
Nyårskrönika: 
Handlingskraft och ledarskap i kristider 
 
Det har varit ett minst sagt händelserikt år, framförallt de sista sju månaderna. Det började med att Sverige i lugn 
och ro planerade för fortsatta satsningar på framförallt fler jobb, men redan då hade den amerikanska 
bolånekrisen börjat komma upp till ytan. Samtidigt gick det bra för Sverige, det enda som minskade snabbare än 
utanförskapet och skattetrycket var statsskulden. Om de orosmoln som fanns uttryckte sig finansminister Anders 
Borg på följande sätt: ”Det finns som ett lurvigt monster i Sveriges ekonomi som dyker upp så fort det blir 
lågkonjunktur”. Med det ville han motivera vad som många uppfattade som ett onödigt stort överskott och stora 
satsningar för fler jobb.  
 
Sedan började de amerikanska bankerna att falla som käglor. Krisen på andra sidan Atlanten spred sig snabbt till 
svenska banker och plötsligt kunde vare sig företag eller privatpersoner låna pengar. Finanskrisen slog blint och 
spädde på den vändande konjunkturen. Samordnat med våra europeiska vänner genomfördes en rad åtgärder för 
att återskapa förtroendet för bankerna och svenska folket fick på köpet lära sig nya ord. Stabilitetsfond. 
Garantiprogram. Insättningsgaranti. Totalt garanterar numera svenska staten den hiskliga summan 1 500 
miljarder kronor.  
 
Men det slutade som bekant inte där. Förmodligen var det en och annan som höjde på ögonbrynen när förre 
moderatledaren Bo Lundgren, nu chef för Riksgälden, bokstavligen pumpade in krediter till bankerna och därtill 
köpte en vanskött investmentbank. Riksbanken var inte sämre och kastade sig även den in i striden, med massiva 
räntesänkningar som följd.  
 
När så varslen började komma var det dags för avlösning. Arbetsmarknadspolitikerna ryckte ut och man gjorde 
något för Sverige ganska ovanligt: Befintliga resurser inventerades och kraftsamlades till de värst drabbade 
områdena, nymodigheterna begränsades till de s.k. samordningsmännen. I tidigare kriser har tendensen annars 
varit att uppfinna helt nya metoder. Dessutom skalades (som brukligt är) arbetsmarknadsåtgärderna upp och 
miljardbelopp omdisponerades.  
 
Och så fortsatte det, ett stimulanspaket med ROT-avdrag och vägar på 8,3 miljarder klubbades igenom och 
fordonsindustrin fick stöd och garantier på 28 miljarder kronor. Avseende fordonsindustrin var vi tvungna att 
vänta på att USA blev klara med sina åtgärder, annars var risken stor att pengarna hamnade i Detroit. Dessutom 
har vi svårt att tro att staten skulle vara bättre på att sälja bilar än privata företag. Milt uttryckt var vi inte 
överrens med den spretiga oppositionen i den frågan – heller.  
 
Med några veckor kvar till årsskiftet hade Sverige satsat nästan 50 miljarder kronor för fler jobb, infrastruktur, 
forskning och välfärd. Utan tvekan den mest offensiva satsningen i hela Europa! 
 
Tyvärr kan man ju inte vara vänner med alla, och vi fick utstå en del kritik – framförallt borde vi tydligen ha 
agerat fortare. Men när korten var utspelade verkade ändå de flesta nöjda, även om nog en och annan 
socialdemokrat gärna hade lagt några pensionsmiljarder på företagsstöd.  
 
Vi går nu in i ett nytt år och Sverige står inför betydande utmaningar. Varsel kommer att verkställas och 
människor kommer drabbas av arbetslöshet – en personlig tragedi för varje människa. Samtidigt är inte 
bankväsendet helt tillfrisknat och vare sig bygg- eller fordonsindustrin för evigt räddad. Så det är med ödmjukhet 
och vaksamhet som vi möter det nya året, vi har förbrukat en del av krigskassan men har mer att ge. Nu gäller 
det att ta föra en stark arbetsmarknadspolitik och fortsätta stimulera jobbtillväxten. Vi ska hantera nuet och agera 
för framtiden. 
 
Visste ni förresten att Sverige tillsammans med 500 miljoner andra européer ska få med sig världen på ett nytt 
globalt klimatpaket nästa höst? Det är vår tanke att fortsätta göra något åt klimatkrisen också.  
 
 


