliga sektorns skuld
från ungefär 75 procent till storleksordningen 35 procent av BNP. I dag är
frågan huruvida budgetpolitikens regler bör modifieras när den offentliga
sektorns skuld nu är nere på en internationellt sett låg nivå? Det naturliga vore, enligt min mening, att överskottsmålet ersätts av ett skuldmål för
den offentliga sektorn. Tanken med ett överskottsmål kan ju inte vara att
avskaffa marknaden för statspapper och kommunal upplåning genom permanenta överskott i de offentliga finanserna.
Man kan mycket väl ställa motsvarande fråga om penningpolitiken som
om finanspolitiken. Det är exempelvis, enligt min mening, rimligt att sänka
inflationsmålet till en procent när inflationen i praktiken systematiskt varit
lägre än två procent under många år.

Migrationskriser
Så till frågan om migrationskriser. De djupaste drivkrafterna bakom en
annalkande migrationskris är också uppenbara: Befolkningsexplosion i
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kan finansieras genom skatter på utsläpp men också genom allmänt stöd
till forskning om miljövänliga teknologier. Via förändrad livsstil kan man
knappast pressa ned miljöförstöringarna lika mycket som genom förändrad
produktionsteknologi.
Utsläppsrätter är ett alternativ till miljöskatter. Men jag tror att
miljöskatter är bättre eftersom utsläppsrätter är svåra att förklara för
allmänheten. Dessutom uppstår ofta fördelningskonflikter vid utdelning
av utsläppsrätter.
Så mycket om möjligheterna att bekämpa miljökriser.
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låglöneländer, minskade flyttkostnader och väpnade konflikter. Allt detta
tar sig uttryck i försök till massmigration från länder med relativt låg produktivitet till länder med relativt hög produktivitet. Den positiva sidan av
detta är ökad per capitainkomst både i världen som helhet och bland immigranterna själva. Den negativa sidan är att utvecklade länder inte klarar av
att integrera alla som vill flytta till utvecklade länder. En massiv invandring av lågproduktiva individer skapar därför allvarliga sociala problem i
invandringsländerna, vilket återspeglas i arbetslöshet, bidragsberoende och
kriminalitet. Därmed förlorar många i den inhemska befolkningen tidigare trygghet i sitt närområde och blir av med de nätverk som de byggt upp
under årens lopp.
Det kan uppkomma liknande effekter i anslutning till liberalisering
av utrikeshandel. Men dessa problem är inte lika allvarliga som de sociala
problemen i anslutning till migration av lågt utbildade immigranter som
ofta saknar relevanta språkkunskaper. Dessutom leder immigration till
mer konkret konfrontation mellan invandrare och den inhemska befolkningen. Arbetare i Kina som producerar varor för export till Sverige efterfrågar inte sociala tjänster producerade i Sverige vilket migranter gör!!
Konfrontationen hotar att bli särskilt stark om immigranter ges förtur till
ransonerade sociala tjänster. Allt detta betyder att friare internationell
rörlighet för arbetare leder till större sociala problem än liberalisering av
handel med varor.
I den offentliga debatten om immigration påstås ofta att en begränsning
av immigrationen lämnar flyktingar därhän. Men så behöver det inte bli.
Om rika länder skulle ge mycket större bidrag än i dag för upprustning av
de eländiga flyktinglägren skulle mer än tio gånger så många kunna hjälpas
som antalet mottagna flyktingar.
Det är sant att enskilda individer kan undvika vissa negativa välfärds
effekter av massiv immigration genom att anpassa sitt beteende i olika
dimensioner. Jag syftar exempelvis på att man skaffar sig inbrottsskydd,
undviker att vistas utomhus när det är mörkt, och att man avstår från att
vittna inför polis och domstol. Men vad som då händer är helt enkelt att
immigrationens kostnader byter karaktär.

Forskaren som politisk rådgivare
Hur ska man då se på ekonomers roll som politiska rådgivare – antingen
som formella rådgivare till regeringen eller som deltagare i den öppna
samhällsdebatten? Man kan kanske se ekonomens roll som en motsvarighet
till vad som inom medicinen kallas ”evidensbaserad behandling”. Men i
många fall finns det inte särskilt mycket solid empirisk forskning att dra på.
Rådgivaren tvingas då att förlita sig på en kombination av etablerad teori
och fragmentariska empiriska studier. Ett exempel är när ett land med fast
växelkurs hamnat i en övervärderad valuta som ett resultat av snabbt stigande lönekostnader i förhållande till omvärlden. Bör rådgivaren då rekommendera deflationspolitik, diskretionär devalvering eller en övergång till
”assars testamente” – ekonomernas roll i framtida samhällsekonomiska kriser
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en flytande växelkurs? Som vi kan erinra oss valde Lindbeckkommissionen,
just i en sådan situation, att rekommendera en flytande växelkurs.
Ett mer generellt problem är i vilken uträckning ekonomer bör ta hänsyn till vad som anses vara ”politiskt möjligt”. Personligen menar jag att
ekonomer, vid sidan av rutinmässig rådgivning, själva bör bidra just till att
vidga ramarna för det politiskt möjliga. Det underlättas om det finns många
”tvåbenta ekonomer”, som står med ena benet i akademin och det andra i
den stökiga mylla av ekonomiska och politiska erfarenheter som vi kallar
verkligheten. Det är därför viktigt att ekonomer deltar i den samhällsekonomiska debatten och lyfter fram vad politikerna bör beakta och därmed på
sikt vidga utrymmet för vad som är politiskt möjligt.
Det är ofta också fruktbart att integrera oortodoxa mekanismer med traditionella ekonomiska modeller baserade på antaganden om economic man.
På så sätt skapas förutsättningar för innovativ forskning. En sådan integration har i själva verket varit en röd tråd i min egen forskning, också i mina
mest teoretiska arbeten. Jag syftar exempelvis på faktorer såsom altruism,
avund, maktbegär, sociala normer och förtroende.
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