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AbSTRAcT
The controversy of growth. 
A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

Has the ‘Swedish model’ forced Sweden into stagnating economic growth? And 
has this caused Sweden to lag behind other comparable OECD-countries from the 
1970s and onwards, i.e. since Sweden chose a welfare path different from many oth-
er countries? This has been the subject of a more than twenty year long controversy 
between Walter Korpi, professor of sociology and social policy, and leading Swedish 
mainstream economists. In a series of articles, especially during the years of economic 
crisis in the 1990s, Walter Korpi claimed that other reasons than the Swedish model 
has to be taken into account when comparing welfare states and their impact on eco-
nomic growth, while the economists have persistently maintained the opposite view. 
These disputes over statistics and methodology have developed into what is here re-
ferred to as a science based controversy. This article analyzes the controversy between 
sociology and economy in accordance with controversy theory. In this way we can 
consider both the underlying social as well as political aspects of the debate, which le-
ads to the conclusion that not every aspect of a science-based controversy is a bypro-
duct of science itself.
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Pia Forsberg

Tillväxt som kontrovers
Ekonomers och sociologers debatt om den svenska offentliga 
sektorn

”Har ’ den svenska modellen’ minskat vår ekonomiska tillväxt” frågar Walter Korpi, so-
ciolog och professor i socialpolitik, i en artikel i den nationalekonomiska tidskriften 
Ekonomisk Debatt för några år sedan. Nej, svarar han själv och menar sig att utifrån 
nya data kunna visa att denna bild, som under lång tid dominerat den politiska och 
vetenskapliga debatten och som motiverat viktiga politiska reformer och förändringar 
inom svensk ekonomi och politik, saknar empirisk grund (Korpi 2004). Rubriken på 
den replik han får av bland annat Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, i näs-
ta nummer av samma tidskrift lyder: ”Korpi vilseleder igen”. Jo, hävdar denna artikel, 
det är väl känt och utan tvekan så att Sverige halkat efter andra länder sedan 1970, 
dvs. från den tidpunkt då Sverige valde en annan välfärdsmodell än de flesta andra 
länder. Korpi kan komma fram till något annat bara genom godtyckliga jämförelser 
och andra ”statistiska konstigheter” (Håkansson & Lindbeck 2005). Slutrepliken i 
denna korta debatt ger Korpi rubriken ”Lindbecks blinda fläck?” Där påpekar Walter 
Korpi att Assar Lindbeck väljer att helt förbise hans kritiska huvudpunkter och avslu-
tar med följande:

”Efter mer än tjugo år av diskussioner med Lindbeck ställer jag mig frågan om han har 
en så stark tro på sin teori att den skapar en blind fläck för fakta som motsäger teorin” 
(Korpi 2005, s 70)

Bakom sig har professorerna Korpi och Lindbeck en lång och hetsig diskussion om 
den svenska välfärdsstatens relation till ekonomisk tillväxt. Debatten tog fart 1990 
med en artikel där Korpi ifrågasatte Lindbecks och andra ekonomers rapporter om 
hur den svenska modellen med höga skatter och en stor offentlig sektor påverkat den 
ekonomiska tillväxten negativt och fått Sverige att halka efter andra länder i ”väl-
ståndsligan”. Debatten om huruvida detta är riktigt eller inte har sedan böljat fram 
och tillbaka under mer än femton års tid och har involverat politiker, journalister och 
samhällsdebattörer förutom de vetenskapliga experter vars analyser utgör stommen i 
diskussionerna. Det är emellertid inte själva sakfrågan som är föremål för denna ar-
tikel, utan debatten i sig själv; en debatt som med tidens gång har utvecklats till en 
vetenskapsbaserad kontrovers, dvs. med en sammanfattande definition: en utdragen 
dispyt om en gemensam angelägenhet i vilken vetenskapliga argument används av 
de olika parterna, men också ekonomiska, moraliska, ideologiska, juridiska och fi-
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losofiska argument, och där vetenskapens auktoritet spelar en viktig roll, dels som 
underlag för, dels som legitimering av olika positioner (Brante 1990, 1998, Brante & 
Norman 1995). En kontroversstudies främsta syfte är att analysera den argumentati-
va strukturen i en sådan vetenskapsbaserad kontrovers, vilket antas göra det möjligt 
att urskilja och systematisera vilka faktorer som bestämmer de två motsatta sidornas 
ståndpunkter (Brante & Hallberg 1991:391), eller annorlunda uttryckt: ”kontrovers-
studiernas särskilda värde brukar anses vara att de skänker oss ett slags unik inspek-
tionslucka rakt in i vetenskapen som ger oss möjligheten att begripa hur vetenskapliga 
ställningstaganden försvaras i en konfliktsituation och (…) hur forskarna försvarar sina 
tolkningar av vetenskapliga resultat” (Sunesson 1991:25). I denna artikel visar jag hur 
kontroversstudiens metod kan användas för att analysera debatten om svensk ekono-
misk tillväxt och välfärdens organisering, och då främst två vetenskapliga discipliners 
roll i denna: sociologins och nationalekonomins. 

Systemskifte och paradigmskifte 
Första hälften av 1990-talet var en av de mest dramatiska perioderna i den svenska 
välfärdsstatens historia. Samtidigt som Sverige befann sig i den djupaste lågkonjunk-
turen sedan 1930-talet med skenande budgetunderskott och rekordhög arbetslöshet, 
genomfördes en mängd förändringar inom i stort sett alla områden som berör män-
niskors försörjning och trygghet: arbetsmarknad, pensionssystem, socialförsäkringar, 
vård och barnomsorg; inom skattesystemet och inom den ekonomiska politiken (se 
t.ex. SOU 2001:79, Välfärdsbokslut för 1990-talet, och vad gäller svensk ekonomisk- 
och tillväxtpolitik Benner 1997, 1999). Förändringarna var både ett svar på den eko-
nomiska krisen och en del av ett marknadsliberalt ideologiskt projekt där ledorden 
var avreglering, decentralisering och privatisering. Den borgerliga regering som till-
trädde 1991 med Carl Bildt (m) som statsminister utlovade följaktligen och med po-
litiskt språkbruk ett systemskifte. Vetenskapligt kan man tala om ett paradigmskifte 
då det nyliberala, marknadsanpassade paradigmet ersatte ett reformistiskt välfärds-
statligt, en förskjutning som inletts redan under 1980-talet under såväl socialdemo-
kratiska som tidigare borgerliga regeringar. En avgörande förutsättning för att detta 
politiskt motiverade systemskifte skulle kunna äga rum var nämligen föreställning-
en att välfärdsstaten i sig själv var orsaken till de problem den brottades med. Denna 
föreställning har sina politiska rötter i den liberala ideologin och vetenskapligt i den 
nyklassiska nationalekonomin. Vid 1990-talets början sammanstrålade båda dessa i 
ett hegemoniskt projekt där ekonomerna fick en ökad betydelse som experter på väl-
färdsstatens funktioner och konsekvenser och där den borgerliga regeringen genom 
sin valseger 1991 fick möjligheten att gå från retorik till handling. Båda dessa grupper 
hävdade att vad Sverige behövde var en helt ny ekonomisk och social struktur för att 
skapa och upprätthålla tillväxt och välfärd. 

Det är i denna tid av ekonomisk kris och samhällsomvälvning som debatten om 
välfärdsstaten och ekonomisk tillväxt blossar upp. De två motsatta lägren består i hu-
vudsak av å ena sidan sociologen Walter Korpi, å andra sidan en rad ledande svenska 



nationalekonomer. Walter Korpi ifrågasatte som vi ska se såväl ekonomernas statis-
tiska analyser som motiven för deras slutsatser: Hur – och varför – kan ekonomerna 
så enhälligt hävda att Sverige halkat efter utan att, menar han, ha hållbara empiriska 
belägg för detta?

Kort om kontroverser
I frågor som rör välfärdsstatliga arrangemang har såväl sociologer som nationalekono-
mer spelat en viktig roll. Delar av den svenska sociologin kopplades åtminstone under 
en period ihop med välfärdsbyggandet, och ekonomerna blev under 1980- och 1990-
talen en vetenskaplig grupp vars legitimitet som experter på välfärdsfrågor utökades 
och förstärktes. På samma sätt har de båda disciplinerna kopplats till skilda politiska 
läger. Nationalekonomerna har kallats doktorer i liberalism, och sociologin sågs under 
en tidsperiod som starkt knuten antingen till den marxistiska vänstern eller till den 
socialdemokratiska välfärdsprojektet. De vetenskapliga teorierna ingår alltså i kom-
plexa helheter där ideologi och politik också måste beaktas för att förstå vetenskapliga 
utsagor och ställningstaganden.1

Enligt den så kallade kontroversteorin är kontroversstudier ett fruktbart sätt att 
sätta vetenskapen i sin kontext (se t.ex. Brante & Hallberg 1991, Brante & Norman 
1995, Brante 1998). Genom att studera tillfällen då vetenskapare från skilda disci-
pliner med tillgång till samma empiriska material kommer fram till fullständigt olika 
slutsatser får man information om vilka andra faktorer som spelar in i det vetenskap-
liga ställningstagandet. Kontroversstudier har tidigare gjorts till exempel av debatterna 
kring kärnkraft, mammografi, miljöfrågor och läkemedelsfrågor, dvs. av kontrover-
ser som uppstått i frågor med viktiga sociala, politiska eller ekonomiska konsekvenser 
där vetenskapliga ”bevis” spelat en viktig roll tillsammans med andra argument såsom 
ekonomiska, ideologiska, juridiska etc. Vetenskapsbaserade kontroverser skiljer sig på 
det sättet från såväl rent vetenskapliga diskussioner som i högre grad baseras på teorier 
och fakta och där vetenskapare är de enda aktörerna, liksom från kunskapsbaserade 
kontroverser där vetenskapliga argument inte spelar en dominerande roll (Brante & 
Norman 1995:11). Syftet med att studera kontroversen om Sveriges ekonomiska till-
växt just som en vetenskapsbaserad kontrovers är att pröva den kunskapssociologiska 
tesen att även det som tycks handla om ”ren” kunskap har sociala komponenter och 
syften, och därmed socialt förklara grunden för vetenskaplig oenighet, dvs. påvisa hur 
andra faktorer än de rent inomvetenskapliga spelar roll för kontroversers uppkomst, 
innehåll och förlopp. Jag ska återkomma till kontroversens karakteristika senare, men 
vill först introducera en debatt som jag menar följer dess logik.
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Halkar Sverige efter? 
Walter Korpi är en känd svensk välfärdssociolog. Han har under många år varit verk-
sam vid SOFI (Institutet för social forskning, vid Stockholms universitet) som bedri-
ver forskning kring främst sociala och arbetsmarknadsfrågor, och var dess förestånda-
re under en stor del av 1980-talet. Korpis teoretiska och metodologiska studier, fram-
för allt den s.k. makt-resursteorin, har bidragit till såväl nationella som internationel-
la diskussioner om välfärdsstatens utveckling. Hans forskning har varit inriktad på 
komparativa analyser av välfärdsstatsutveckling och fördelningskonflikter. Han har 
medverkat i flera offentliga utredningar i välfärdsfrågor och varit en aktiv debattör, 
inte minst i fackförbundspress. Vid tidpunkten för tillväxtkontroversens uppkomst 
var han verksam som professor i socialpolitik vid Stockholms universitet.

Av de ekonomer som deltar i debatten och som jag här refererar var flera vid den 
här tiden knutna till olika institutioner och organisationer utanför universitetet, 
främst till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS, en oberoende samman-
slutning av personer i näringslivet med intresse för samhällsfrågor) och Näringslivets 
Ekonomifakta (ett bolag bildat av dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen och In-
dustriförbundet med uppgift att förse främst opinionsbildare med fakta om Sveriges 
ekonomi). Flera av de mest tongivande ekonomerna ingick också under hela 1990-
 talet i SNS konjunkturråd vars årliga ekonomiska rapporter gavs stor uppmärksam-
het i media.2

Debatten om Sveriges ekonomiska tillväxt startade år 1990 i tidskriften Ekono-
misk Debatt med en artikel av Walter Korpis kallad ”Halkar Sverige efter? Vår ekono-
miska tillväxt och produktivitet i jämförande belysning” (Korpi 1990a). Denna artikel 
utgår från konstaterandet att en samstämmig kör av experter och opinionsbildare un-
der flera år hävdat att Sverige allvarligt sackar efter andra jämförbara länder i ekono-
misk tillväxt. Denna uppfattning präglade också SNS konjunkturrådets årsrapport 
1990, ”I samtidens bakvatten” (Bergman et al 1990), där man bl.a. hävdade att under 
perioden 1870–1950 var den ekonomiska tillväxten i Sverige högst i världen för att 
sedan stadigt sjunka. Under perioden 1950–1973 var tillväxten i alla industriländer 
extremt hög och det var därför naturligt att Sverige inte längre låg i topp. Efter olje-
krisen 1973 sjönk produktivitetstillväxten i alla länder, dock kraftigare i Sverige än i 
OECD-länderna i genomsnitt. Sedan dess har Sverige haft en internationellt sett svag 
produktivitetsutveckling med bara tillfälliga positiva inslag, menade rapporten, som 
också drog slutsatsen att orsaken till detta var de särdrag svensk ekonomisk politik 
präglas av, dvs. framför allt skattetrycket och den offentliga sektorns storlek (Berg-
man et al 1990:126). 

Walter Korpi driver genom hela debatten tesen att för att empiriskt kunna faststäl-
la om Sverige överhuvudtaget har halkat efter andra länder och om det i så fall är den 

2 Det gäller främst Hans Tson Söderström, Magnus Henrekson och Assar Lindbeck. Söder-
ström var VD för SNS 1985–2002. Konjunkturrådets årsrapporter var politiskt och medialt 
betydelsefulla under hela 1990-talet.



svenska modellen som har orsakat detta, så måste man kunna stödja sig på tillförlit-
liga fakta liksom utesluta andra potentiella förklaringsfaktorer. Ekonomerna, menar 
han, gör varken det ena eller det andra. Hans ifrågasättande av ekonomernas diagnos 
är alltså inledningsvis grundad i en metodologisk kritik som handlar om tillförlitlig-
heten i det statistiska materialet, om urvalet av länder samt metoder för jämförelser. 
En av ekonomerna förbisedd men avgörande faktor menar han är den s.k. upphinnar-
effekten: den ekonomiska förändringstakten är beroende av nivån i utgångsläget, det 
handlar alltså om det statistiska sambandet mellan utgångsnivå och procentuell till-
växt. Han exemplifierar med höjdhopparen som har lättare för att öka med fem pro-
cent om det personliga rekordet ligger på 1,70 än om han redan klarat 2,40. Åtmins-
tone i västvärlden kan man vänta sig att de relativt fattigare länderna kommer att ha 
en snabbare tillväxttakt än de allra rikaste länderna vilket beror på denna efterföljar-
effekt. Valet av jämförelseländer är alltså betydelsefullt. Debatten om Sveriges relativa 
tillväxt gäller frågan om ett lands politiska och ekonomiska politik och dess effekter 
på tillväxten. Vid valet av länder bör man därför försöka kontrollera för andra, och i 
det här sammanhanget ovidkommande, effekter som också påverkar tillväxten, bl.a. 
ekonomisk utvecklingsnivå. Därför bör man, enligt Korpi, inte jämföra Sverige med 
hela OECD-området utan i första hand hålla sig till länder som är något så när lika 
med avseende på ekonomiska förutsättningar och ekonomisk struktur. Tar man hän-
syn till bland annat dessa faktorer kan man, enligt Korpi, inte finna något entydigt 
empiriskt stöd för uppfattningen att Sverige under efterkrigstiden påtagligt har halkat 
efter de andra rikaste OECD-länderna i ekonomisk tillväxt:
 

”Med specialurval av länder, mått och tidsperioder går det kanske att få till något som 
ser ut som en svensk eftersläpning. Därigenom kan man dock inte skyla över det fak-
tum att det nu allmänt accepterade antagandet att Sverige under efterkrigstiden kraf-
tigt halkat efter de andra jämförbara länderna i tillväxt saknar empirisk täckning.” 
(Korpi 1990a: 466) 

Ekonomerna i SNS Konjunkturråd Lars Bergman, Ulf Jacobsson, Mats Persson och 
Hans Tson Söderström (härefter kallade SNS-ekonomerna) menar i sitt svar att för 
att kunna göra jämförelser av de slag som nu diskuteras måste man göra en rad precise-
ringar bland annat vad gäller val av produktionsmått, val av tidsperiod och jämförel-
seländer. På alla dessa punkter, menar SNS-ekonomerna, har Walter Korpi valt pre-
ciseringar som gör bilden av Sveriges utveckling gynnsam. Skillnaden mellan Korpis 
och Konjunkturrådets synsätt sammanfattar de i två punkter: 

1)  Valet av jämförelseländer. Korpi väljer de sju rikaste länderna, ett urval som är god-
tyckligt och inte alls självklart. 

2) Synen på de allra senaste årens utveckling och därmed synen på devalverings-
effekterna. 
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Korpi, menar de, låter utvecklingen i början av 1970-talet tillsammans med åren ef-
ter devalveringen representera normaltillståndet och avfärdar därmed den svaga ut-
vecklingen i mitten av 1970-talet som en tillfällig svacka (Bergman et al 1990). Deras 
egen syn är den rakt motsatta: försvagningen under senare delen av 1970-talet avbröts 
tillfälligt efter devalveringen för att sedan återgå till den underliggande svaga tillväxt-
takten. SNS-ekonomerna menar att typiskt för den svenska tillväxten har varit en rela-
tivt svag produktivitetstillväxt parad med en stark sysselsättningstillväxt i den offent-
liga sektorn. Denna utveckling, skriver de, har lett till en kraftig undanträngning av 
marknadsandelen i den svenska ekonomin och en snabb ökning av skattetryck och 
budgetunderskott. Denna slutsats leder till en politisk rekommendation redan i inled-
ningsskedet av debatten:

”I tolkningen av skeendet finns en avgörande skillnad mellan oss och Korpi. Denne 
menar att de senaste årens svaga tillväxt tills vidare får betraktas som statistiska miss-
visningar eller tillfälligheter. Därmed finns, enligt Korpi, heller inget underlag för att 
påfordra någon mera grundläggande förändring av den ekonomiska politiken. Vår 
uppfattning är att utan en politikomläggning kommer svensk ekonomi att stagnera 
under de närmaste åren. Därmed kommer också den relativa nedgången kommer att 
fortsätta eller förstärkas”. (Bergman et al 1990: 665)

Det är riktigt att Sverige sedan början av 1970-talet haft en lägre tillväxt än hela 
OECD-området, svarar Korpi i nästa artikel (Korpi 1990b), men frågan är fortfaran-
de om detta beror på den svenska modellen. Innan man drar slutsatser om den svens-
ka modellens effekter på tillväxten måste man kontrollera för upphinnarfaktorn, an-
tingen genom att koncentrera jämförelserna till en grupp av de rikaste länderna eller 
på statistisk väg, menar han. Slutsatsen blir att givet sin ekonomiska utvecklingsnivå 
har Sverige under efterkrigstiden inte släpat efter de andra OECD-länderna i ekono-
misk tillväxttakt.

Av utrymmesskäl går det inte att här mer detaljerat redovisa Korpis respektive eko-
nomernas argument för och emot de statistiska mått och metoder som används. Kär-
nan i debatten är dock hela tiden densamma. För ekonomerna visar all statistik att 
Sverige verkligen har en lägre tillväxt än jämförbara länder, medan samma statistiska 
underlag pekar på motsatsen för Walter Korpi. 

Efter de inledande artiklarna som koncentrerades till analyser och diskussioner 
grundade i det statistiska materialet, började debatten ganska snart att inrymma även 
påståenden om kontrahenternas vetenskapliga integritet å ena sidan och deras förmå-
ga och lämplighet att överhuvudtaget uttala sig i frågan å andra sidan. Det vill säga, 
det är nu inte enbart metodologin som är tvivelaktig utan vetenskaparna själva. SNS-
ekonomernas kritik av Walter Korpi kompletteras i ett senare nummer av Sune Da-
vidsson, utredningschef vid Näringslivets Ekonomifakta (Davidsson 1990) som bl.a. 
menar att Korpis urval av ett visst antal länder är högst tvivelaktigt. Sveriges tillväxt 
är lägre än vad Korpi vill hävda, menar han. Walter Korpi svarar Sune Davidsson i 
samma nummer. Frågan om bilden av Sverige som ekonomisk eftersläntrare har inte 



baserats på kvalificerade studier gjorda av samhällsforskare, menar han, utan det mes-
ta av sifferunderlaget och tolkningarna har istället producerats av opinionsbildande 
organ med anknytning till näringslivet och då främst Näringslivets Ekonomifakta. 
Och de har varit framgångsrika:

”Genom annonser och skrifter har dess bild av Sverige som en eftersläntrare i till-
växt kommit att accepteras av medierna och stora delar av svenska folket. Också 
 Finansdepartementet, regeringen och tongivande delar av forskarsamhället har  anslutit 
sig till Ekonomifaktas tolkningar, dock alltid utan egna empiriska analyser” (Korpi 
1990c:749)

Ekonomifakta har använt ”avancerade försök att vilseleda läsarna” genom sitt val av 
BNP-mått, ”diskvalificerat sig själva” genom att inte tala om vilka länder som gått 
förbi Sverige 1979–1988 och har genom sin ”osakliga och insinuerande debatteknik 
bidragit till miljöförstöringen i det offentliga samtalet”, skriver Walter Korpi. Detta 
angrepp innebär att Korpi har ”passerat anständighetens gräns”, svarar Sune Davids-
son. I den nu obligatoriska diskussionen av olika mått som BNP och BNI skriver 
 Davidsson att Korpis behandling av BNI är ett ”sorgligt kapitel” som ”professor Korpi 
inte är kompetent att bedöma” och att han ”trots sitt höga tonläge gör sig skyldig till 
det han anklagar andra för” (Davidsson 1991). 

När debatten hunnit så här långt utkom SNS med 1991 års konjunkturrapport, 
”Sverige vid vändpunkten”. Walter Korpi kunde då konstatera att ”debatten om den 
svenska eftersläpningen inte haft några egentliga effekter eftersom SNS fortsätter 
 bygga sina slutsatser på samma typ av fel som tidigare påtalats” (1991a). Debattens 
förutsättningar behöver reformeras, skriver han. Det gäller att få ett allsidigt och till-
förlitligt faktaunderlag för den vetenskapliga och offentliga debatten:

”Vi måste därför försöka besvara frågan hur det kan komma sig att uppfattningen om 
Sveriges allvarliga och långsiktiga eftersläpning, som för mindre än ett år sedan de-
lades av nästan alla, vilade på ett underlag som inte tålde dagsljus. ... Felen gick i en 
systematisk riktning. ... Vad är det som har lett till en sådan bias i debatten?” (Korpi 
1991a: 151) 

Walter Korpi försöker nu föra debatten utanför själva sakfrågan och istället ta upp en 
diskussion kring orsaken till de skilda ståndpunkterna. Hur kan det komma sig att 
eftersläpning så samstämmigt konstaterats och dessutom tolkats som ett ”resultat av 
‘den svenska modellen’ med dess höga skattenivåer, stor offentlig sektor samt hop-
pressade löne- och inkomstfördelningar”, ett påstående som enligt Korpi inte kan be-
läggas med tillgängliga fakta. Enligt Korpi är denna debatt ett exempel på samhälls-
forskningens och nationalekonomins objektivitetsproblem (Korpi 1991a: 151). Kombi-
nationen av en starkt dominerande teoriansats, dvs. bristen på pluralism inom ämnet 
nationalekonomi, tillsammans med bristen på empirisk verifiering pekar på brister i 
forskarsamhället, menar han:
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”När det stora flertalet delar likartade förväntningar är det lätt hänt att man blir över-
ens med varandra utan att ha gått ‘omvägen’ över empirin.” (Korpi 1991a: 151)

Det blir SNS-ekonomerna som i det tionde och sista inlägget i Ekonomisk Debatt får 
avsluta den allt hätskare diskussion som nu pågått mer än ett år (Bergman et al 1991). 
Här tar ekonomerna slutligen men helt kort upp den fråga som Walter Korpi ställt 
upprepade gånger och som hittills fått hänga i luften: ”Hur kan det komma sig att 
forskare liksom medierna så starkt och samstämmigt har förmedlat en bild av Sverige 
som eftersläntrare, trots att detta inte har och inte kan underbyggas med tillgängliga 
OECD-siffror?”:

”Svaret på Korpis gåta är, att tillgängliga OECD-siffror klart och tydligt, tvärtemot 
vad Korpi påstått, visar att Sverige har en långsammare BNP-tillväxt än OECD-
 genomsnittet.” (Bergman et al 1991: 272)

SNS-ekonomerna medger ett par fakta- och korrekturfel i sina tidigare artiklar, men 
konstaterar att sammantaget rubbar inte dessa brister den huvudslutsats av statistiken 
som angavs inledningsvis, utan tvärtom har ”vår huvudståndpunkt stärkts under den 
diskussion som förts” (Bergman et al 1991: 273). Debatten i Ekonomisk Debatt slutar 
alltså med SNS-ekonomernas inlägg. De står då kvar där de började, liksom Walter 
Korpi, opåverkade av motståndarsidans argument, analyser och slutsatser. 

Debatt i offentlighetens ljus
Året efter debatten mellan Walter Korpi och ekonomerna, år 1993, presenterar den 
statliga s.k. Lindbeckkommissionen sin rapport Nya villkor för ekonomi och politik 
(SOU 1993: 16). Kommissionen var tillsatt av den borgerliga regeringen och dess 
ordförande var Assar Lindbeck, övriga ledamöter ekonomer och statsvetare. Deras 
uppdrag var att ”ställa en diagnos på den ekonomiska krisen i Sverige”. Rapporten 
säger sig bygga på de teoretiska och empiriska landvinningarna inom i synnerhet na-
tionalekonomi och statsvetenskaplig forskning (SOU 1993: 16, s 21) och utmynnar 
i 113 konkreta förslag inom de politiska och ekonomiska systemen. Med anledning 
av kommissionens slutsatser återkommer Walter Korpi till frågan om Sveriges tillväxt 
och dess relation till offentlig sektor, denna gång i en debatt i Svenska Dagbladet med 
Assar Lindbeck. Debatten har nu förflyttats från en vetenskaplig tidskrift till en av 
landets största dagstidningar. Därmed förändras såväl tonläge som argumentations-
teknik. Den offentliga debatten blir ett tydligt exempel på de strategier för att befäs-
ta den egna kompetensens legitimitet som inom kontroversteorin kallas utestängning 
 eller gränsövervakning, det vill säga hur de skilda aktörerna eller lägren försöker få 
 eller behålla problemformuleringsprivilegiet genom att utestänga andra, framför allt 
genom att försöka påverka andra gruppers föreställning om och förtroende för denna 
kompetens. 

I sin inledande artikel i Svenska Dagbladet konstaterar Walter Korpi att ekonomi-



kommissionen ställer diagnosen ”systemfel” på dagens svenska ekonomi och på den 
grunden föreslår långtgående samhällsförändringar (Korpi 1993a). Men, frågar han 
sig med en nu välkänd formulering, är kommissionens belägg för antagandet att 
 Sveriges tillväxt på grund av brister i den allmänna ekonomiska, sociala och politi-
ska miljön långvarigt och allvarligt släpat efter vetenskapligt hållbara? Han menar 
att Lindbeck-kommissionen ger en vilseledande bild av utvecklingen i Sverige genom 
påståendet att Sverige från 1970 till 1991 glidit ner från tredje till tolfte plats i tillväxt-
ligan. En sådan gradvis nedgång skulle ju kunna återspegla ett systemfel. Men istäl-
let, menar Korpi, måste man se vad som hände åren mellan 1970 och 1991 då Sverige 
låg ganska stabilt på 6–8 plats för att sedan 1991 rasa ner. Ett engångsras av den här 
typen passar inte in i systemfelstanken, menar Korpi. Han konstaterar än en gång att 
empiriska studier hittills inte har kunnat belägga en långvarig och allvarlig eftersläp-
ning av det slag som skulle passa in i diagnosen om systemfel:

”Sedan mitten av åttiotalet har ekonomer och politiker gång på gång fört fram – milt 
uttryckt – löst grundade påståenden om en sådan eftersläpning. Liksom sina föregång-
are bygger Lindbeck-kommissionen här på tro, inte på vetande. Diskussionen om den 
svenska tillväxten lider uppenbarligen av systemfel.”

Assar Lindbeck svarar Walter Korpi i Svenska Dagbladet (Lindbeck 1993):

”Flera av mina kollegor har redan tidigare deklarerat att de börjat bli trötta på att stän-
digt behöva bemöta Korpis ovederhäftigheter ... Även jag är utled på Korpis ständi-
ga tricks; det är bortkastad tid att behöva rätta till Korpis återkommande tokigheter. 
Tills nyligen antog jag att Korpis konstigheter berodde på att han saknar utbildning 
och kunskaper i ekonomi. Nu börjar jag nästan tro att han eftersträvar ett eget avsnitt 
i nästa upplaga av den välkända boken Hur man ljuger med statistik.”

Enligt Lindbeck är det omöjligt att se något annat än en neråtgående trend. Korpis 
mer gynnsamma bild över Sveriges tillväxt däremot, menar Lindbeck, är ”konstruerat 
genom ett antal grepp och tricks” (som t.ex. att begränsa jämförelsen till EG-länderna 
eller att ange förhållandena mellan svensk BNP och andra länders BNP i absoluta och 
ej procentuella skillnader). I en ny artikel skriver Korpi (Korpi 1993b) att Lindbeck 
nu överger argumenteringen i sak och hans replik blir i huvudsak ett personangrepp. 
Ett grundproblem i den här debatten, skriver Korpi vidare, är att ”efterhalkningens 
förespråkare alltid kommer med samma svaga argument”, och ”som vanligt har Lind-
beck inte kontrollerat fakta”.3
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Ett försök till avslut
En kontrovers har ofta men inte alltid ett avslut. Ofta handlar det om att en extern 
auktoritet griper in och stänger kontroversen genom någon form av beslut i frågan, 
t.ex. genom en folkomröstning som i kontroversen om kärnkraft, eller genom ett be-
slut om allmän rekommendation av mammografi, men det kan också handla om att 
forskningsanslag upphör, att vetenskapare utestängs från vetenskapssamhället etc. En 
annan tänkbar möjlighet till avslut är att kontroversen helt enkelt löses, att diskussio-
nen leder till att den ena sidan med rationella argument övertygar den andra och alla 
blir överens. Något som kan ses som ett försök till lösning av tillväxtkontroversen var 
när debatten togs upp i den ansedda brittiska tidskriften The Economic Journal 1996. 
Redaktionen inbjöd då Walter Korpi och Assar Lindbeck att presentera sina respek-
tive argument. Assar Lindbeck avböjde med hänvisning till att han redan arbetade på 
en artikel i ämnet till en annan tidskrift, och det blev istället Magnus Henrekson som 
fick försvara det som vid det här laget kommit att kallas sklerosis-hypotesen. Steve 
Dowrick, australiensisk nationalekonom och internationellt erkänd expert på jämfö-
relser och analyser av ekonomisk tillväxt, inbjöds att kommentera kontroversen och 
analysera respektive sidas statistiska underlag och slutsatser. Den svenska debatten 
presenterades som gällande i huvudsak två frågor: för det första har Sveriges ekono-
miska tillväxt halkat efter jämfört med andra länders och för det andra hur detta i så 
fall är relaterat till välfärdsstaten. Har den svenska modellen orsakat en ”swedosclero-
sis”? (Dixon 1996).

Kontroversen här följer samma mönster som de tidigare, och jag ska inte upprepa 
argumentationen mer ingående. Walter Korpi framför sina två huvudsakliga poäng-
er: hans metodologiska kritik av ekonomernas slutsatser som han menar bygger på 
felaktig empiri, samt kritiken av ekonomernas bristande objektivitet. Han fortsätter 
att hävda att ekonomernas diagnos av svensk ekonomi såsom lidandes av ”skleros” är 
ideologiskt grundad utan empiriskt stöd (Korpi 1996). Magnus Henreksons inlägg är 
ett detaljerat statistiskt försvar av tesen att Sverige sedan 1970-talet har haft en eko-
nomisk tillväxt långt under den genomsnittliga i andra OECD-länder (Henrekson 
1996). Liksom tidigare upptas samtliga artiklar av långa resonemang kring vilka mått 
som mäter vad i sammanhanget. Vad säger BNP-måttet, BNP per capita, BNP per 
sysselsatt, BNP justerat för skillnader köpkraft, BNP uttryckt i relativa eller absoluta 
tal, etc. I sin artikel går Henrekson igenom hur Korpi, enligt hans mening, genom 
systematiskt felaktiga strategiska val av data kan få fram en helt annan bild ut statis-
tiken än hans egen. I en tredje artikel intar Jonas Agell, då nationalekonom vid Upp-
sala universitet, en slags mellanposition där han hävdar att det inte finns bevis för att 
välfärdsstaten skadar ekonomisk tillväxt men att den svenska välfärdsstaten oavsett 
detta är i behov av vissa reformer (Agell 1996). Slutligen kommer experten på områ-
det Steve Dworick med kommentarer till de andras artiklarna i sin ”A View from Out-
side” (Dowrick 1996).

De svenska debattörernas artiklar tillför inte något nytt i sakfrågan. Det intressan-
ta är kanske istället att Walter Korpi, som än en gång får inleda en debatt i ämnet, nu 



tydligt har vänt på sin argumentationsordning. Han inleder sin artikel med att citera 
Gunnar Myrdals kända formulering av objektivitetsproblemet: Vilket samband finns 
det mellan att vilja förstå och vilja förändra samhället? Hur kan sökandet efter verklig 
kunskap förenas med moraliska och politiska värderingar? (Myrdal 1958:4, citerad i 
Korpi 1996:1727). Ekonomer uppträder ofta som rådgivare åt politiska beslutsfatta-
re. Och ofta, hävdar Korpi, baserar de sina råd på ”anekdotiska bevis och missledan-
de statistik” vilket leder till ett såväl vetenskapligt som demokratiskt problem (Korpi 
1996:1727). Walter Korpi efterlyser därför fallstudier av de empiriska grunderna för 
de expertråd som levereras av inflytelserika ekonomer, för att göra såväl vetenskaps-
samhället som den politiska sfären medvetna om objektivitetsproblemet bland veten-
skapliga experter. En lämplig fallstudie av detta slag, utgör de svenska ekonomer-
nas syn på sambandet mellan välfärdsstat och tillväxt och deras skleroris-diagnos av 
svensk ekonomi. 

Magnus Henrekson undviker i sitt svar att ta upp denna tråd utan koncentrerar i 
stället sig alltså på att framför allt analysera och kritisera Korpis val av data och meto-
der. Först i artikelns sista meningar bemöter han påståendet att ekonomernas resultat 
är ideologiskt grundade:

”Perhaps unwittingly, Walter Korpi shows in his article how important it is that social 
scientists, when necessary, reveal (or are aware of) their own underlying values. Korpi 
writes that ‘the Sclerosis spokesmen have pretended a clearly biased selection of availa-
ble evidence and data of relevance for their diagnosis’. I hope that this article has con-
vinced the reader that there is no basis for such an allegation; if anything, there may be 
a basis for the opposite allegation.” (Henrekson 1996:1759)

Steve Dowrick, slutligen, som manats att ge en ”view from outside” på kontroversen, 
väljer att kommentera den grundläggande frågan om huruvida internationell stati-
stik och empiri tillåter slutsatsen att Sverige halkat efter. Efter en egen genomgång 
och presentation av jämförande data kommer han till slutsatsen att förespråkarna för 
eftersläpningshypotesen har en tuff utmaning att försvara sina slutsatser, och att det 
åligger dem att förklara hur svensk tillväxt, enligt hans egna slutsatser, varit god  under 
40 år för att visa en nedgång först efter 1990 (Dowrick 1996:1778). Hans egna beräk-
ningar verkar således stödja Walter Korpis ståndpunkt. 

Hur hanterades då denne utanförstående experts synpunkter och debatten när den 
flyttades till en internationell tidskrift? Blev det något avslut av tillväxtkontroversen? 
Några månader efter publiceringen i Economic Journal skriver Walter Korpi i Svenska 
Dagbladet att Dowrick, ”en internationellt ledande expert på ekonomiska tillväxtanaly-
ser”, stödjer slutsatsen att det finns ingenting i utvecklingen av Sveriges tillväxt fram 
till 1990 som tyder på någon väsentlig eftersläpning. Sveriges nedgång kom först efter 
1990 (Korpi 1997). Henrekson svarar några dagar senare att Dowricks argument för 
Korpis sak faller, bland annat eftersom Dowrick själv ”konstruerar nya jämförelsetal”. 
Steve Dowrick benämns här varken som expert eller ansedd utan som ”en australisk 
ekonom” (Henrekson 1997).
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I en debatt i Sociologisk forskning återkommer både Korpi och Henrekson till 
Dowricks eventuella auktoritet i frågan. Korpi refererar återigen till Dowrick som 
”den inom detta område mest meriterade nationalekonom som tagit ställning i den 
svenska tillväxtdebatten” (Korpi 1998:59). Henrekson har en helt annan uppfattning 
av Dowricks kompetens, vars slutsatser bygger inte på något annat än ”ögonekono-
metri”, skriver han. Henrekson ifrågasätter Dowricks auktoritet både vad gäller hans 
position som vetenskapsman, hans statistiska underlag och hans metod, och lanserar 
därefter en alternativ internationell auktoritet, Robert J. Barro, vars analyser tvärtom 
sägs stödja eftersläpningshypotesen (Henrekson 1999:76). I en tredje och avslutande 
artikel i denna tidskrift hävdar Walter Korpi att Magnus Henrekson, liksom andra 
ekonomer före honom, försöker omtolka vad Dowrick skrivit så att det passar in i de-
ras egen tes (Korpi 1999:82). Assar Lindbeck avfärdar också Dowricks insats i en kort 
not i en annars lång och detaljrik genomgång av ämnet i en ofta citerad artikel, The 
Swedish Experiment (Lindbeck 1997:1285).

Det tycks alltså som om kontroversens logik bara upprepar sig, fast nu på en inter-
nationell arena. Båda sidor använder samma argumentation och strategi som tidigare, 
dvs. båda hävdar fortfarande att motståndarsidan konstruerar och använder statisti-
ken för sina egna syften, och att båda sidor anklagar dessutom varandra för att använ-
da den utomstående och oberoende Dowricks slutsatser för sina egna syften. Dowrick 
infogas i kontroversen efter samma genomgående taktik: underminera motståndarsi-
dans argument och allierade.

Kontroversteori och kontroversstudier
Att betrakta konflikter, dispyter och kontroverser som något naturligt och till och 
med förväntat inom vetenskap är inte längre en kontroversiell ståndpunkt. Frågan 
är inte varför konflikter inom vetenskapssamhället uppstår, utan varför de tenderar 
att utvecklas till utdragna inflammerade debatter och varför de tenderar att ”go pub-
lic”, dvs. involvera aktörer med helt andra intressen än de ursprungliga (Medelsohn 
1987:95). Att studera sådana vetenskapskontroverser har utvecklats som en strate-
gi inom den moderna vetenskapsteorin för att belysa vetenskapens relation till den 
om givande kontexten. Ett grundantagande är att en vetenskapsbaserad kontrovers 
är en social händelse, resultatet av mänskligt handlande: ”A controversy is a histori-
cal event; it has a date and a place. It is not just an abstract relationship of evidence 
and hypothesis” (McMullin 1987:53). Vad som främst intresserar kontroversforska-
ren är alltså inte själva innehållet i eller trovärdigheten i de argument som respektive 
sida framför, utan hur dessa argument uppfattas och accepteras just som argument 
av kontrahenterna vid en given tidpunkt, i en given kontext. Tanken är att analysera 
 situationer då forskarsamhället befinner sig i ett konflikttillstånd, då samma problem 
eller fenomen utsätts för rivaliserande teorier, tolkningar eller metodologier som var 
för sig gör anspråk på att utgöra den mest relevanta. Att studera vetenskapens relation 
till kontexten just vid de tillfällen då vetenskapsmän är oeniga är fruktbart, menar 
Brante och Hallberg eftersom: 



”Vid en kontrovers öppnas forskarsamhället: olika resonemangsstilar blir synliga, posi-
tioner som vid en ‘normalvetenskaplig’ period anses självklara blir under en kontrovers 
angripna och underminerade, varvid deras resultat och eventuella godtycklighet också 
ofta uppenbaras.” (Brante & Hallberg 1989:5)

Thomas Brante och gruppen kring VEST (Tidskrift för vetenskapsstudier) tillhör de 
svenska forskare som genom kontroversstudier inom en rad olika områden försökt ut-
veckla en mer systematisk och generell förståelse av vetenskapsbaserade kontroverser. 
Den yttersta ambitionen är att formulera ett teoretiskt alternativ till den rationalistis-
ka förståelsen av vetenskapen. För den rationalistiska vetenskapsteorin är vetenskap-
liga kontroverser irrationella anomalier. Tron på objektiva kriterier, på ett objektivt 
observationsspråk och avgörande metoder leder till föreställningen att kontroverser 
borde kunna avgöras med rationella medel och upplösas. Ett vetenskapssociologiskt 
synsätt har däremot som utgångspunkt att vetenskap är ett socialt fenomen och där-
för måste även sociologiska metoder användas för att förstå inte bara vetenskapens in-
riktning och skilda fokuseringar, utan också dess innehåll (Brante 1984, McMullin 
1987:51). Studier av kontroverser visar att en rad ”irrationella” eller externa faktorer 
kan ha stor betydelse för vetenskaparnas ställningstagande. Dessutom tycks det vara 
så att ju viktigare sociopolitiska konsekvenser en fråga har, desto större är sannolik-
heten att den vetenskapliga expertisen polariseras längs de rådande politiska linjerna 
(Brante & Norman 1995).

Kontroverser studeras kunskapssociologiskt, dvs. de motsatta vetenskapliga stånd-
punkterna och strategierna ses antingen som uttryck för mer generella sociopolitiska 
intressemotsättningar eller som resultatet av interna mekanismer i det professionella 
systemet. Som en följd av den relativistiska ansatsens metodologi ges båda sidor i kon-
troverser samma uppmärksamhet: ”Vem som ”får rätt” eller är ”mest rationell” påver-
kar inte denna agnostiska metodologi” (Brante 1990:5). Kontroversstudierna syftar 
tvärtemot till att analysera hur ”rätt” och ”fel” uppstår genom själva debatten. 

De kontroversstudier som gjorts i Sverige och internationellt har huvudsakligen be-
rört kontroverser inom teknik, naturvetenskap och medicin. Fallstudier har gjorts av 
kontroverser inom miljöforskning, kärnkraft, mammografitekniken, dödsbegreppet, 
ozonskiktet, neuroleptika m.fl. (se t.ex. Brante 1984, Brante & Hallberg 1989, Bran-
te & Norman 1995, Brante 2006, Hallberg & Rigné 1994, Henecke 2006, Lidskog 
1992, Nolin 1988, 1993, Sunesson 1989, 1991. Att som här använda denna analytis-
ka modell för kontroversen om offentlig sektor och ekonomisk tillväxt, är ett utkast 
till och ett första försök att tillämpa kontroversstudiens modell på en kontrovers inom 
den samhällsvetenskapliga sfären. 

Kontroversens dimensioner
En kontrovers är en process. Processen har både en diakron och en synkron dimen sion, 
dvs. den har såväl ett förlopp i tid som vissa karakteristika vid en given historisk tid-
punkt. Den diakrona aspekten indelar kontroversen i tre faser; uppkomst, kristalli-
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sering och avslut. Den synkrona aspekten anger att varje kontrovers har en teoretisk, 
en social och en individuell/psykisk dimension (Brante 1998:101). Jag ska här bara 
mycket kortfattat gå igenom kontroversens generella struktur så som den framträtt i 
de kontroversstudier som hittills genomförts, och i denna snabba genomgång stanna 
till vid ett par av kontroversteorins centrala begrepp som är av speciellt intresse här; 
strategier för utestängning och gränsdragningar och inkommensurabilitet.

Kontroversens diakrona dimension
Upprinnelsen till en kontrovers är ofta en situation där två grupper kämpar om ”ju-
risdiktionen” över betydelsefulla problemområden. Ett klassiskt exempel är den med-
icinska vetenskapens dominans i synen på och behandlingen av en rad sociala prob-
lem som alkoholism och kriminalitet. Det handlar både om att befästa den egna po-
sitionen socialt, dvs. tillförsäkra sig rätten att betraktas som expertis inom området, 
dels att kognitivt definiera problemet eller fenomenet såsom tillhörandes den egna 
kompetensen och samtidigt exkludera andra gruppers kompetens (Brante & Norman 
1995). Vad som sociologiskt framstår som en kamp mellan olika sociala grupper om 
hegemonin över ett problemområde, kan alltså på den vetenskapliga teoretiska nivån 
ses motsvaras av konkurrerande förklaringsmodeller eller tolkningar. En kontrovers 
återspeglar i denna mening motstridiga kunskapsanspråk hos skilda professioner el-
ler discipliner. 

En andra fas av kontroversen uppstår då de motsatta intressena kristalliseras. De 
två kontrahenterna eller lägren både skärper och vidgar sin argumentation och söker 
allierade bland andra intressegrupper. På så sätt uppstår maktblock bestående av ve-
tenskapsmän, politiker, journalister, representanter för näringsliv och intresseorgani-
sationer, som var för sig utvecklar vad som kallats ’interpretative packages’ där veten-
skapliga argument blandas med metaforer, slagord, bilder, moraliska appeller och and-
ra symboliska uttryck som kännetecknar diskursen (Brante & Norman 1995). 

Man brukar skilja mellan tre olika möjligheter till avslutning av en kontrovers: 
 lösning, övergivande och stängning. Lösningen är den ideala avslutningen, då rationell 
argumentering övertygar det ena lägret och alla blir överens. Övergivandet innebär 
att kontroversen inte löses utan bara slutar diskuteras. Stängningen är den i kontro-
versstudierna intressantaste möjligheten. En kontrovers stängs när en extern auktori-
tet griper in. Staten kan t.ex. fatta ett beslut trots att expertisen är oenig, forsknings-
anslag kan upphöra, vetenskapare utestängas från vetenskapssamhället etc. (Brante & 
Norman 1995:46). 

Kontroversens synkrona dimension
Varje diakron fas i kontroversen, dvs. dess uppkomst, utveckling och avslutning kan 
också beskrivas och analyseras genom den synkrona aspekten, dvs. genom dess indi-
viduella, sociala och teoretiska dimensioner. Dessa är viktiga för att förstå en kontrovers 
och varför den uppkommer och utvecklas som den gör.



En dimension av kontroversen är individuell eller psykologisk. Ett exempel är att se 
den enskilde vetenskaparen och hur denne ingår i sin egen kontext och har ”vested in-
terests” i det egna paradigmet, i det egna sättet att tänka och tolka världen. Vetenska-
pare är helt enkelt ofta bundna till sina egna inlärda paradigm (Brante 1998:102).

Lika viktig är den sociala dimensionen. Kontroversens aktörer är inte fria från so-
ciala band och kulturella strömningar. Vissa forskare är knutna till externa intressen 
och kan vara helt eller delvis finansierade av näringslivet eller intresseorganisationer. 
Forskaren eller vetenskaparen i egenskap av expert blir här av centralt intresse. Oenig-
het mellan forskare kan ibland och till viss del förstås som institutionaliserade mot-
sättningar där vetenskapen används som ett redskap för att artikulera mer fundamen-
tala samhälleliga intressen. En kontrovers måste därför förstås i det större institutio-
naliserade nätverk den förekommer i (Brante 1998:102).

På den teoretiska nivån är inkommensurabilitet ett centralt begrepp som betecknar 
ett förhållande där två storheter inte kan mätas med samma mått. Vid en vetenskaps-
baserad kontrovers handlar det om oförenliga teorier eller paradigm. De klassiska 
exemplen på sådana inkommensurabla förhållanden är den heliocentriska respekti-
ve geocentriska kosmologin eller frågan om ljus ska förstås som vågor eller partik-
lar. Teorier är inkommensurabla bland annat därför att de utgår från olika perspek-
tiv, definierar sina begrepp på olika sätt och använder olika metoder för bearbetning 
och tolkning av data (Brante 1998:102). Detta betyder att båda teorierna inte kan 
gälla samtidigt och att det inte finns någon extern måttstock som kan avgöra vilken 
av dem som är bäst eller sannast. Till detta kommer, enligt Brante, en social inkom-
mensurabilitet som ”refererar till de skilda normer och värden, sociala intressen och 
målsättningar, kommunikationsbrott, och den praxis som utmärker olika traditioner” 
(Brante 1984:65).

Inkommensurabilitet betraktas inom kontroversteorin som ett centralt begrepp för 
att förstå såväl kontroversens teoretiska grunder som möjligheten att rent praktiskt 
lösa den. Debatten om ett nytt dödsbegrepp i Sverige var enligt Brante och Hall-
berg (1989) ett exempel på hur förespråkare respektive motståndare till ett nytt döds-
begrepp utgick från inkommensurabla positioner: de definierade begreppet död olika, 
de använde olika kriterier på död och de värderade fakta på olika sätt. De talade helt 
enkelt förbi varandra och ” … man kan därför svårligen tänka sig att ett argument 
från den ena sidan uppfattas som en falsifiering av den andra sidans argument” (Bran-
te & Hallberg 1989:18). 

Kommunikationsbrott
Hur ska man förklara tillväxtkontroversens båda sidors i det närmaste totala oförmå-
ga att mötas i någon slags enighet om huruvida Sverige överhuvudtaget halkade efter 
and ra jämförbara länder eller inte – och än mer deras oförmåga att enas i själva orsaks-
frågan, dvs. om ”den svenska modellen” har varit tillväxthindrande? Hur kan fors-
kare med tillgång till samma statistiska material komma fram till så olika totalt skil-
da slutsatser? Förklaringarna bör man enligt kontroversteorin söka efter både inom-
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vetenskapligt, genom kontroversens teoretiska dimension, och med hjälp av externa 
faktorer, dvs. kontroversens individuella och sociala dimensioner. 

Begreppet inkommensurabilitet pekar på att den teoretiska kunskapsbasen hos de 
vetenskapliga aktörerna spelar en viktig roll. Begreppet åsyftar i kontroverssamman-
hang ett kommunikationsbrott mellan aktörerna, att de helt enkelt talar förbi varand-
ra. Är det så att ekonomi och sociologi utgår från inkommensurabla förklaringsmo-
deller vilket gör det omöjligt för de båda sidorna att mötas? Nationalekonomi är ett 
ämne med en ”hård teoretisk kärna”. Graden av teoretisk och metodologisk pluralism 
är liten. Enigheten om hur modeller ska användas och dess resultat analyseras är stor. 
Utmärkande för den ”mainstream” nationalekonomi som dominerar forskning, un-
dervisning, expertis och ekonomisk journalistik under den aktuella perioden var dess 
förankring i den neoklassiska teorins grundantaganden om den självreglerande mark-
naden; om människan som en egennyttig och rationellt handlande varelse samt att 
inte i första hand studera reellt existerande ekonomier och samhällen utan utveckla 
och utgå ifrån teorier och modeller om det ideala utbytet på en marknad. Politiska åt-
gärder betraktas som en följd av dessa teoretiska grundantaganden som icke önskvär-
da, om än ibland nödvändiga, inslag eftersom de stör marknadsmekanismerna som 
om de lämnas i fred själv når de optimala lösningarna. Sålunda har ett genomgående 
drag i svenska ekonomers analyser av landets ekonomiska utveckling från 1970-talet 
och framåt varit att betrakta svag tillväxt och obalanser i ekonomin som uttryck för 
systemfel orsakade av den förda politiken. 

Om nationalekonomin kan beskrivas som ett samhällsvetenskapligt ämne med 
synnerligen enhetlig teoretisk och metodologisk kärna, så gäller snarare det motsatta 
för sociologin. Sociologin som ämne är flerparadigmatisk, den saknar ett enhetligt 
perspektiv, en dominerande teori eller ett avgränsat empiriskt fält. Det som för ekono-
merna är antaganden är för den större delen av sociologin variabler som ska förklaras. 
Politiska ingripande kan eller kan inte påverka ekonomisk tillväxt negativt – det är en 
empirisk fråga. Skillnaderna i de båda ämnenas natur kan också förklara aktörernas 
skilda positioner i kontroversen. Walter Korpi är inte på samma sätt uttolkare av eller 
representant för en förhärskande sociologisk teori eller inriktning. En sådan konsen-
sus föreligger inte inom sociologin. Ekonomerna däremot kan uppvisa en påfallande 
enighet i sina analyser och slutsatser, de har klara och tydliga förklaringsmodeller, för-
ankrade i de teoretiska modellerna, som gör att de enklare och mer auktoritativt kan 
leverera policyutlåtanden. 

Däremot har den socialpolitiska forskningstradition som Korpi tillhör byggt sina 
studier på antagandet att utfallet av socialpolitiska och ekonomiska åtgärder bör stu-
deras med utgångspunkt i ett omfördelningsperspektiv, inte enbart ur ett tillväxtper-
spektiv. De politiska målen har därmed satts i centrum snarare än de ekonomiska. 
Denna forskning har alltså styrkt en politisk strävan att skapa starka välfärdsinstitu-
tioner som omfördelar resurser. Den nationalekonomiska tolkningsmodellen kan där-
för också beskrivas som ett hot mot Korpis parallella strävan att separera den offent-
liga sektorn från frågan om strukturella tillväxtproblem. 

Debatten om Sveriges ekonomiska tillväxt är ett exempel på hur gränsstridig heter 



mellan olika vetenskapliga grupper kan utvecklas till en kontrovers. Ekonomernas 
utökade expertstatus innebar en stängning av det offentliga samtalet för aktörer med 
andra tolkningar (Hugemark 1994). I utvecklingen av tillväxtkontroversen ser man 
också flera exempel på hur de båda sidorna använder de vanliga strategierna för ute-
stängning och gränsövervakning. De misskrediterar varandras trovärdighet och försö-
ker undergräva varandras professionella och vetenskapliga legitimitet etc. Tillväxt-
kontroversen har tydligt visat att:

Utmärkande för en vetenskapsbaserad kontrovers är att deltagarna inte enbart ägnar 
sig åt att försöka lösa själva sakfrågan utan också åt att underminera motståndarsidans 
argument (Brante & Norman 1995:24). 

Vad gäller bildandet av allianser finns det en slående skillnad mellan kontroversens 
båda motståndarsidor. Medan ekonomerna fyller på varandras argument och stödjer 
varandras slutsatser är Korpi genom hela kontroversen relativt ensam, åtminstone i 
den offentliga debatten. Vid den formativa tidpunkten av såväl den ekonomiska kri-
sen i Sverige som tillväxtkontroversen kunde ekonomerna framstå som företrädare 
för en till stor del enad disciplin, medan sociologerna och sociologin var betydligt 
tystare, eller framstod som tystare. Detta förklaras åtminstone delvis av inomveten-
skapliga faktorer som jag antytt ovan, men också av externa faktorer. En viktig sådan 
extern faktor är tillgången till offentligt utrymme och vetenskapliga arenor. Som Ag-
neta Hugemark visat var en viktig förutsättning för den ekonomiska kompetensens 
erövring av problemformuleringsprivilegiet och positionella institutionalisering under 
1980-och 1990-talen bildandet av offentliga organ som t.ex. ESO (Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi, bildat 1981 av den borgerliga regeringen).4 ESO gav eko-
nomerna kontroll över en egen arena från vilken de kunde föra ut sina analyser och 
bedömningar av välfärdssektorn till politiker och allmänhet (Hugemark 1994:160). 
Det tidigare nämnda SNS Konjunkturråd är ett annat sådant exempel. Det är bland 
annat på dessa arenor ekonomerna under den aktuella tidsperioden kunde etablera 
sig som experter på frågor om välfärdsstatens relation till ekonomisk tillväxt. Men 
även om att hänvisa till vetenskaplig kunskap är en viktig förutsättning för att erhålla 
expertstatus, så är den inte tillräcklig. Som Agneta Hugemark visat måste experter-
nas kunskap och analyser också efterfrågas: ”Här aktualiseras ömsesidigheten mellan 
professionella gruppers status och det omgivande samhället” (Hugemark 1995:516). 
1980-talet och framför allt 1990-talet var en period av stora ideologiska förändring-
ar i Sverige (se t.ex. Boreus 1994). Liksom Margaret Thatchers och Ronald Reagans 
politik gav legitimitet åt de ekonomiska analyserna – och vice versa – i 1980-talets 
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4 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) upprättades 1981 som en självständig 
tankesmedja under Finansdepartementet med uppgift att formulera och söka svar på frågor 
som rör den offentliga ekonomin. Verksamheten lades ner 2003 samtidigt som en ny expert-
grupp för studier i samhällsekonomi (ESS) inrättades, dock med ett bredare uppdrag.
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England och USA, så utgjorde det nyliberala politiska system- och paradigmskiftet 
i Sverige ett decennium senare en nödvändig förutsättning för ekonomernas starka 
posi tionering. 

En evig kontrovers?
Kärnan i tillväxtkontroversen handlar alltså om detta: medan ekonomerna försöker 
påvisa att Sverige avsevärt halkat efter sedan 1970-talet, dvs. sedan Sverige valde en 
annan väg och välfärdspolitisk modell än många andra länder, så hävdar Walter Korpi 
att den svenska ekonomiska tillväxten varit likvärdig andra jämförbara länders fram 
till krisåren runt 1990. Där ekonomerna hävdar att Sveriges eftersläpning är ett symp-
tom på strukturella underliggande svagheter i svensk ekonomi, framför allt orsaka-
de av den offentliga sektors storlek och skattesystemet, menar Korpi att de tillfälliga 
svackor som svensk tillväxt uppvisar ska ses som resultat av specifika misstag i den 
ekonomiska politiken. I övrigt har Sveriges sjunkande tillväxt inte avvikit från den 
allmänna trenden för övriga jämförbara rika länder. Samtidigt försöker Korpi ju läng-
re tiden går att i varje artikel och i varje debattinlägg ta upp diskussionen om den an-
dra för honom avgörande frågan, nämligen hur kommer det sig att en så enad eko-
nomisk kompetens kan hävda samma slutsatser ur ett empiriskt material som, enligt 
honom, inte ger stöd för dessa slutsatser?5 Korpis fråga är: bygger deras råd på veten-
skapliga fakta eller på värderingar och tro? Och hur ska man kunna lösa samhällsve-
tenskapens objektivitetsproblem, en fråga som undviks av ekonomerna i debatten.6

Min korta genomgång här visar hur tillväxtkontroversen innehåller flera av de sär-
drag som tillskrivs en vetenskapsbaserad kontrovers:

•	 hur	kontroversen	uppkommer	genom	att	 företrädare	 för	 två	skilda	vetenskapliga	
discipliner försöker erövra, eller behålla, problemformuleringsprivilegiet

•	 hur	de	utvecklar	strategier	för	att	stänga	ute	motparten	eller	hämta	stöd	hos	allie-
rade

•	 hur	kontroversens	kontrahenter	och	debattens	dynamik	också	drivs	av	faktorer	som	
ligger utanför den vetenskapliga kompetensen och snarare är socialt eller psykolo-
giskt betingade

•	 hur	de	båda	vetenskapernas	teorier,	metoder	och	definitioner	leder	till	något	som	
möjligen kan betecknas som inkommensurabilitet, dvs. en inneboende och oöver-
komlig oförmåga att mötas i sakfrågan. 

5 Se t.ex. hans två artiklar i Sociologisk Forskning om objektivitetsproblemet (Korpi 1998, 
1999).
6 Tillväxtkontroversen och objektivitetsproblemet behandlades däremot vid en debatt under 
titeln ”Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap” anordnad av etiker, filosofer och före-
tagsekonomer vid Uppsala Universitet 1997. Symposiet hölls som en del i ett forskningsprojekt 
inriktat på att studera skärningspunkterna mellan ekonomisk och etisk diskurs, se Grenholm 
& Helgesson 1998.



Att analysera de konkurrerande tolkningarna av ekonomi och välfärd ger samma 
för10delar som alla komparativa studier: både det unika och det gemensamma fram-
träder. I det här fallet blir det tydligt att det unika – de båda disciplinernas teoretiska 
utgångspunkter – utgår från två helt skilda synsätt vilket skapar olika definitioner av 
såväl problemen som konsekvenserna av dess eventuella lösning. Det blir också tyd-
ligt att det gemensamma för både sociologer och ekonomer är vikten av att framstå 
som den vetenskaplige experten, dvs. erhålla problemformuleringsprivilegiet, särskilt 
som den fråga kontroversen gäller har långtgående politiska, sociala, ekonomiska im-
plikationer.

Medan många kontroverser rör tekniska eller naturvetenskapliga frågor för vars 
lösning rent vetenskapliga bevis efterfrågas, handlar andra om ekonomiska, etiska, 
moraliska eller politiska frågor. Trots detta ges vetenskapliga experter en framträdan-
de roll också i dessa dispyter, vilket reflekterar vetenskapens ökade roll som grund för 
politiska eller rättsliga beslut: ”Indeed, science is a political resource, called upon as 
a source of rationality and a basis of consensus” (Nelkin 1987:283). Vetenskaplig ex-
pertis används för att såväl legitimera som ifrågasätta beslut, vilket gör att kontroversi-
ella politiska frågor ständigt tycks utvecklas till vetenskapliga dispyter, varpå också de 
svåra etiska eller politiska dilemman debatten inrymmer förvandlas till dispyter om 
lämpligheten och tolkningen av ”bevis” eller särskilda vetenskapliga metoder (Nelkin 
1987:283). Mer forskning, fler vetenskapliga bevis, fler expertutlåtanden antas lösa 
upp de politiska eller värderingsmässiga skillnaderna och sålunda lösa konflikten.

Vilka är förutsättningarna för att finna en lösning på en kontrovers som den om 
tillväxt? Att tillämpa kontroversanalysen på samhällsvetenskapliga frågor innebär, 
som McMullin påpekar, en mer komplicerad uppgift än att studera de redan kom-
plexa kontroverserna inom naturvetenskaperna: 

”The structure of the debate is much more complex in the social sciences, and the re-
solution is correspondingly more difficult to attain here. The role of the explanatory 
theory is crucial to the resolution of most controversy in the natural sciences. Such 
theories are rare in the social sciences. Furthermore, political and social value differen-
ces are often integral to controversy in economics or sociology, whereas they must be 
counted as non-epistemic factors where the natural sciences are concerned. For these 
and other reasons, the means of resolution of deep-rooted controversies in the social 
sciences are often not very effective.” (McMullin 1987:91

Tillväxtkontroversen är ett exempel på vad McMullin kallar en ”blandad kontrovers”, 
dvs. den involverar såväl vetenskapliga som politiska eller moraliska frågor (McMul-
lin 1987:76). I en blandad kontrovers råder oenighet om såväl de vetenskapliga som 
de ickevetenskapliga aspekterna. Vetenskapen om kärnkraft i sig t.ex. väcker inga 
politiska eller moraliska frågor, men användandet av kärnkraft, för elförsörjning el-
ler vapentillverkning, gör så i hög grad. Vad som utmärker blandade kontroverser är 
därmed också att de politiska eller moraliska aspekterna gör det så mycket svårare för 
kontrahenterna att enas även kring de vetenskapliga. Ytterligare ett särdrag, jämfört 
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med ”rena” kontroverser, är att blandade kontroverser innehåller inte bara åsikter utan 
också handling. Kontroversen föregår någon form av beslut, särskilt politiska beslut, 
och dessa beslut måste ofta fattas i avsaknad av konsensus om hur problemet eller frå-
gan bör lösas. Kontroversen får ofta inte heller ett avslut eftersom ”moral principles is 
tested by the quality of life that it enables one to lead. And the criteria for this assess-
ment are themselves in debate” (McMullin 1987:77).
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