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Denna undersökning redogör för och analyserar hur historien användes i den politiska rapporteringen 

om finanskrisen under hösten och tidiga vintern 2008. Artiklar från fyra svenska tidningars ledarsidor 

har härvidlag använts som utgångspunkt för analysen. Undersökningen visar att historiska referenser 

och förklaringar var vanligt förekommande i ledarsidornas rapportering om krisen. Historien användes 

i olika syften; ofta för att argumentera för särskilda åtgärder i samband med den akuta hanteringen av 

finanskrisen på politisk nivå, både inrikes och utrikes. Således kan historiebruket sägas falla inom 

ramarna för och förstärka ledarsidornas politiska hållningar. Vidare kan konstateras att finanskrisen 

aktualiserade olika historiska berättelser beroende på var rapporteringen tog sin politiska 

utgångspunkt. Liberal press betonade i hög grad finanskriser som ett återkommande historiskt 

fenomen. Sålunda menade man att den svårartade panik som uppstod i samband med finanskrisen 

delvis var omotiverad, eftersom kriser är ett naturligt inslag i det globala finanssystemets historiska 

dynamik. De vänsterorienterade tidningarna såg i större utsträckning krisen som ett epokgörande 

paradigmskifte genom vilket frimarknadskapitalismen i grunden förändrades till någonting nytt och 

annat. Vidare gjorde de gällande att krisen bibringat ett enormt maktskifte i den globala 

makroekonomiska hierarkin. Till yttermera visso betonades generellt två huvudsakliga åsiktslinjer 

gällande de historiska förklaringarna till krisen. De liberala ledarsidorna underströk i högre grad den 

politiska styrningen av marknaderna i det förflutna, vilket snedvridit marknadsaktörernas incitament 

och därför lett ekonomin mot finansiell kollaps. De mer vänsterorienterade ledarsidorna betonade 

istället en kultur av girighet och ansvarslöshet inom de finansiella institutionerna, bibringad av en 

avregleringstrend som präglat det finansiella systemet sedan 1980-talet. Den stora ideologiska 

tvistefrågan i debatten handlade om huruvida staten skulle få en större roll och mer prominent position 

i förhållande till de fria marknaderna. Med stöd i historien betonades olika aspekter i besvarandet av 

denna tryckande fråga. De liberala ledarsidorna lyfte fram de negativa effekterna i denna dynamik, med 

staten som en hindrande faktor för marknadernas funktion; medan de mer vänsterorienterade 

ledarsidorna såg statens växande ansvarstagande som en möjlig väg framåt in i ett nytt ekonomisk-

politiskt paradigm.  

 
Nyckelord: finanskrisen 2008, användning av historien, historiebruk, historiedidaktik, historiekultur, 
ekonomisk historia, ledarsidor, politisk rapportering, historiska paralleller/analogier/exempel 

 



 
 

Summary 

 
”State or Capital” 
The Use of History in Swedish Editorial Articles Concerning the Financial Crisis of 2008 

Number of pages: 37 
 

 
 
This study recounts and analyzes how history was used in political news reports about the financial crisis 

during the fall and early winter of 2008. Political editorial articles from four swedish newspapers were 

used as a point of departure for the analysis. The study shows that history was commonly used in these 

editorials in relation to the crisis. The use of history had different purposes; it often argued for certain 

actions in the handling of the acute crisis on a political level, both domestically and abroad. The use of 

history can therefore be said to fall within the boundaries of and accentuate each newspapers’ political 

orientation. Furthermore, it can be stated that the financial crisis actualized different historical 

narratives depending on which political point of departure the reports originated from. The liberally 

oriented press emphasized the historical frequency of financial crises. Thus, the severe panic which was 

awakened by the crisis was somewhat unjustified, since crises are a natural feature of the historical 

dynamics in the global financial system. The left-wing oriented newspapers on the other hand stressed 

how the financial crisis can be seen as an epochal paradigm shift, through which free-market capitalism 

changed into something else entirely. Furthermore, these editorials contended that the crisis bore with 

it an exemplary shift of power in the global macro-economic hierarchy. Concerning the general historical 

causes to the crisis, two broad lines of argument could be discerned. The liberal newspapers’ too a higher 

degree ascertained the political steering of the markets in the past, which distorted market participants’ 

incentives and therefore led the economy toward financial ruin. There more left-leaning press on the 

other hand highlighted a culture of greed and lack of responsibility within the financial institutions, 

brought about by a wave of deregulation of the financial markets beginning in the 1980’s. The greatest 

ideological matter of dispute had to do with whether the state would be given a different role and more 

prominent position in relation to the free markets due to the crisis. Using history as a source of 

experience, different answers were given to this pressing question. The liberally oriented editorials too 

a higher degree stressed the negative effects of this dynamic, and saw the state as a factor of hindrance 

to the function of the free markets; whereas the more left-leaning editorials conceived the states’ growing 

influence as a possible way forward in a new political and economic paradigm. 

 

Keywords: the financial crisis of 2008, use of history, history didactics, history culture, economic 
history, editorials, political reporting, historical parallells/analogies/examples 
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1 Inledning 

Hösten 2008 briserade en av de dyraste och mest omfattande ekonomiska kriserna i historien. En 

rad omständigheter inom finanssektorn i USA hade under flera års tid bidragit till att föra 

världsekonomin allt närmare randen till en avgrund. Investmentbanker med huvudkontor på Wall 

Street, såsom Lehman Brothers, Bear Stearns, Merril Lynch, Goldman Sachs och andra, hade 

utnyttjat den kraftigt växande bostadsmarknaden för att ta allt större risker. Komplexa marknader 

med global spridning utvecklades för värdepapper och säkerheter baserade på den amerikanska 

bolånemarknaden. Med dessa obskyra och svårbegripliga finansiella instrument lyckades dessa 

banker skapa enorma mängder kapital och göra stora vinster. Problemet var bara att dessa pengar 

inte fanns på riktigt. 

     Ekonomins ökade välstånd under åren före krisen byggde snarare på ett löfte – en historisk 

sanning – som gick ut på att huspriser aldrig sjunker. Det var en del av den amerikanska drömmen 

att äga sitt eget hem. Många skyndade därför till banken för att låna pengar för detta ändamål. Lågt 

ställda kreditvärderingskrav och fasta lockräntor gjorde det möjligt för arbetslösa och mindre 

bemedlade att belåna sig för att köpa dyra hus. År 2006 och 2007 upphörde den fasta räntan på 

många av dessa lån, som istället blev rörlig och sköt i höjden. Antalet betalningsinställelser steg 

lavinartat och husen blev föremål för bankernas pantövertagande. Utbudet av bostäder ökade 

plötsligt kraftigt samtidigt som efterfrågan minskade. Myten om evigt stigande huspriser var således 

krossad, och krisen var ett faktum. 

     Det vore knappast en underdrift att beskriva finanskrisen 2008 som komplex och svår att 

begripa. Under decenniet som förflutit sedan dess har viljan att berätta om, förklara och förstå 

krisen resulterat i många böcker, filmer och radioprogram. Finanskrisen är idag ett högst levande 

kulturellt fenomen, en ny referenspunkt i den historiska berättelsen om den moderna kapitalismen 

och om den globala ekonomins tillstånd. I den meningen är 2008 års finanskris redan inbegripen i 

en större historiekultur. Men när krisen pågick kunde ingen veta säkert hur omfattande den skulle 

bli och vilka konsekvenser den skulle få. 

     Därför blev det vanligt att söka förstå och förklara krisen genom att använda historien. Det är 

ofta i tider av kris och uppbrott som sådana tendenser blir särskilt tydliga, manifesterade i ett 

växande bruk av historien. Det är därför intressant att inom ramen för denna uppsats undersöka 

vilka historiska erfarenheter finanskrisen 2008 aktualiserade i svensk politisk press, och hur bruket 

av dessa historiska minnen vävdes in i rapporteringens politisk-ideologiska diskurs. Till syvende 

och sist handlar undersökningen om att visa hur ledarsidornas historiebruk kan sägas ha bidragit 

till att i en turbulent samtid orientera läsarna mot en historisk dåtid, och genom denna också mot 

en önskad – eller fruktad – framtid.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Denna uppsats ska med utgångspunkt i ledarartiklar från hösten och tidiga vintern 2008 undersöka 

hur – och i vilken utsträckning – historiska erfarenheter kom till uttryck i rapporteringen om den 

då pågående finanskrisen. Syftet är att visa hur historiska paralleller och exempel i ledarsidornas 

rapportering bidrog till att förklara och förstå marknadskapitalismen i ett tillstånd av kris under det 

sena 00-talet. Undersökningen kommer också att analysera hur användningen av historien skiljer 

sig åt beroende på rapporteringens politiska utgångspunkt.  

2.2 Frågeställningar 

• Vilka historiska förklaringar till finanskrisen går att urskilja i ledarsidornas rapportering 

under hösten och tidiga vintern 2008? 

• Hur används historien i ledarsidornas rapportering om finanskrisen och hur kan detta 

relateras till tidningarnas politiska inriktningar? 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen tar teoretiskt sin utgångspunkt i historiedidaktiken i bred bemärkelse, som också 

innefattar hur historia förmedlas utanför skolan och klassrumsmiljön, och har ett särskilt fokus på 

historiebruk. Historiedidaktiken som forskningsfält idag, med denna mer vidgade definition, 

behandlar historieförmedling och de villkor som den större samhälleliga kontexten anger för 

denna.1 Alla människor bär på ett historiemedvetande, en till stora delar tyst kunskap och 

föreställning om det förflutna som orienterar oss i nuet och mot framtiden.2 Historiemedvetandet 

kommer till uttryck i vår förståelse av samtiden som ett resultat av en historisk utveckling.  Det är 

starkt kopplat till vår identitet och identiteten hos det kollektiv, det samhälle, vi tillhör. Att tolka 

det förflutna blir därför desto viktigare i tider av uppbrott, turbulens och snabb förändring. Särskilt 

svåra kriser, såsom krig, har historieteoretikern Jörn Rüsen kallat för borderline events.3 I omtumlande 

tidsperioder väcks också ett starkt behov av att förankra nuet i historien och finna förklaringar till 

det inträffade där, särskilt när förändringarna upplevs som negativa.4 Detta kommer till uttryck i 

vad Rüsen kallar narrativ kompetens, vilket beskriver ett berättande som angör bryggor till det 

förflutna. Detta sker i en strävan att ge mening åt de förändringar som aktualiserat behovet av 

historiskt förankrat berättande.5  

     Sådant berättande manifesteras ofta i en form av icke-vetenskapligt historiebruk, som skiljer sig 

från den professionella historikerns, då det främst orienterar sig genealogiskt mot ett förflutet i 

vilket man söker svar på frågor om händelser i nuet.6 Ett vetenskapligt historiebruk tar på ett tydligt 

sätt hänsyn till hur historiska skeenden och händelser tolkas och förklaras med hänsyn till sin egna 

                                                                   
1 Karlsson (2010), s. 39 
2 Karlsson (2004), s. 44. 
3 Ibid, s. 48 
4 Karlsson (1999), s. 38 
5 Karlsson (2004), s. 50 
6 Ibid, s. 43 
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historiska kontext, medan ett icke-vetenskapligt dito främst orienterar sig mot det förflutna medelst 

attityder, föreställningar, känslor och värderingar.7 Detta historiebruk faller väl inom ramarna för 

vad historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann betecknade som historiemedvetande i boken Handbuch 

der Geschichtsdidaktik från 1979, där begreppet användes för första gången. Karlsson citerar honom 

när han ringar in definitionen av begreppet historiemedvetande, vilket beskrivs som ”den 

symbiotiska relation som råder mellan tolkning av det förflutna, förståelse av en samtida situation 

och perspektiv på framtiden”.8 Även om historiemedvetande som begrepp i denna uppsats inte har 

någon operationaliserad funktion, har denna definition inspirerat analysen av ledarsidornas 

historiebruk. Eftersom källmaterialet består i politiskt färgade texter är det också intressant att 

avgöra huruvida historiebruket kan ses som uttryck för en tanke- och handlingsorienterad diskurs 

som används för att förstärka politiska och ideologiska argument.9  

     Följande undersökning hämtar således också inspiration från den diskursanalytiska tradition 

som Michel Foucault lade grunden till i sitt historiefilosofiska författarskap. Enligt Karlsson är 

historien för Foucault ”vad eftervärlden gör den till, impregnerad av sannings- och maktanspråk”.10 

Det innebär att analysen vilar på ett grundantagande om att de sanningar som förmedlas i de 

undersökta texterna kan ses som uttryck för särskilda diskurser. Därmed inte sagt att 

sanningsanspråken med nödvändighet är grundlösa, bara att de bäst förstås som föremål för ett 

urval av flera tänkbara verklighetsbeskrivningar.11 

 

4 Material och metod 

4.1 Material 

 

Materialet som undersöks består av ledarartiklar från fyra svenska tidningar. Med hjälp av 

söktjänsten Artikelsök har 65 ledarartiklar som behandlar finanskrisen valts ut. Dessa utgör 

samtliga ledarartiklar om ämnet som söktjänsten kunnat identifiera från vardera av de utvalda 

tidningarna. Antalet artiklar torde vara tillräckligt stort för att på ett tillfredsställande sätt besvara 

undersökningens frågeställningar. Samtliga dessa ligger emellertid inte till grund för 

undersökningens resultat, då ett antal saknar relevans för syftet. Det handlar då om artiklar vars 

innehåll helt saknar exempel på historiebruk. Givet ett annat ramverk hade det kunnat vara 

intressant att undersöka huruvida innehållet i dessa artiklar exemplifierar ett icke-bruk av historien. 

Eftersom detta inte ingår i syftet med undersökningen får denna dimension utelämnas. 24 

ledarartiklar från DN och 13 från Västerbottens-Kuriren (VK) har granskats inom ramen för denna 

undersökning; sammantaget har alltså 37 ledarartiklar från liberalt orienterade tidningar blivit 

undersökta. Från de vänsterorienterade tidningarna ligger 28 artiklar till grund för undersöknings-

materialet: 13 från Aftonbladet och 15 från Norrländska Socialdemokraten (NSD). Att 

redaktionerna har en spridning inte bara politiskt utan också geografiskt anses ha ett särskilt värde 

för undersökningen, då denna aspekt kan tas i beaktning i innehållsanalysen.  

                                                                   
7 Ibid, s. 35 
8 Ibid, s. 45 
9 Karlsson (1999), s. 21 
10 Karlsson (2010), s. 47 
11 Bryman (2008), s. 475 



4 
 

Grovt indelat kan de fyra tidningarna sägas ha sin hemmahörighet i två skilda politiska läger. Det 

första av dessa ringas in av Dagens Nyheter och Västerbottens-Kuriren, vilka beskriver sina 

respektive ledarsidor som oberoende liberal och frisinnat liberal. Det andra politiska lägret utgörs av 

oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och socialdemokratiska Norrländska Socialdemokraten. 

Återigen är det viktigt att poängtera att denna politiskt orienterade indelning gjorts i ljuset av 

tidningarnas egna benämningar. Det dikotomiska förhållande som härvidlag uppstår mellan paren 

tas inte förgivet. På förekommen anledning finns det goda skäl att också redogöra för de eventuella 

nyansskillnader som framkommer inom vardera av de politiskt besläktade paren. Vid analys av 

artiklarnas innehåll har särskild uppmärksamhet ägnats de passager där resonemang, analyser och 

beskrivningar av krisen förankras i ett historiskt förflutet. Paralleller, precedenser och analogier 

med historiska händelser och förlopp utgör de exempel på historiebruk som ska diskuteras i det 

följande. 

     Utöver ovan nämnda aspekter är tidningarna också jämförbara i andra avseenden. Både DN 

och Aftonbladet är rikstäckande och når ut till en ansenlig läsarkrets. Båda dessa tidningar är därför 

viktiga forum för den politisk-ekonomiska debatten i Sverige. De har också gemensamt att de är 

några av landets största storstadstidningar; båda har sin utgångspunkt i Stockholm. Om DN och 

Aftonbladet kan sägas utgöra ett uttryck för debatten så som den utkämpas i ett medialt centrum, 

det vill säga huvudstaden, så kan debatten i VK och NSD ses som uttryck för hur densamma 

bedrivs i periferin. De har sina huvudsäten i Umeå respektive Luleå och ringar på så vis in ett 

annorlunda perspektiv, genom att ta sin utgångspunkt i Norrland. Genom detta urval är 

förhoppningen att ge en rättvis och dynamisk bild av rapporteringen i svenska ledarsidors 

rapportering om finanskrisen 2008, med särskilt fokus på liberala och socialistiska politisk-

ideologiska perspektiv.  

     Samtliga tidningars rapportering kretsar huvudsakligen kring de politiska makthavarnas sätt att 

hantera krisen, både internationellt och i en svensk kontext.  För att göra rapporteringen tematiskt 

överblickbar har den delats in i två kategorier utifrån de historiska erfarenheter som aktualiseras 

och som vägleder diskussion och argumentation i ledarartiklarna. Den första kategorin redogör för 

användning av historiska händelser som kan sägas beröra ett större sammanhang än det svenska. 

Den andra kategorin tar istället fasta på det historiebruk som härrör från svenska historiska 

erfarenheter. Resultatredovisningen är främst orienterad mot att ta fasta på tidningarnas 

historiebruk, men likväl är den också tänkt att ge en någorlunda rättvis bild av vad rapporteringen 

intresserat sig för också i övrigt.  

     Det kan här vara viktigt att understryka att det huvudsakliga innehållet i uppsatsen är tänkt att 

belysa historiska aspekter av ledarsidornas beskrivning och analys av finanskrisen, inte krisens 

förlopp som sådant. Att försöka förklara finanskrisen faller både utanför ämnet och går långt över 

min förmåga som uppsatsförfattare. Inte desto mindre har det varit viktigt att ge en kortare 

bakgrund till finanskriser som historiskt fenomen i allmänhet och finanskrisen 2008 i synnerhet. 

Undersökningen av texterna grundar sig på ett tolkningsarbete med utgångspunkt i hermeneutiken. 

Texterna ses därmed som uttryck i en dialog som förs med läsaren. Texterna gör anspråk på att 

sanningsenligt beskriva verkligheten. I linje med detta bör de ses som meningsfulla inlägg i en 

diskussion som bidrar till funktionella och målinriktade handlingar inom en viss politisk diskurs.12  

                                                                   
12 Karlsson (2004), s. 55. 
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4.2 Metod 

 

Metodiskt utgår undersökningen från en komparativ närläsning av ledarartiklar på temat 

finanskrisen publicerade från och med september månad till årsslutet 2008 i fyra svenska tidningar. 

Särskilt fokus läggs härvidlag på tidningarnas användning av historien i rapporteringen om krisen. 

Redogörandet av fynden ligger till grund för undersökningens analys. Analysen av artiklarna syftar 

till att förstå historiebrukets kvalitativa funktioner i deras olika kontextuella sammanhang, det vill 

säga i förhållande till artiklarnas övriga innehåll och vardera ledarsidas generella rapportering om 

finanskrisen. Genom att lyfta fram hur och i vilket syfte de historiska inslagen används tydliggörs 

historiebrukets möjlighet att skänka tyngd åt artiklarnas politiskt orienterade argumentation. 

Metoden kan närmast liknas vid ett slags kvalitativ historiedidaktisk innehållsanalys, nära besläktad 

med diskursanalytisk tolkningstradition. 

Vidare inspireras metoden av Klas-Göran Karlssons mångåriga historiedidaktiska forskning, med 

särskilt fokus på dennes modell för historiebruk. Historiebruk är alltid ett uttryck för en 

urvalsprocess; användningen av historia görs således via ett slags förpräglade raster, vilka formar 

ens perspektiv på de beskrivna historiska företeelserna. I en vetenskapligt historisk tradition är 

tolkningen det centrala, medan övriga historiebruk kan sägas ligga närmare vad Klas-Göran 

Karlsson kallar den levande historien.13 Dessa historiebruksformer kännetecknas av att de tar fasta 

på ”händelseförlopp, mänskliga erfarenheter och utvecklingstrender i ett samhälle”.14 Karlsson har 

också inordnat de olika historiebruken i en analytisk modell, som följande undersökning i grova 

drag tar sin utgångspunkt i.  

     Det existentiella historiebruket är i Karlssons modell den mest generella formen av historiebruk 

och kan sägas handla om varje persons mänskliga behov av att minnas. I alla människors liv är 

minnet någonting centralt och identitetsbärande. Ett historiskt minne präglas alltid av ett samspel 

med utvecklingen och förändringen av en persons kontext, det vill säga det samhälle och den kultur 

man ingår i och är en del av. Denna typ av historiebruk förekommer således mer frekvent i tider 

av turbulens, uppbrott och snabb förändring.15 Det moraliska historiebruket inringar de historiska 

händelser som aktualiseras efter att ha varit bortglömda eller förträngda, kanske till följd av en 

repressiv och totalitär politisk regim som velat förpassa dem till sagda glömska. Detta historiebruk 

används i syfte att restaurera och rehabilitera historien, men det kan också tjäna den som med sin 

historieanvändning vill väcka indignation.16 Det ideologiska historiebruket kan främst sägas handla om 

att rationalisera handlingar i en viss politisk riktning och att ”konstruera eller uppfinna ett utarbetat 

historiskt meningssammanhang”.17 Centralt för undersökningen är också det politiska historiebruket, 

ofta uttryckt genom historiska analogier och metaforer.18 På så vis kan historiebruk som görs i 

politiska syften ringas in utan att med nödvändighet förankras i explicit ideologiska överväganden. 

Med detta sagt överlappar ofta de olika historiebruken varandra, i synnerhet de ideologiska och 

politiska formerna. När användningen av historiska exempel i rapporteringen är nyanserad och 

beaktar flera perspektiv finns det också anledning att tala om en pedagogisk dimension i historiebruket.  

                                                                   
13 Karlsson (2004), s. 58 
14 Ibid, s. 59 
15 Ibid, s. 59 
16 Karlsson (2010), s. 89 
17 Karlsson (2004), s. 59 
18 Karlsson (2010), s. 90 
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Inom ramen för denna undersökning har vissa friheter tagits i förhållande till Karlssons modell, då 

denna från början utformats i ett syfte som härvidlag inte till fullo låter sig tillämpas på det 

ifrågavarande källmaterialet. När Karlsson undersökte historiebruket i Sovjetunionen beaktade 

analysen också vetenskapliga och kommersiella uttryck. Dessa former har i denna analys utelämnats 

helt, då de har ansetts vara irrelevanta i förhållande till ledarsidornas rapportering. Med hänsyn till 

ramfaktorer som utrymme och tid har också icke-bruk får lämnas därhän, även om det hade varit 

en intressant dimension att granska närmare. Vidare ska förtydligas att den ovan nämnda 

pedagogiska dimension som ibland kan urskiljas i historiebruket här åsyftar en användning av 

historien som kännetecknas av att flera perspektiv tas i beaktning. Således handlar det inte om en 

förenklad och med nödvändighet politiskt motiverad användning av historien. 

     Vad de analyserade historiebruksformerna anbelangar har vissa korrigeringar gjorts för att öka 

deras tillämpbarhet i den kontext de här används. I huvudsak fokuserar analysen i denna studie på 

de ideologiska och politiska formerna. Distinktionen mellan dessa är stundtals svår att göra. 

Eftersom källmaterialet består av politiskt färgade och opinionsdrivande artiklar skulle en grov 

förenkling göra gällande att alla historiska paralleller är politiska i någon mening. Eftersom 

tidningarnas ledarsidor också har sina rötter i olika ideologiska traditioner kan det samma i princip 

sägas om ideologiska historiebruksexempel. Inte desto mindre kan det vara på sin plats att 

förtydliga vad som här åsyftas med dessa olika former av historiebruk.  

     När de historiska paralleller som används på ett tydligt sätt kan kopplas till en ideologiskt 

motiverad argumentation, är det här tal om ideologiskt historiebruk. När ett resonemang med stöd 

i historiska erfarenheter lyfter fram staten som ett hinder för en fungerande frimarknadskapitalism 

är det ett exempel på historiebruk som härrör ur den liberala ideologins världsbild. Resonemang 

som istället betonar behovet av att staten reglerar marknaderna kan däremot sägas i högre grad vara 

grundade på en ideologisk analys med utgångspunkt i socialism eller marxism, det vill säga ett 

vänsterperspektiv. Ledarsidornas historiska exempel låter sig ofta beskrivas i dessa termer, men 

ibland är den ideologiska dimensionen svårligen urskiljbar och kan därför bara anas. När 

argumentationen vägleds av historiskt grundade förslag för eller emot vissa handlingslinjer har 

oftare den politiska historiebruksformen använts i analysen. Därför kan den politiska formen sägas 

ge uttryck för en tydligare konkretion, medan den ideologiska formen i högre grad präglas av 

abstraktion. Ofta är därför det ideologiska och politiska historiebruket sammanvävt, som två sidor 

av samma mynt. Om den förstnämnda formen kommer till uttryck i de grundläggande, 

förgivettagna och ofta abstrakta premisserna för tolkningen, så uttrycks den senare formen i 

konkreta förslag och argument. 

     De två andra formerna av historiebruk som analysen tar fasta på är det existentiella och det 

moraliska. Dessa förekommer ofta simultant med någondera av de tidigare nämnda. De appellerar 

båda på ett tydligare sätt till läsarens känslor. När de historiska referenserna huvudsakligen syftar 

till att accentuera finanskrisens allvar, har de i denna analys beskrivits som existentiella. Genom 

jämförelser med 1930-talets depression väcks associationer till svält, massarbetslöshet och växande 

populism – sådana exempel tydliggör följaktligen hur de existentiella villkoren förändrats av krisen. 

Moraliska historiebruk tar istället fasta på skuldutkrävande och ansvarstagande; dessa exempel kan 

sägas besvara frågor som har att göra med vem som ytterst ska beskyllas för finanskrisen. Här är 

det också desto vanligare att man lyfter fram enskilda aktörers handlingar. Historiebruket söker i 

detta fall fördela en skuldbörda, ofta gentemot namngivna personer och institutioner eller staten. 

     Samtliga ledarartiklar blev i ett första skede lästa induktivt. Alla exempel på explicita referenser 

till tidigare historiska händelser och skeenden noterades. Dessa historiebruksexempel har sedan 
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analyserats utifrån texternas övriga innehåll, vilket möjliggjort en närmare precisering av deras 

funktion och syfte. Sålunda har analysmodellen ovan kunnat användas för att avgöra vilken typ av 

historiebruk det är frågan om. Samtidigt löper också historiebruket mellan raderna, likt ett 

bakgrundsbrus. Avseende denna dimension syftar analysen till att ringa in de större historiska 

berättelser om kontinuitet, förändring, aktörer och strukturer som motiverat användandet av 

historia i ledarartiklarna.19 I den syntetiserande slutdiskussionen tydliggörs den komparativa ansats 

som väglett undersökningen. Vidare knyts där också resultatet av analysen till avsnittet om 

forskningsläget. 

5 Forskningsläge 

Någon tidigare forskning om hur historiebruk kommit till uttryck i rapporteringen om finanskrisen 

2008 – eller historiska finanskriser överhuvudtaget – har tyvärr inte kunnat hittas. Men den 

generella forskningsansatsen, det vill säga att i tidningars rapportering analysera användandet av 

historien, ligger till grund för ett i allra högsta grad levande forskningsfält. Forskningen utgår ofta 

från Jörn Rüsens historieteoretiska forskning och begreppet borderline events, som nämndes ovan. 

Rüsen har hävdat att det är i mötet med de stora, existentiella och ödesmättade frågorna som 

historiemedvetande och historiebruk tydliggörs som mänskliga behov. Under det senaste halvseklet 

har detta blivit särskilt tydligt i forskningen om förintelsen, som väcker just denna typ av frågor.20 

Att jämföra detta oerhörda mänskliga trauma med finanskrisen vore att grovt relativisera 

förintelsen. Inte desto mindre kan stora ekonomiska kriser betraktas som traumatiska händelser, 

särskilt för de som förlorar inkomst, hem och besparingar. Därför aktualiserar också kriser av detta 

slag en ökad tendens att förankra samtiden i historien. Ekonomi är emellertid inget välrepresenterat 

område i historiebruksforskningen, varför denna undersökning kan betraktas som ett försök att 

bryta ny mark inom forskningsfältet. Tre närliggande studier har emellertid kunnat identifieras som 

relevanta för denna undersökning och i det följande ges en kort beskrivning av dessa. 

     I avhandlingen ”BANKKRISEN, MEDIERNA OCH POLITIKEN: Offentliga tolkningar 

och reaktioner på 90-talets bankkris” från 2001 har sociologen Bengt Larsson analyserat hur 

svenska ledarsidor tolkade och beskrev den svenska finanskrisen under första hälften av 1990-talet. 

Hans undersökning kan sägas ta ett helhetsgrepp om rapporteringen. Härvidlag har emellertid vissa 

delar av hans analys ansetts vara av särskild relevans för denna undersökning. Avseende 

orsaksförklaringarna till krisen kunde han urskilja två generella tendenser, där man å ena sidan 

fokuserade på vad han kallar yttre faktorer, å andra sidan inre faktorer.21 De yttre faktorerna tar sin 

utgångspunkt i orsaksförklaringar med fokus på ”kundernas agerande, konjunkturnedgången samt 

den ekonomiska politiken och kontrollmyndigheternas agerande”.22 De inre faktorerna beskriver 

han som ”slarv, misstag, dålig organisation och kreditkontroll samt brottslighet” inom de berörda 

institutionerna på marknaden.23 Här framträder sålunda en motsättning mellan två generella 

ståndpunkter, där den ena är att betrakta som marknadsförespråkande och den andra som 

marknadskritisk. 

                                                                   
19 Karlsson (2004), s. 61 
20 Karlsson (2005), s. 723 
21 Larsson (2001), s. 75 
22 Ibid, s. 92 
23 Ibid, s. 92 



8 
 

De marknadskritiska, eller klandrande, debattinläggen förklarade oftare krisens orsaker med 

utgångspunkt i de ovan nämnda inre faktorerna. Således lade dessa i större utsträckning skulden på 

kreditinstitutionernas ansvarslösa agerande och allt större risktagande; Larsson menar att denna 

bild var särskilt framträdande i den vänsterorienterade rapporteringen.24 De marknads-

förespråkande inläggen i debatten lade istället tonvikt vid externa faktorer. Här handlade det mer 

om förd ekonomisk politik och allmänna referenser till konjunkturläget samt ett större fokus på 

kredittagarnas ansvar i upptakten till krisen.25 Det marknadsförespråkande perspektivet 

kännetecknas således av att man underlåter att söka ”orsakerna i marknadernas eller 

marknadsaktörernas logik”.26 Därför slår detta perspektiv vakt om den liberala premissen att 

frimarknadskapitalismen fungerar så länge den tillåts fungera, det vill säga så länge inte politiken 

styr aktörernas incitament genom ingrepp i marknaden och regleringar av densamma. För det 

marknadskritiska perspektivet utgår istället diskussionen från idéer som gör gällande att 

”avregleringen och brister i både den formella och informella kontrollen” gett fri lejd åt de som 

genom ”spekulationsvilja, volymjakt och brottslighet” sett en möjlighet att göra allt större vinster.27 

Även om Larsson inte explicit fokuserar på historiebruket i debatten om 1990-talskrisen är hans 

fynd av relevans och sålunda bli föremål för vissa jämförelser med resultatet av undersökningen. 

     I en artikel från 2017 med titeln ”Political change and historical analogies” tydliggörs 

historiebrukets roll i mediers rapportering på ett tydligare sätt. Där utreder Halvard Leira hur 

historiska jämförelser används för att förstå förändringar i samtiden, särskilt i tider av upplevd 

osäkerhet och snabb förändring. Chockade experter, akademiker, aktivister och journalister vände 

sig exempelvis ofta till historien för att begripa hur Donald Trump kunde vinna 2016 års 

presidentval i USA. Sådant historiebruk började emellertid inte med Trumps överraskande väg till 

vita huset. Faktum är att användningen av historiska jämförelser inom forskning, press och politik 

har ökat de senaste decennierna.28 Historien har visserligen alltid varit en källa till människors 

förståelse för sin egen tid. Förstådd rätt kan den ge oss information och lärdomar, förstådd fel kan 

den verka vilseledande. Eftersom ingen med säkerhet kan säga vad framtiden har i sitt sköte blir 

historiska exempel ofta vägledande. Resonemanget som följer av denna historiesyn blir att det som 

fungerat förut, kan fungera igen; det samma torde gälla för historiska misstag. Historien blir på så 

vis användbar som en ”genväg till förnuftet”.29 

     Leira menar att det visserligen kan anses vara positivt att tider av snabb förändring leder till ett 

ökat intresse för det historiska förflutna. Inte desto mindre varnar han för att på grundval av ytliga 

jämförelser med historien legitimera politisk beslutsfattning i vår egen tid. Även om vi tycker oss 

se likheter mellan vår samtid och historiska skeenden bör vi också betona de avgörande sätt på 

vilka historien skiljer sig åt från nuet.30 Historiska analogier används enligt Leira för att skänka våra 

narrativ – våra berättelser – ett meningsöverskott, som är tänkt att stärka narrativet i fråga. 

Användningen av historiska jämförelser i analyser av en samtidshändelse – exempelvis valet av 

Trump till president – kan på så vis fylla olika syften beroende på vilket narrativ man söker förankra 

i det historiska minnet.31 Leira menar vidare att historiska analogier ofta inte tjänar något högre 

                                                                   
24 Ibid, s. 94 
25 Ibid, s. 95–96 
26 Ibid, s. 97 
27 Ibid, s. 99–100 
28 Leira (2017), s. 1 
29 Ibid, s. 1 
30 Ibid, s. 2 
31 Ibid, s. 3 
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syfte än att väcka känslomässiga associationer, positiva såväl som negativa.32 Inte desto mindre 

innebär också sådana exempel på historiebruk en latent uppmaning till möjliga handlingar som 

tjänar en viss politisk agenda. 

     I artikeln ”How historical analogies in newspapers of five countries make sense of major events: 

9/11, Mumbai and Tahrir Square” redogör Robert Axelrod och Larissa Forster resultaten av en 

kvantitativ undersökning om hur nyhetspress använt historiska jämförelser för att förklara och 

förstå samtida händelser av särskilt nyhetsvärde. De konstaterar att historiska analogier används 

frekvent på politisk nivå i samband med kriser av olika slag, exempelvis krig. I samband med 

terrorattentaten mot World Trade Center i New York skrev George W Bush i sin dagbok att 

världen samma dag fått uppleva det 21a århundradets Pearl Harbor, för att nämna ett exempel.33 I 

den ifrågavarande studien har de undersökt ett antal världsledande tidningars rapportering om tre 

nyhetshändelser av global signifikans. Studien tog sin utgångspunkt i en operationaliserad definition 

av historiska analogier som lyder sålunda: en historisk referens till en tidigare situation som är av 

relevans för den samtida situationen genom likhet eller kontrastverkan.34 

     Axelrods och Forsters studie utgick från 4 hypoteser, som samtliga blev statistiskt bekräftade: 

1) tidningar använder ofta historiska analogier i rapporteringen om händelser av särskilt 

nyhetsvärde; 2) historiska analogier tenderar att härledas från händelser som inträffat i samma 

geografiska region som nyhetshändelsen i fråga; 3) de historiska analogierna liknar oftast 

nyhetshändelsen man rapporterar om; 4) oavsett var i världen nyhetshändelsen inträffat görs 

analogier ofta till den geografiska region i vilken tidningen har sitt huvudsäte.35 Vidare kan de 

konstatera att tidningarna oftast är kortfattade när de använder historiska jämförelser, och dessa 

blir sällan föremål för utvecklade förklaringar.36 Axelrod och Forsters kvantitativa innehållsanalys 

klargjorde också i vilka syften historiska jämförelser oftast används. Mot bakgrund av historiska 

erfarenheter varnar man exempelvis för framtida åtgärder av ett eller annat slag. Händelsevis – men 

mer sällan – används också historien för att visa hur liknande händelser i det förflutna saknar 

relevans för nuet, genom att framhäva den historiska kontexten och visa på olikheter.37  

     Dessa studier kan tjäna som exempel på hur historiebruk tar sig uttryck i nyhetsmedia. De tjänar 

vidare som inspiration i följande undersökning. Förhoppningen är att kunna visa på potentialen i 

historiebruksforskningens möjligheter och vidga dess horisonter mot hittills outforskade områden.  

 

6 Bakgrund 

För att bättre förstå finanskriser i ett historiskt perspektiv, och de historiska referenserna som 

förekommer i ledarsidornas rapportering, ska i det följande ges en kortare beskrivning av 

fenomenet. Denna introduktion är tänkt att vara förenklad och många aspekter måste följaktligen 

utelämnas. En grundläggande kännedom om de framträdande och generella dragen i krisernas 

förlopp torde emellertid kunna bidra till en ökad förståelse för följande undersökning. Därefter 

förklaras finanskrisen 2008 utifrån ett antal centrala slutsatser man dragit i efterhand. 

                                                                   
32 Ibid, s. 4 
33 Axelrod & Forster (2017), s. 9 
34 Ibid, s. 11 (”a historical reference to a previous situation that is relevant to the current situation due to its sim ilarity 
or contrast”) 
35 Ibid, s. 12–13 
36 Ibid, s. 14 
37 Ibid, s. 15 
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6.1 Finanskriser: ett par historiska nedslag 

Finanskriser är ett återkommande fenomen i den moderna ekonomiska historien. Alla finanskriser 

– precis som andra historiska händelser – präglas av sin tids historiska kontext. Det vore således 

ett misstag att, apropå fenomenet finanskriser, hävda att historien upprepar sig. Inte desto mindre 

finns ofta gemensamma nämnare mellan finanskriser i ett historiskt perspektiv.38 Det finns alltså 

både generella och partikulära aspekter att beakta när man försöker förstå och förklara dem. 

Generellt sett föregås finanskriser oftast av högkonjunktur med ökad tillgångsspekulation och 

accelererande inflation, med stigande priser på exempelvis obligations-, aktie- eller bostads- och 

fastighetsmarknaderna.39 Detta bidrar i sin tur till växande konkurrens mellan banker och 

kreditinstitut, som i jakt på högre avkastning tar allt större risker för att nå ut till större sektorer av 

kunder och låntagare. Slappare kontroller av låntagarnas kreditvärdighet är ett exempel på sådant 

risktagande. När konjunkturen vänder upphör sedan spekulationsivern och inflationen avtar, vilket 

avslöjar diskrepansen mellan marknadens prisöverskattningar och tillgångarnas verkliga värde.40 

     När värdet faller på tillgångar – såsom aktier, värdepapper och fastigheter – är risken stor för 

att banker, finansbolag och försäkringsbolag hamnar på obestånd, vilket kan leda till konkurser. 

Ofta händer detta när låntagare inte längre klarar av att betala ränta eller amortera på sina lån, vilket 

tvingar långivaren att realisera värdet på de tillgångar som av låntagaren lämnats i pant, exempelvis 

en fastighet. Om sagda fastighet inte täcker lånebeloppet går banken med förlust, så kallad 

kreditförlust.41 Skillnaden mellan tillgångens förväntade värde och dess verkliga värde blir på så vis 

blottlagd. Sker detta i större omfattning kan det resultera i en allvarlig kris som får djupgående 

konsekvenser inte bara inom finanssektorn utan också i den övriga, så kallade reala ekonomin.42 

     I ett historiskt perspektiv har finanskriser resulterat i fem generella konsekvenser: 1) 

marknadens aktörer försöker inledningsvis lösa sina problem själva genom nya bokföringsmetoder, 

aktieemissioner eller lån från andra kreditgivare; 2) staten får ingripa och genomföra akuta åtgärder 

såsom att ge stödlån i syfte att göra det finansiella systemet mer solitt; 3) krediterna stramas åt till 

branscher och sektorer som varit högaktiva under upptakten till krisen; 4) bankerna förändrar sin 

verksamhet och riktar i högre grad in sig på sina kärnområden; 5) banksammanslagningar (fusioner) 

och uppköp förändrar strukturen på finansmarknaden och bidrar till ökad koncentrationsgrad.43 

     Finanskriser har drabbat Sverige vid ett flertal tillfällen sedan landet blev en modern 

marknadsekonomi. Den första av dessa har daterats till 1878–79; det var under detta decennium 

som Sverige övergick från en primärt agrar ekonomi till en industriell ekonomi.44 Med växande 

finansieringsbehov inom bland annat järnvägsindustrin fick obligationslån en allt viktigare roll som 

metod för inbringande av kapital till företagen. Obligationerna – som köptes upp av bankerna – 

tappade snabbt i värde när konjunkturen vände mot slutet av 1870-talet. Detta gjorde att bankerna 

gick med förlust; särskilt svårt drabbades familjen Wallenbergs Stockholms Enskilda Bank, och till 

undsättning kom självaste kungen, Oscar II, genom att sätta in en större summa pengar.45 Senare 

skulle också staten – om än motvilligt – engagera sig i hanteringen av vad som kallats Sveriges 

                                                                   
38 SOU 2013:6, s. 575 
39 Boksjö & Lönnborg-Andersson (1994), s. 54 
40 Ibid, s. 54 
41 Ibid, s. 5 
42 Bäckström (2014), s. 21 
43 Boksjö & Lönnborg-Andersson (1994), s. 57 
44 Bäckström (2014), s. 21 
45 Ibid, s. 22 
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första depression.46 Krisen var Sveriges första moderna kris också i den meningen att problemet 

inte var brist på varor, utan att överskottet på dessa inte efterfrågades av konsumenterna.47 

     Under det tidiga 1920-talet inträffade den så kallade deflationskrisen i Sverige. Utan att gå 

närmare in på vad denna innebar kan sägas att krishanteringen gjorde Sverige bättre rustat att möta 

det enorma ekonomiska sammanbrott som drabbade världen under 1930-talet.48 1929 års ökända 

börskrasch på Wall Street brukar ses som starten för det som kallas den ekonomiska depressionen. 

Under 1920-talet lånade USA ut stora summor pengar till de europeiska ekonomierna. När 

börskraschen inträffade upphörde denna utlåning i princip helt. Samtidigt vidhöll USA mycket 

kraftiga handelshinder gentemot omvärlden, vilket gjorde det svårt för gäldenärerna att återbetala 

sina lån.49 Detta ledde till enorma prisfall när jordbruksekonomierna i Östeuropa tvingades dumpa 

sina spannmålsprodukter på världsmarknaden. Dessa länder såg sig nu nödgade att belåna sig inom 

Europa och slutligen tvingade dynamiken fram ett fallissemang av Kreditanstalt, Österrikes största 

bank.50 Denna händelse kan liknas vid när första brickan faller i ett enormt dominospel, med 

förödande följdverkningar i Europa och småningom också i USA. För första gången framgick 

tydligt hur finanskriser blivit ett i sanning globalt fenomen. 

     För svensk del skulle krisen bli kännbar på allvar först när Ivar Kreugers framgångssaga tog slut 

i mars 1932, i samband med den så kallade Kreugerkraschen. Han – tändstickskungen – hade 

utnyttjat USA:s kreditgivning under 1920-talet för att uppnå monopol på tändsticksmarknader över 

hela Europa. Långivningen skedde med aktier som säkerhet, en praktik som upphörde i samband 

med börskraschen 1929.51 Eftersom Kreugerkoncernen var helt beroende av kapitaltillskott genom 

aktieemissioner och obligationslån – så kallade Participating debentures – försvann nu grunden för 

företagets expansiva tillväxt. Plötsligt stod Kreuger under ett berg av skulder utan möjlighet att 

förvärva nytt kapital. I brist på andra utvägar ur den synnerligen prekära situationen tog Ivar 

Kreuger sitt liv; han hittades död i sin lägenhet i Paris den 12 mars 1932.52 En kommission tillsattes 

för att utreda Kreugerkoncernens ekonomiska förehavanden och slutsatsen blev att 

företagsimperiet skulle konkursförklaras. Vid tiden för Kreugers död uppgick koncernens 

skuldsättning till ett sammanlagt värde av 828 miljoner kronor, i den tidens penningvärde.53 Av en 

rad skäl slog emellertid inte krisen särskilt hårt mot svensk ekonomi i övrigt, varför inga omfattande 

förändringar av svensk banklagstiftning följde i dess spår. I USA infördes däremot Glass-Steagall 

Act till följd av den ekonomiska depressionen, en lag som innebar upprättandet av en tydlig rågång 

mellan de kommersiella bankernas och investmentbankernas olika verksamheter. 54  

     Det skulle dröja närmare sextio år innan Sverige på allvar drabbades av en finansiell kris igen. 

Under denna period var den ekonomiska tillväxten i allmänhet god. Staten spelade också en viktig 

roll i att kontrollera finansmarknadens funktion genom översyn och hårda regleringar i syfte att 

bibehålla den ekonomiska stabiliteten.55 Genom så kallad keynesiansk ekonomisk politik kunde 

staten något dämpa de konjunkturella svängningarna och stimulera efterfrågan i ekonomin. Av 

flera skäl blev denna modell allt svårare att implementera, och under 1980-talet fick detta till följd 

                                                                   
46 Boksjö & Lönnborg-Andersson (1994), s. 14 
47 Ibid, s. 17 
48 Ibid, s. 27 
49 Ibid, s. 29 
50 Bäckström (2014), s. 25 
51 Ibid, s. 25 
52 Boksjö & Lönnborg-Andersson (1994), s. 35 
53 Ibid, s. 37 
54 Bäckström (2014), s. 26 
55 Ibid, s. 27 
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att stora avregleringar av finansmarknaderna genomfördes. Kreditgivningen ökade lavinartat och 

priset på tillgångar steg kraftigt, särskilt på fastighetsmarknaden. Bankerna tog allt större risker och 

var frikostiga i sin utlåning, som ofta skedde utan nämnvärd kreditbedömning av låntagarna.56 När 

konjunkturen vände mot slutet av 1980-talet steg räntorna, vilket föranledde en kraftig ökning av 

kreditförluster för banker och finansbolag under det tidiga 1990-talet. Staten fick därför ingripa 

och ge bankerna akuta stödlån mot aktier som säkerhet.57  

     Den svenska 1990-talskrisen förvärrades av en omfattande valutaflykt. Denna berodde på att 

utländska placerare uppfattade den svenska kronan som övervärderad, vilket historiskt sett lett till 

devalvering, det vill säga att värdet på en valuta med fast växelkurs skrivs ner. Spekulanter hoppades 

nu på att detta skulle ske igen, för att på så sätt ”inkassera mellanskillnaden mellan den nya och den 

gamla valutakursen”.58 För att försvara kronans fasta växelkurs chockhöjde riksbanken räntan till 

500 procent i november 1992, men det misslyckades. Detta ledde till att riksbanken tvingades 

släppa den fasta växelkursen och låta kronans växelkurs flyta.59 1990-talskrisen ledde till stora 

förändringar av det svenska ekonomiska systemet. En ny banklagstiftning togs fram för att upprätta 

en strukturerad juridisk grund för statens hantering av krisande banker, men denna genomfördes 

först i samband med 2008 års finanskris. Redan 1996 infördes emellertid så kallad insättningsgaranti 

för att skydda upp till 250 000 kronor av insättares pengar i bankerna; beloppet höjdes under 

krishanteringen 2008 till 500 000 kronor.60 

     Både 1990-talskrisen och 2008 års finanskris kan i grunden sägas ha rötterna i förändringarna 

som genomfördes på 1980-talet. Efterkrigsdecennierna dessförinnan präglades av internationell 

ekonomisk stabilitet under det så kallade Bretton Woods-systemet, med en keynesiansk politik som 

innebar en växande offentlig sektor och minskande inkomstklyftor på nationell nivå.61 Efter 

avregleringarna på 1980-talet har vi upplevt en kraftig ökning av tillgångsinflation; det innebär att 

värdet på exempelvis fastigheter och aktier ökar. Så länge denna tillgångsinflation inte kontrolleras 

– exempelvis med hjälp av ett inflationsmål för tillgångspriser – kommer vi förmodligen uppleva 

upprepade perioder av kreditexpansion, med spekulationsbubblor och mer eller mindre allvarliga 

ekonomiska kriser som följd.62 

 

6.2 Finanskrisen 2008 

Den amerikanska regeringen lät investmentbanken Lehman Brothers – den äldsta banken i sitt slag 

på Wall Street – gå i konkurs den 15 september 2008. Följdverkningarna av detta var direkta och 

världsomspännande. Finansmarknaderna stannade upp; den så vitala kreditgivningen mellan 

marknadsaktörerna upphörde helt, då ingen kunde veta var riskexponeringen var som störst. 

Tilliten försvann när det blev tydligt att allvarliga risker byggts upp och låg dolda i det komplexa 

nät som spänner över det globala finansiella systemet. Den amerikanska regeringen hade nu att 

välja mellan total ekonomisk kollaps eller att rädda de krisande bankerna och företagen medelst 

skattepengar, utan att för den sakens skull kunna hindra att miljontals amerikaner förlorade sina 

                                                                   
56 Boksjö & Lönnborg-Andersson (1994), s. 45 
57 Ibid, s. 47 
58 Ibid, s. 48 
59 Ibid, s. 48 
60 Bäckström (2014), s. 28 
61 Scocco (2009), s. 10 
62 Scocco (2009), s. 121 
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jobb.63 Varför och hur detta dilemma kom att uppstå har många försökt förstå; 2008 års finanskris 

utgör idag ett forskningsfält i sig. Denna introduktion kan därför omöjligen fånga upp alla relevanta 

dimensioner. Den tar sin utgångspunkt i resultatet av den rapport som The Financial Crisis Inquiry 

Commission (FCIC) lämnade till amerikanska regeringen i januari 2011. I The Financial Crisis 

Inquiry Report – som är mer än 650 sidor lång – analyseras hela krisens förlopp och dess historiska 

orsaker. Emellertid får det här räcka att kortfattat redogöra för kommissionens viktigaste slutsatser. 

     För det första konstaterar FCIC att krisen hade gått att undvika. Det var människor som inte 

såg, eller valde att inte se, de många tecknen på skenande riskutveckling på den amerikanska 

bostadsmarknaden. Så kallad subprime-utlåning ökade lavinartat under åren före krisen; många 

vittnade om rovdjurslika tendenser i bankernas långivning till icke-bemedlade hushåll, som alldeles 

uppenbarligen inte skulle klara av ett högre ränteläge.64 Samtidigt utvecklades en mycket 

svåröverskådlig marknad för komplexa och oreglerade värdepapper – så kallade Mortgage Backed 

Securities (MBS) – som bestod av bolån och packetterades av långivare, som sedan sålde dem 

vidare till investmentbanker på Wall Street. Värdepappren förpackades sedan i så kallade 

Collateralized Debt Obligations (CDO:er), vilka bestod av tusentals MBS-värdepapper, till stor del 

uppbyggda av subprime-huslån.65 Investmentbankerna lät sedan intet ont anande institutioner, 

privatpersoner, pensionsfonder och andra investera i dessa CDO:er. Med de stigande huspriserna 

uppfattades dessa som mycket goda och säkra investeringar. Till saken hör att de mycket riskfyllda 

värdepappren också fick högsta betyg (Triple-A) av ansedda kreditvärderingsinstitut som Moody’s 

och Standard & Poor’s, vilket bidrog till att efterfrågan ökade.66 

     FCIC konstaterar vidare att myndigheterna misslyckades med sin översyn och reglering av 

finansmarknaderna, vilket skulle visa sig vara förödande för deras stabilitet.67 Länge hade det rått 

politisk konsensus om marknaders förmåga att reglera sig själva, med den före detta Fed-chefen 

Alan Greenspan som denna linjes främste förespråkare.  FCIC menar att denna självreglering 

saknades helt och hållet i systemviktiga banker och företag (ofta betecknade som ”too big too fail”), 

som mot bättre vetande tog fullständigt astronomiska risker i sina verksamheter. FCIC når också 

slutsatsen att en förödande kombination av överflödig utlåning, riskfyllda investeringar och brist 

på transparens gjorde att finansmarknaderna allt snabbare färdades hejdlöst mot det stup som 

finanskrisen slutligen innebar.68 Skuldsättningsgraden var i vissa företag tiotals gånger högre än det 

egna kapitalet. De statligt sponsrade bolånejättarna Fannie Mae och Freddie Mac var exempelvis 

belånade med en kvot på 75:1.69 Det innebar att företagen i händelse av förlust bara hade en dollar 

i kapital för att täcka upp 75 dollar i förluster. Effekten av denna skyhöga skuldsättningsgrad blev 

att en så liten förlust som 3% på tillgångarnas värde var tillräckligt stor för att utplåna ett helt 

företag.70 Situationen var med andra ord minst sagt ohållbar. 

FCIC drar också slutsatsen att staten var mycket illa förberedd att hantera krisen, samt att de många 

motsägelsefulla signaler som präglade regeringens akuta krishantering bidrog till att förvärra 

situationen ytterligare.71 Regeringen valde redan på våren 2008 att stödja ett uppköp av 

                                                                   
63 FCIC (2011), s. xvii 
64 Ibid, s. xvii 
65 Ibid, s. xxiv 
66 Ibid, s. xxv 
67 Ibid, s. xviii 
68 Ibid, s. xix 
69 Ibid, s. xx 
70 Ibid, s. xix 
71 Ibid, s. xxi 
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investmentbanken Bear Stearns, varefter den också tog över Fannie Mae och Freddie Mac; inte 

desto mindre lät man Lehman Brothers gå i konkurs i september 2008, för att sedan gå in och 

rädda försäkringsjätten AIG.72 Inkonsekvensen i hanterandet av denna akuta fas accentuerade den 

panik som spred sig över de globala finansmarknaderna. Vidare hävdar FCIC att finanskrisen 

blottlagt ett totalt sammanbrott vad gäller etik och ansvarstagande, i alla led. I en komplex och 

mycket lång rad instanser sköt man hela tiden de allt större riskerna ifrån sig. Exempelvis gavs lån 

till personer man visste inte hade råd att betala, vilket skulle leda till enorma förluster för alla de 

som investerade i värdepappersmarknaden för bolån.73 Till följd av bristande reglering och trenden 

mot allt slappare kreditgivning ökade också antalet bolånebedrägerier kraftigt; en studie uppskattar 

att förlusterna mellan 2005 och 2007 till följd av dessa bedrägerier uppgick till omkring 112 

miljarder dollar, en närmast ofattbar summa pengar.74  

     Slutsatserna ovan täcker inte på långt när finanskrisens alla dimensioner, men tjänar inte desto 

mindre som en bild av några centrala aspekter. Slutligen kan sägas att FCIC ser sin rapport som ett 

försök att dokumentera finanskrisen för historien: man har eftersträvat att avslöja fakta, utkräva 

ansvar och nysta upp myter. Man har med rapporten velat göra det svårt för de många som 

förmodligen helst hade önskat en reviderad historieskrivning och en nedtoning av finanskrisens 

kataklysmartade konsekvenser.75 När historien nu är nedtecknad är den också säkrad, och på så sätt 

kan framtidens generationer också förstå hur 2008 års finanskris förändrade världen i grunden. 

 

7 Analys 

7.1 Ledarsidorna om finanskrisen: en internationell historisk utblick 

 

Inledningsvis kretsar många av ledarartiklarna kring krishanteringen i USA och det räddningspaket 

på 700 miljarder dollar som tagits fram av landets centralbank, Federal Reserve (Fed). Pengarna ska 

användas för att ge stöd åt företag inom den krisande finanssektorn. Dagens Nyheters ledarsida 

menar att denna typ av räddningsåtgärder strider med den liberala idén om marknadens frihet, men 

i detta fall anses statens ingripande vara en absolut nödvändig åtgärd för att inte riskera total 

ekonomisk kollaps. Man ser det som en ödets ironi att den republikanska Bush-administrationen 

nu tvingas till ”en av de största socialiseringarna i mannaminne”.76 Det republikanska partiet har 

historiskt sett hyst en stark aversion mot allt som ”luktar socialism”.77  

     All utlåning har i princip stannat upp till följd av förtroendebristen och misstänksamheten som 

plågar finanssektorn. DN:s ledarsida ser positivt på utvecklingen när samordnade räntesänkningar 

genomförs av centralbanker över hela världen i början av oktober. Detta görs för att få liv i 

utlåningen mellan marknadens aktörer, framförallt mellan bankerna. Börsen reagerade till en början 

med optimism; snabbt fick emellertid ”panik och ångest återigen greppet om marknaderna”.78 Även 

om den önskade effekten uteblev tolkas de gemensamma aktionerna som ett tecken på att 1930-

                                                                   
72 Ibid, s. xxi 
73 Ibid, s. xxii 
74 Ibid, s. xxii 
75 Ibid, s. xv 
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talets misstag nu inte upprepas.79 Då, under den ekonomiska depressionen, valde många länder att 

hantera liknande problem genom att främst värna om de egna, nationella ekonomiska intressena. 

Sådan ekonomisk protektionism strider mot frihandelstanken som är central inom liberalismen. 

Samarbetsviljan ger sig till känna också utanför USA. Denna utveckling dämpar oron för att somliga 

länder skulle vara villiga att ta till protektionistiska åtgärder. Det hade varit direkt skadligt för det 

globala ekonomiska systemet. Protektionism var enligt DN:s ledarsida det viktigaste skälet till att 

den ekonomiska depressionen blev så allvarlig efter börskraschen 1929.80 Här används exemplet 

med 1930-talets depression för att accentuera behovet av en gemensam väg framåt i krisens spår. 

Protektionism i alla dess former anses strida mot den ekonomiska liberalismens grundprincip om 

kapitalets fria rörlighet. Således kan parallellen till 1930-talets digra krisår betraktas som en form av 

ideologiskt historiebruk; den förstärker en historisk berättelse om hur frihandeln leder till välstånd, 

utveckling och tillväxt, medan protektionism leder till ekonomisk stagnation. De historiska 

referenserna används med andra ord för att bekräfta den liberalism som hotas under finanskrisen. 

Latent vilar således historiebruket här på ideologiskt grundade förmodanden som stärker en 

argumentation för frimarknadskapitalismens fortlevnad som ekonomiskt system. 

     I Västerbottens-Kuriren tar ledarsidan upp krisen första gången i slutet av september. Man 

konstaterar att vinnaren av det stundande presidentvalet har många frågor på sitt bord: Hade krisen 

kunnat undvikas? Hur ska liknande kriser undvikas i framtiden? Väljarna kommer att utkräva svar.81 

Även DN rapporterar om finanskrisens inverkan på den amerikanska valrörelsen. DN:s ledarsida 

anser att krisen kan vara till fördel för demokraten Barack Obama eftersom republikanernas 

kandidat John McCain förknippas med Bushadministrationen. Obamas vicepresidentkandidat Joe 

Biden får emellertid kritik. I medierna har han framträtt och gjort märkliga uttalanden, då han bland 

annat hävdat att president Franklin D Roosevelt 1929 framträtt i teve för att förklara den då 

pågående turbulensen på börsen.82 Problemet är bara att Herbert Hoover var president vid denna 

tid, och teven var ännu inte uppfunnen. Detta anses dra ner Bidens trovärdighet, och därför också 

Obamas. Här visar DN:s ledarsida hur också politiker och makthavare brukar historien. När detta 

misslyckas drar det ner deras trovärdighet. Eftersom förtroendebrist är ett av krisens mest påtagliga 

symtom måste de uttalanden som görs av de som har att hantera krisen vara tydliga och grundade 

i fakta. 

     I den första undersökta ledarartikeln från Aftonbladet, som publicerades den 21 september 2008, 

förklaras Wall Street-kapitalismens tid vara över.83 Föregående vecka hade investmentbanken 

Lehman Brothers gått i konkurs, vilket tolkas som ett symboliskt slut för en epok präglad av 

hejdlös, oansvarig girighet. Den före detta amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan har 

uppskattat att finanskrisen blivit ”århundradets största ekonomiska kris”; enligt Aftonbladet är han 

också en av ”kraschens konstruktörer”.84 Nu måste staten träda in och rädda de krisande bankerna 

och finansbolagen. På Aftonbladets ledarsida minns man Ronald Reagans bevingade ord: ”Staten 

är inte lösningen, utan problemet”.85 Det är en ödets ironi att statliga pengar nu håller ”finansadelns 

feodala institutioner” flytande med ett knapphändigt grepp om makten, en makt de nu är på väg 
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att förlora.86 Precis som den jordägande aristokratin en gång i tiden fick se sin makt överföras till 

borgerskapets industrimän, går nu samtidens finansiella aristokrati i graven och måste lämna vägen 

för något nytt. Parallellen exemplifierar ett ideologiskt historiebruk med inslag av kritisk 

maktanalys, som i sin tur har sina rötter i marxistisk tradition. Marxismen vilar på grundantagandet 

att alla ekonomiska system i historien har byggt på ett osymmetriskt maktförhållande mellan 

förtryckare å ena sidan och förtryckta å andra sidan. Marx hävdade att detta system så småningom 

skulle bryta samman, då arbetarklassen genom revolution skulle ta makten över produktionsmedlen 

och upprätta det så kallade proletariatets diktatur. Även om resonemanget inte antyder någon 

revolution i denna mening bygger analysen på detta historiematerialistiska perspektiv. Den 

grundläggande synen på det ekonomiska systemet som föremål för omvälvande förändringar i 

kristider möjliggör kopplingar till ett vänsterorienterat ideologiskt perspektiv. Kontrasten gentemot 

den liberala tolkningen blir följaktligen tydlig, eftersom denna i högre grad betonar ekonomiska 

kriser som ett naturligt inslag i det kapitalistiska systemets dynamik. 

     Norrländska Socialdemokratens ledarsida frågar sig retoriskt hur det är möjligt att några av 

världens största finansiella bolag nu kan falla omkull; detta efter att Lehman Brothers gått i konkurs 

och försäkringsjätten AIG i praktiken fått tas över av amerikanska staten.87 Svaret på frågan finner 

man i de två orden girighet och förtroende: överflöd av det första har lett till brist på det andra. Detta 

faktum tolkar man som att ”nyliberalernas dröm om oreglerade marknader har kraschat”.88 

Samtidigt vill NSD inte dra för stora växlar: krisen kommer inte att bereda väg för någon ny, 

postkapitalistisk ekonomisk ordning.89 Däremot innebär den ett hårt slag mot ”släpp-marknaden-

fri-kapitalismen”.90 Finanskrisen tolkas vidare som upptakten till en djupgående förändring av den 

makroekonomiska globala maktbalansen. NSD citerar en kinesisk ekonom som uttalat sig på ett 

sätt som pekar i denna riktning: ”Min övertygelse är att vi om 20 år kommer att se amerikanarna 

rakt i ögonen, som jämlikar. Deras system är i kaos och de behöver våra pengar för att bli 

räddade”.91 NSD:s ledarsida föreställer sig här hur finanskrisen frambringat ett historiskt 

paradigmskifte, genom vilket makten förskjuts från USA i väst till Kina i öst. Möjligen kan man i 

resonemanget skönja ett latent historiebruk med existentiell betydelse, som vittnar om USA:s 

krympande maktställning på den politisk-ekonomiska världsarenan. Detta kan anses något 

paradoxalt, eftersom kapitalismen är så nära förknippad med USA:s historiska dominans under det 

senaste seklet. Resonemanget antyder att samma system som förde USA till positionen som 

stormakt nu också orsakar landets avtagande inflytande i omvärlden. Detta är en slutledning som 

resonerar väl med en historiematerialistiskt grundad ekonomisk realism; därför kan en 

grundläggande ideologisk strömning anas också i detta historiebruk. 

     Populism får ge efter för pragmatism i förhandlingarna om räddningspaketet i USA, och 

slutligen godkänns det av alla politiska instanser. Det får DN:s ledarsida att dra en lättnadens suck. 

Förhandlingarna sägs ha skett mot bakgrund av ”en av de största finansiella kollapserna på Wall 

Street i historien”.92 Räddningsaktionen finner sin tydligaste historiska parallell i Franklin D 

Roosevelts så kallade New Deal på 1930-talet.93 DN:s ledarsida anser att USA:s politiska anseende 
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tagit skada under de utdragna förhandlingarna; att det tagit så lång tid har bara gjort krisen värre.94 

Man hoppas nu att förtroendet snabbt kan återupprättas och att bankerna ska kunna uppta sin 

låneverksamhet på nytt. När DN här gör en parallell till 1930-talet bidrar det till att ge läsaren ökad 

förståelse för krisens omfattning, och följaktligen också för de enorma åtgärder som måste till för 

att återupprätta förtroendet på finansmarknaden. Historiebruket har här inget tydligt syfte, men 

inte desto mindre konnoterar jämförelsen ett existentiellt allvar. 

     Även på VK:s ledarsida anses förtroendefrågan vara helt central; marknaderna måste börja 

fungera igen, menar man. När panik råder blir förtroende en bristvara, vilket i sig är den dynamik 

som ofta ”skapar de djupaste problemen”, historiskt sett.95 President Franklin D Roosevelt 

uttryckte det väl i sitt installationstal 1933: ”Vi har inget att frukta utom fruktan själv”. VK:s 

ledarsida tillstår att detta är en förenkling; många vanliga medborgare hade goda skäl att frukta 

depressionens konsekvenser för egen del, exempelvis förlorade besparingar och arbetslöshet.96 Inte 

desto mindre kan dessa bevingade ord sägas ha lagt grunden för den politik som återupprättade 

förtroendet för ekonomin i USA. Roosevelts New Deal syftade nämligen till just detta. Att jämföra 

finanskrisen 2008 med 1930-talsdepressionen, och det enorma statliga åtagande som Roosevelts 

New Deal innebar, understryker behovet av resoluta ingripanden i ekonomin från statligt håll. 

Argumentationen vilar här på en analys som gör gällande att politiska ledare historiskt sett hanterat 

kriser främst genom att styra folkopinionen. Att ingjuta förtroende för ekonomin och statens 

förmåga har i första hand varit psykologiskt viktigt. Den symbiotiska relationen mellan ekonomi 

och psykologi har alltid varit central, särskilt i kristider. Följaktligen behöver historieanvändningen 

här inte tolkas som ett led i en argumentation för en starkare stat. Snarare kan det ses som ett 

argument för att staten ska göra vad den kan för att återge de fria marknaderna goda förutsättningar 

att fungera obehindrat igen. Sålunda anas indirekt de marknadsliberala tongångarna också här, 

varför detta historiebruk kan sägas falla inom ramen för en liberalideologiskt inspirerad tolkning av 

krisen. Samtidigt betonas också depressionens konsekvenser för vanliga medborgare, och på så vis 

väver man in moraliska och existentiella aspekter i användningen av detta historiska exempel. 

     ”Wall Street har alltid varit girigt”, konstaterar man i en ledarartikel i Aftonbladet. Samma artikel 

ger uttryck för en stark förvissning om att självaste Karl Marx hade hållit med. Nu har girigheten 

lett till en förstörelse som riskerar att totalt erodera ”tilltron och tilliten i samhället”.97 Misstron 

mot finansmarknaden tydliggörs i folkopinionens misstankar om att Feds stödpaket ”gynnar de 

institutioner, banker och andra, som skapat krisen”.98 Att lyfta in Marx som ett led i 

argumentationen om Wall Streets skuld kan ses som ett exempel på ideologiskt historiebruk. När 

det kommer till att kritisera kapitalismens system torde han vara den främste auktoriteten, historiskt 

sett. Att situationen med finanskrisen är värd att misströsta framgår tydligt i Aftonbladets 

rapportering, men det blir ännu tydligare när man ser på krisen i ett historiskt perspektiv. Länge 

gällde en ordning som hindrade den typ av spekulation som lett fram till krisen: ”med tiden 

civiliserades börsen genom politiskt inflytande, regleringar, offentlig insyn och lagar”.99 Denna 

ordning nedmonterades i en samordnad ekonomisk-politisk revolution från höger, administrerad 

av den nyliberala politikens förgrundsgestalter: Ronald Reagan i USA och Margaret Thatcher i 
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Storbritannien. De lade grunden för en ny kapitalism, byggd på idén om marknadernas totala frihet: 

”regleringar revs ner, lagar skrevs om enligt kapitalets intressen”.100  

     Aftonbladet menar att denna förändring var omvälvande och total och att det därför till syvende 

och sist är där ansvarsbördan vilar, hos 1980-talets nyliberala politiker; det var de som lade grunden 

till ”dagens djupa kapitalistiska kris”.101 Det var deras idéer som frikopplade den finansiella sektorn 

från den reala ekonomin, vilket nu 25 år senare gör att staten – nyliberalismens stora fiende – 

tvingas ”hälla tusentals miljarder i en sönderfallande kapitalism”.102 När Reagan, Thatcher och deras 

likar pekas ut som huvudansvariga för finanskrisen fördelar Aftonbladets ledarsida en moralisk 

skuldbörda gentemot historiska aktörer. Det kan således sägas handla om ett moraliskt 

historiebruk, som är ideologiskt motiverat. Genom att skuldbelägga nyliberala politiker fäller 

Aftonbladets ledarsida således ett historiskt domslut gentemot de ideologiska kontrahenter som 

man menar först slog in på den väg som ledde fram till finanskrisen. Fokuset på enskilda politikers 

beslut gör också att historiebruket kan sägas ta sin utgångspunkt i en aktörsorienterad historiesyn. 

Med andra ord lägger analysen särskild vikt vid hur enskilda personers handlingar påverkat den 

historiska utvecklingen. Här kan det visserligen sägas handla om hur aktörers beslut kan förändra 

strukturerna i samhället, eftersom de avregleringar som åsyftas på ett avgörande sätt påverkade 

finansmarknaderna och ekonomin. Genom att se en rak utvecklingslinje från 1980-talets politiska 

beslut till den nu genomlevda finanskrisen kan Aftonbladet sägas uppmuntra kontrafaktiska 

tankebanor hos läsaren, som gör gällande att utvecklingen kunde tagit andra vägar givet andra 

historiska förutsättningar.103 

     Sin liberala orientering till trots lyfter också DN:s ledarsida behovet av en förändrad syn på 

finansmarknaderna. Frågan är inte om, utan hur finanssektorn bör regleras. Det finns dock en stor 

oro för att finanskrisen ska ge upphov till en alltför febril regleringsiver. Förhoppningen är att en 

anglosaxisk linje får lov att dominera den gemensamma krishanteringen. Detta skulle innebära att 

arbetet vägleds av idén om ”bättre regleringar, men inte överreglering”.104 Man ser framförallt en 

risk med förhastad detaljstyrning i fransk anda, som skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för 

marknadernas funktion. Inte desto mindre konstateras ett starkt behov av en ny ”finansiell 

infrastruktur”, då ”den värsta finanskraschen sedan 1930-talet” avslöjat den nuvarande ordningens 

brister.105 Efter vad som kallas ett nödvändigt reningsbad tänker man sig att ekonomin stabiliseras, 

även om det tar sin tid. Att försöka ”reglera tillbaka finansmarknaderna till den stenålder som rådde 

före de stora avregleringarna” ser man som ett mycket allvarligt hot mot det i grunden friska, 

globala kapitalistiska systemet.106 Hastiga och långtgående regleringar skulle möjligtvis något stilla 

den befogade ilska som riktas mot investmentbankerna på Wall Street, vars handlingar förvärrat 

krisen. Inte desto mindre skulle de samtidigt riskera att göra en redan svår situation ännu värre. 

Mitt i turbulensen är krisens – och därför också krishanteringens – effekter svåra att avgöra: 

”Ekonomhistorikerna lär få ge svaren, ännu är vi mitt uppe i den”.107 Farhågorna gör sig här tydliga 

när DN:s ledarsida liknar tiden före avregleringarna med en stenålder. De avregleringar som åsyftas 

torde vara de som genomfördes på 1980-talet, vilka lade grunden till det liberala ekonomisk-
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politiska paradigmet. Här framgår således med all tydlighet hur historien används i helt olika syften, 

då samma avregleringar enligt Aftonbladets ledarsida sågs som en direkt orsak till finanskrisens 

uppkomst. När tiden före 1980-talet liknas vid en finanspolitisk stenålder kan det ses som ett 

politiskt historiebruk, då jämförelsen syftar till att avskräcka från alltför långtgående regleringar i 

hanteringen av finanskrisen. Att liknelsen är så drastisk visar på ett behov att tydliggöra för läsaren 

att ekonomin inte med nödvändighet tillfrisknar om staten tar ett hårdare grepp om marknaderna. 

I historiebruket anas därför också ett försvar av den liberala ideologins grundläggande principer, 

vilka i hög grad betonar marknadens och individens frihet före staten som härskande makt. 

     Frågan om vilka historiska förklaringar som ligger till grund för krisen behandlas också på 

NSD:s ledarsida.  Trots att krisen av allt att döma ser ut som ett misslyckande för de fria 

marknaderna finns det röster som uttalat sig i polemik med denna uppfattning. På NSD:s ledarsida 

liknas tre nyliberala debattörer vid ”de tre japanska aporna – en som håller för ögonen, en som 

håller för öronen och en som håller för munnen”.108 En av dessa är Johnny Munkhammar, som i 

en rapport förklarat att krisen huvudsakligen har sitt ursprung hos klåfingriga politikers agerande. 

Reformer som syftat till att ge låginkomsttagare möjlighet att belåna sig för att köpa bostäder har 

styrt marknaden, menar Munkhammar, vilket i sin tur har lett till den bolånebubbla som utlöste 

krisen. NSD:s ledarsida jämför detta med att ”ge Vägverket skulden för att någon kör bil 

berusad”.109 Samtidigt uttrycks en viss förtröstan, då det bara är ett fåtal som skuldbelägger 

politikerna och frikänner marknaden dess ansvar. I övrigt har såväl högerpolitiker som näringsliv 

reagerat med chock. I detta fall skönjer vi historiebruket som en indirekt linje i ledarsidans 

resonemang. De nyliberala debattörerna stöder sin argumentation på en historieskrivning som 

anses vara mycket bristfällig. Det är således frågan om ett ideologiskt historiebruk, då 

argumentationen riktar en kritisk udd mot de meningsmotståndare som försvarar liberalismens 

frimarknadsprinciper. Ovan nämnda politiska reformer må ha bidragit till en allt riskfullare 

kreditgivning från bankernas sida, men skuldbördan bör för den sakens skull inte läggas på 

politikerna. Ansvaret bör vila på de aktörer – banker och bolåneinstitut – som mot bättre vetande 

låtit lågutbildade och fattiga belåna sig långt över sina tillgångar. 

     DN:s ledarsida tar parti med sagda nyliberala debattörer i sin analys av vad som orsakat krisen. 

DN:s rapportering lägger stor vikt vid politiska beslut, fattade av tidigare amerikanska 

administrationer – såväl demokratiska som republikanska. De regeringsstödda bolånejättarna 

Fannie Mae och Freddie Mac anses exempelvis vara att beskylla för den enorma omfattningen av 

så kallade subprimelån, som lade grunden till krisen.110 Makthavande politiker, såsom presidenterna 

Bill Clinton och George W Bush, förde länge en aktiv politik för att hjälpa medborgarna uppnå 

drömmen om husägande. I alla led har välvilja och goda intentioner verkat förbländande, vilket nu 

fått ödesdigra konsekvenser.111 I rapporteringen tillstår DN att fullständigt fria marknader är 

ouppnåeliga; de måste alltid verka inom politiska institutioners hägn. Inte desto mindre anser man 

att den politiska styrningen av marknaden är huvudskälet till de problem som lett fram till 

finanskrisen.112 Denna analys kan sägas vara förankrad i ett ideologiskt historiebruk, som gör 

gällande att politikers inblandning till syvende och sist är att skylla för den rådande situationen. 
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Statens styrning av marknaderna genom regleringar är något i grunden negativt och anses ha en 

störande effekt på de fria marknadernas funktion.  

     Debatten om krisens grundläggande orsaker framkommer endast indirekt på VK:s ledarsida. 

Denna tidning menar hursomhelst att undergångsstämningen som finanskrisen bibringat är 

omotiverad. I kraft av historiska erfarenheter vet man att ekonomin så småningom stabiliseras och 

något liknande ett normalläge återupprättas. Få om någon tänker exempelvis på 1857 års brustna 

spekulationsbubbla, som ledde till att ”förtroendet för bankerna rasade med mängder av konkurser 

som följd”.113 Den pågående finanskrisen må vara ”allvarligare och mer omfattande än många av 

sina historiska föregångare”, men då liksom nu kretsar krishanteringen främst kring att ”bromsa 

irrationella reaktionsmönster”.114 Att jämföra finanskrisen med dess historiska föregångare blir här 

ett led i en argumentation som syftar till att lugna den panik som följt i dess spår. Genom de 

historiska jämförelserna relativiseras finanskrisen och framstår som någonting normalt. Men 

reaktionerna på densamma uppfattas ändå som irrationella. Denna slutsats gör att historiebruket 

kan sägas falla inom ramarna för en liberal politisk-ekonomisk diskurs, som ofta betonar vikten av 

rationellt handlande. Om förtroendet återställs kan sagda rationalism på nytt vara norm på 

marknaderna, och på så sätt möjliggöra en väg ut ur krisen. Vidare kan historiebruket sägas 

rationalisera marknaderna som en objektiv nödvändighet för att samhällsutvecklingen ska bygga på 

förtroendefull samlevnad människor emellan. Analysen grundar sig på starka kontinuitetslinjer.115 

     Även DN:s ledarsida ser det som en oundviklighet att kriser med jämna mellanrum kommer att 

drabba det finansiella systemet. Svaret på varför de inträffar måste man söka i de misstag som gjorts 

i det förflutna, för att kunna undvika att upprepa dessa i framtiden. Av historiska exempel, såsom 

börskraschen på Wall Street 1929 och den ekonomiska depressionen, vet man att rädsla och panik 

riskerar att förvärra situationen. DN:s ledarsida ger också uttryck för att dessa historiska lärdomar 

nu tycks vägleda de amerikanska makthavarna i hanteringen av krisen. Att låta investmentbanken 

Lehman Brothers gå i konkurs var ett riskfyllt men nödvändigt beslut från finansministern Henry 

Paulsons sida.116 Oansvariga aktörer måste bestraffas av marknaden. Alla bör inte räddas av staten. 

Detta ligger i linje med DN:s marknadsliberala perspektiv. Parallellen till depressionen syftar här 

till att visa hur en konsekvent och liberalt orienterad krishantering innebär att historiens lärdomar 

tas i beaktning. Genom den kontrastverkan som uppstår i parallellen mellan nu och då kan detta 

sägas vara ett ideologiskt motiverat historiebruk. 

     På det hela taget uttrycker DN:s ledarsida ett mått av belåtenhet med de politiska makthavarnas 

beslutsamma agerande för att på nytt skapa förtroende för marknaderna och ekonomin, inte minst 

internationellt. Den 15 november träffas ledarna för världens 20 största ekonomier – EU inräknat 

– för att komma överens om en gemensam linje i hanteringen av finanskrisen. Mötet resulterar i 

en överenskommelse som innebär att länderna gemensamt ska eftersträva att stimulera efterfrågan 

”i gammal keynesiansk anda”. 117 Mötet jämförs med den konferens som hölls i juli 1944 i den lilla 

staden Bretton Woods i USA, där efterkrigstidens ekonomiska ordning koncipierades.118 

Förhoppningen är att G20-mötet i Washington – Bretton Woods II kallat – ska innebära ett steg i 

rätt riktning. Jämförelsen med Bretton Woods-mötet 1944 skulle kunna sägas falla inom ramen för 
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ett existentiellt historiebruk, då det skänker den nuvarande situationen en historisk status och gör 

att läsaren får förståelse för hur allvarlig finanskrisen faktiskt är. Samtidigt inger det ett visst mått 

av förtroende och tillförsikt, då konnotationerna till Bretton Woods för de flesta torde vara 

positiva. Inte desto mindre bör de vaga slutsatser som kan dras av G20-mötet rimma illa med en 

liberal marknadssyn, då tongångarna siar om ett återgående till en tid då staten spelade en mer aktiv 

roll i styrningen av marknaderna. 

     På Aftonbladets ledarsida tolkas samma G20-möte som att tidningens profetia om Wall Street-

kapitalismens stundande undergång besannas. Förhoppningen är att krisen ska bereda väg för ”mer 

av politisk demokrati, mindre av primitiv marknad”.119 Resultatet av mötet tycks peka i denna 

riktning: ”Slutdokumentet resonerar om en global översyn och kontroll över finansmarknaden”.120 

Aftonbladets ledarsida konstaterar närmast celebrerande att när ”Milton Friedman äntligen 

förpassas till skuggan bereds åter plats John Maynard Keynes”.121 Stimulanspolitiken som nu på 

nytt ser dagens ljus följer den senares ekonomisk-politiska recept. Ett uttalande av Storbritanniens 

premiärminister Gordon Brown understryker Aftonbladets slutsatser: ”sänk skatterna kraftfullt för 

låg- och medelinkomsttagarna, öka de offentliga utgifterna. Konsumtionen måste späs på för att 

tillväxt och arbete ska växa”.122 Aftonbladet ser i dessa ord en mer klassiskt socialdemokratisk 

ekonomisk politik växa fram i krisens skugga. Kontrastverkan som uppstår i motsatsparet 

Friedman och Keynes – där den senare står som vinnare – understryker ett ideologiskt historiebruk 

som stakar ut en önskvärd riktning för framtidens ekonomiska politik. Även här tycks Aftonbladets 

historiska orientering fokusera enskilda aktörers roll i att forma den ekonomiska och politiska 

agendan. Vidare riktar argumentationen en kritisk udd mot regeringens hantering av krisen. Här 

kan urskiljas ett latent moraliskt historiebruk, då det genomsyras av en indignation tänkt att väcka 

läsarens känslor. Resonemang i denna riktning är vanliga i tider när den demokratiska välfärdsstaten 

misslyckas med att bemöta medborgarnas krav och förväntningar.123 

     Rapporteringen på NSD:s ledarsida uttrycker ett större mått av skepsis mot profetior av det slag 

som förekommer i Aftonbladets rapportering. Några säkra slutsatser om vad den nuvarande 

situationen innebär för framtiden kan man inte dra. 1972 fick Zhou en Lai, Kinas dåvarande 

regeringschef, frågan om vad den franska revolutionen hade fått för historiska konsekvenser: ”Det 

är för tidigt att säga”, var hans svar.124 Det är en talande anekdot i sammanhanget, då många siar 

om krisens möjliga utgångar. Inte desto mindre spekulerar NSD:s ledarsida om hur den kommer 

att beskrivas i framtidens historieböcker. Kanske kommer dessa att berätta om hur finanskrisen 

2008 ”blev slutpunkten på en era av amerikansk världshegemoni. USA förlorade rollen som 

världens enda stormakt och vi fick en värld med flera maktcentra”.125 Detta resonemang är 

intressant, främst för att det lyfter blicken mot en i rapporteringen sällan skådad horisont: den 

asiatiska. I ett makroekonomiskt sammanhang torde det med stor sannolikhet finnas de som vinner 

på krisen. Analysen är tydligt vänsterorienterad i den meningen att den globala ekonomin ses som 

en realpolitisk maktarena, där den enes förlust är den andres seger. Detta synsätt kan kontrasteras 

med liberalismens tanke om komparativa fördelar, som innebär att en kris snarare torde vara en 

förlust för alla inblandade.  
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NSD:s ledarsida jämför också finanskrisen med Berlinmurens fall, och menar att hösten 2008 

”mycket väl kan bli lika ideologiskt omvälvande” som denna händelse.126 Att finanskrisen kommer 

få en historisk status råder det knappast några tvivel om; vissa ”gör till och med jämförelser med 

1930-talet”.127 Detta historiebruk är både existentiellt och politiskt. Att tankarna går till 

Berlinmurens fall – en av 1900-talets viktigaste och mest symbolladdade historiska händelser – 

bidrar till att accentuera situationens magnitud. Samtidigt innebar Berlinmurens fall en enorm 

förändring av det politiska läget i världen. Att liknande förändringar är att vänta tycks enligt NSD:s 

ledarsida oundvikligt. Vidare kan det vara värt att notera att detta är enda tillfället som denna 

ledarsida gör en parallell till situationen på 1930-talet, även om sagda parallell är relativt 

intetsägande. Jämförelsen med Berlinmurens fall gör också att finanskrisen kan ses som kulmen på 

en ohållbar utveckling: precis som kommunismen var dömd att falla i Europa synes nu det moderna 

kapitaliska systemet vara nära slutet. På så vis inlemmas analysen i en världsbild präglad av ett 

historiematerialiskt perspektiv, varför historiebruket kan beskrivas som ideologiskt motiverat. 

     VK:s ledarsida lyfter betydelsen av att dra lärdom av historien. Finanskrisens mest tumultartade 

period är förbi bör man i ljuset av historiska erfarenheter ställa vissa frågor, som går utöver debatten 

om nya regleringar. Fem lärdomar anses vara centrala för att undvika att misstagen upprepas: 1) 

marknadskapitalismen måste orienteras av kvalitetsmässigt och långsiktigt entreprenörskap, snarare 

än kortsiktig ”kvartalsgirighet”; 2) spekulationsbubblor kan bara undvikas om synen på pengar 

förändras; den politiska trenden att ”frikoppla krediter och långivning från ekonomiska realiteter” 

måste upphöra; 3) välfärdstillväxt och fattigdomsbekämpning är intimt sammankopplade med 

värnandet av marknadsekonomi, frihandel och globalisering; således måste alla reaktionära 

slutsatser i protektionistisk riktning motarbetas; 4) krishanteringen bör vägledas av en vilja till, 

dialog sammanslutning och gemensam handling, vilket EU nu går i bräschen för; och 5) för att 

kapitalismen ska fungera måste staten ta ansvar för att trygga välfärden: ”den socialliberala 

marknadsekonomin har gång på gång visat sig överlägsen alternativen”.128 De historiska lärdomarna 

ger vid handen flera goda argument för en balanserad politik, som både värnar den starka staten 

och de fria marknaderna. I detta historiebruk framgår tydligt det säregna i en socialliberal 

ekonomisk-politisk hållning. Utförligheten i historiebruket gör också att det får en pedagogisk 

dimension. Vidare antyder VK:s ledarsida här att kapitalismen fungerade bättre före de 

avregleringar som ovan behandlats, då produktion – snarare än spekulation – var den drivande 

kraften i ekonomisk tillväxt och värderingen av tillgångar. 

 

7.2 Ledarsidorna om finanskrisen: en svensk historisk utblick 
 

DN:s ledarsida menar att hanteringen av den svenska finanskrisen under 1990-talet är att föredra 

framför den metod som nu används för att rädda systemviktiga banker och företag i USA. På 1990-

talet gick den så kallade bankakuten ut på att svenska staten tog över aktieägarnas kapital i krisande 

banker, innan dessa kunde erhålla statligt stöd. Det innebar i praktiken statligt ägande, men det 

ledde också till att skattebetalarna så småningom fick tillbaka de pengar som användes för att rädda 

bankerna. Gordon Brown, Storbritanniens premiärminister, framstår i DN som den klarast lysande 

stjärnan vad gäller krishanteringen internationellt. Han har tagit efter och tillämpat den strategi som 
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den borgerliga regeringen använde för att råda bot på den svenska finanskrisen på 1990-talet.129 

Erfarenheterna från 1990-talet blir en naturlig närhistorisk referenspunkt. Att Sverige klarade sig 

igenom krisen innebär att historiebruket också kan sägas ha en normativ funktion, då andra 

politiska beslutsfattare kan dra lärdomar av de svenska historiska erfarenheterna. Här kan emellertid 

inte historiebruket sägas driva en ideologisk linje. Det är snarare att betrakta som politiskt i den 

meningen att det på grundval av tidigare händelser föreslår en konkret väg framåt i den nuvarande 

situationen. 

     Även VK:s ledarsida gör paralleller till 1990-talskrisen i Sverige. De historiska ”erfarenheterna 

förskräcker”; man minns med all tydlighet ”den svåra bank- och valutakrisen för femton år 

sedan”.130 När förtroendet för marknaderna sviktar är det vanligt att många försöker sälja sina 

tillgångar samtidigt, exempelvis aktier och fastigheter.131 Det gör att priserna faller drastiskt. Under 

1990-talskrisen blev den svenska kronan utsatt för en valutaflykt i sällan skådad omfattning; vilket 

i slutändan föranledde att kronkursen frikopplades från ecun, som var en så kallad valutakorg som 

fungerade som referenspunkt för valutor med fasta växelkurser.132 Att kronan sedan dess varit 

relativt stabil har svensk ekonomi närheten till eurozonen att tacka för, då finansmarknaderna inom 

EU utvecklats stabilt under en längre tid. Inte desto mindre är Europa känsligt för risker förenade 

med ”skenande inflation”, vilket historiskt lett till perioder av ”arbetslöshet och försämrad 

välfärd”.133 Detta har en negativ effekt på svenska kronkursen, vars beroende av en solid eurozon 

nu gör sig tydligt. En annan dynamik råder av historiska och kulturella skäl i USA; eftersom 

beroendet av utrikeshandeln där är mindre än i EU tar amerikaner generellt sätt mindre notis om 

dollarns värde.134 Med finanskrisen upplever alltså särskilt EU – och därför också Sverige – en 

ordentlig prövning. Hur den hanteras anses vara avgörande för de europeiska ekonomiernas 

framtida mående.135 Genom att betona hur EU och USA skiljer sig åt historiskt och kulturellt visar 

VK:s ledarsida på hur olika tendenser inom historiekulturen också innebär att olika konsekvenser 

av krisen präglar historiemedvetandet i respektive ekonomisk-politiska kontext. 

     DN:s ledarsida lyfter också fram att kronans försvagning är ett återkommande huvudbry i tider 

av ekonomisk oro, sedan 1990-talskrisen tvingade riksbanken låta den svenska kronan flyta fritt. 

Man anser därför att Sverige på nytt bör pröva frågan om att ansluta sig till EMU när krisen blåst 

över.136 Finanskrisens tilltagande svårighet föranleder riksdagen att i slutet av oktober 2008 rösta 

igenom ett garantiprogram och en stabilitetsfond för svenska banker. På DN:s ledarsida frågar man 

sig huruvida detta räcker, eller om mer direkta stimulanser av ekonomin kommer att behövas.137 

När man uppmärksammar den historiska dynamik som finanskrisen aktualiserat – det vill säga 

kronans försvagning – blir det i sig ett argument för att ansluta sig till euron. Historiebruket bidrar 

således till att motivera politiska åtgärder som syftar till framtida förändringar av den svenska 

ekonomin. Mot bakgrund av denna funktion är historiebruket ideologiskt, såtillvida att tidningens 

liberala orientering föranleder en vänligt sinnad inställning till EU, som kan sägas vara en union 

byggd på liberalismens ekonomiska och politiska tradition. I kraft av en historisk sanning tar DN:s 
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ledarsida alltså fasta på en möjlig framtida förändring, då man föreställer sig att krisen bibringar ett 

närmande mellan Sverige och EU. Genom att ta fasta på ett särskilt händelseförlopp ser man alltså 

en möjlig utvecklingstrend ta form framdeles, vilket faller inom ramarna för ett icke-vetenskapligt, 

genealogiskt präglat historiebruk.138 Historiebruket är emellertid också politiskt, då det konkret 

bidrar till argumentationen för att Sverige ska ansluta sig till eurosamarbetet. 

     Regeringens stabilitetsfond och garantiprogram lyfts fram också i Aftonbladets rapportering. 

För att erhålla stöd ställs emellertid vissa villkor, exempelvis att högt uppsatta banktjänstepersoner 

får indragna bonusar. Aftonbladets ledarsida menar dock att den stora utmaningen ligger i att 

”möjliggöra utveckling för de som förlorar sitt arbete…och att undvika det utanförskap som blir 

resultatet av en lågkonjunktur”.139 Av arbetsförmedlingens statistik framgår att antalet varsel om 

uppsägningar nått historiskt signifikanta nivåer; inte sedan det tidiga 1990-talets krisår har de varit 

så höga.140 Effekterna av krisen är kännbara också inom Sveriges finanssektor. Investmentbanken 

Carnegie tvingas begära ett miljardlån av Riksbanken, vilket får aktien att falla med 60 procent; det 

innebär att företagets värde under året 2008 minskat med 90 procent.141 Även bankjätten Swedbank 

tvingas ta till nödåtgärder mot bakgrund av sin mycket omfattande utlåningsverksamhet i Baltikum, 

som drabbats hårt av finanskrisens svallvågor. Både regeringen och oppositionen inser allvaret i 

den finansiella sektorns svåra situation, varför det i stort råder politisk enighet om att statliga 

ingripanden krävs för att stabilisera de krisande finansföretagen. 

     NSD:s ledarsida ger regering och riksdag godkänt i hanterandet av finanssektorns problem. 

Dessvärre tycks regeringen stå handfallen inför problematiken på arbetsmarknaden, där krisen 

riskerar att få mycket långtgående konsekvenser. Passiviteten förklaras sålunda: ”Verkligheten 

stämmer inte med de borgerliga teoriböckerna”.142 Man menar att politikerna måste ta ansvar när 

marknaden misslyckas: varselsiffrorna är historiskt höga, som under ”de värsta krisåren på 1990-

talet”.143 Då liksom nu leder ”den borgerliga sysselsättningsstrategin” till att människor förlorar sina 

jobb.144 Under 1990-talskrisen infördes det så kallade utgiftstaket, som skulle bibringa ordning i 

statsfinanserna genom att begränsa reformutrymmet. Den rödgröna oppositionen vill höja 

utgiftstaket, så att offentliga satsningar kan hålla uppe efterfrågan och på så vis öka tillväxten.145 

Referenserna till det förflutna utgör här ett ideologiskt motiverat historiebruk, då de gör gällande 

att borgerlig politik – i högre grad än socialistisk politik – leder till att människor förlorar sina jobb. 

Vidare kan oppositionens argumentation i detta fall sägas vila på ett politiskt historiebruk, då man 

med stöd i historiska erfarenheter föreslår en förenklad, konkret och omedelbar lösning på 

arbetslöshetsfrågan; därför har historiebruket drag av vad Karlsson kallat ”den levande historien”, 

som kontrasteras mot ett mer vetenskapligt historiebruk.146 

     När DN fortsatt beskriver den svenska debatten uttrycker man en viss förståelse för regeringens 

svåra situation. Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg kämpar för att hålla 

budgetdisciplinen. 1990-talskrisen – då en moderatledd regering satt på makten – gör sig här 

påmind igen. Det gäller emellertid att inte bli ”historiens fånge”, menar DN:s ledarsida.147 Reinfeldt 
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får kritik från den socialdemokratiskt ledda oppositionen, som menar att han gör för lite och saknar 

förståelse för situationens allvar. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill se offentliga 

stödinsatser för industrin och arbetsmarknaden, vilket enligt DN är en historiskt beprövad strategi 

från deras sida.148 Reinfeldt tycker dock att regeringen tagit höjd för en lågkonjunktur i budgeten, 

trots att denna planerades innan krisen på allvar brutit ut. Han anser inte att ankommer på honom 

att känna oro.149 I en kris styrd av rädsla uttrycker DN:s ledarsida att ett mått av storsinthet och en 

strävan till enighet vore på sin plats. I finanskrisens spår hörs många rop på offentliga stödinsatser, 

vilket historiskt sett har varit vanligt förekommande i Sverige.150 Finanskrisen innebär alltså en 

ordentlig utmaning för den sittande alliansregeringen, som visat sig ovillig att ge efter för sådana 

krav. Resonemangen antyder här att också politikerna har historien i minnet. För oppositionen 

handlar det om att implementera en beprövad ekonomisk politik i keynesiansk anda. För de 

borgerliga partierna är det snarare en fråga om att inte upprepa historiska misstag, även om det får 

regeringen att framstå som avvaktande. Trots att 1990-talskrisen fick en lösning som av allt att 

döma kan betraktas som lyckad, så kan vissa av de akuta åtgärderna sägas ha förvärrat krisen: 

exempelvis försvaret av kronan, som dåvarande moderate statsministern Carl Bildt kallade ett 

misslyckande. 

     VK tolkar också den rödgröna oppositionens invändningar som ett sätt att flytta fram sina 

positioner. Oppositionspartierna hävdar att krisen bara kan lösas med blocköverskridande 

samarbete. Så skedde 1992, när socialdemokraterna med Ingvar Carlsson i spetsen bidrog till att 

utforma krishanteringen tillsammans med den borgerliga regeringen.151 Enligt VK:s ledarsida är 

parallellerna till 1990-talskrisen emellertid av flera anledningar sämre än många vill hävda. 1990-

talskrisen var ”i allt väsentligt självförvållad”, och inte som nu en ”svallvåg av en gigantisk 

internationell kris”.152 För att dra några slutsatser av de historiska erfarenheterna måste hänsyn tas 

till skillnaderna mellan situationen då och situationen nu. VK konstaterar vidare att de 

blocköverskridande krispaketen 1992 – som främst syftade till att bevara kronans fasta växelkurs – 

misslyckades.153 Med det historiska facit i hand är det därmed långt ifrån självklart att dylika åtgärder 

borde tillgripas i hanteringen av 2008 års finanskris. Resonemangen visar på ett utvecklat 

historiebruk, som har en tydlig pedagogisk funktion i sammanhanget. VK:s ledarsida betonar de 

risker som alltid är förenade med att dra historiska jämförelser för långt: kontexten måste beaktas. 

Därför närmar sig historiebruket också här en mer vetenskaplig historiesyn, då VK lyfter fram 

historiens föränderlighet snarare än de starka kontinuitetslinjer som oftare präglar ett icke-

vetenskapligt, ideologiskt historiebruk.154 

     Aftonbladet ifrågasätter också huruvida blocköverskridande lösningar är att önska. Historiskt 

sett har ”många av de värsta misstagen i svensk politik begåtts just när de politiska partierna i tider 

av kris har enats över blockgränserna”.155 De tre oppositionspartierna har i en motion krävt att stöd 

medelst skattepengar också ska ge staten inflytande och kontroll i företagen. Leif Pagrotsky har 

också föreslagit att socialdemokraterna bör gå till val på löftet att starta en statlig bank, vilket 

Aftonbladet ser som ett alternativ till ”regeringens privatiseringsfundamentalism…och som, 
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mycket försiktigt, antyder att det är för tidigt att rensa ut begreppet blandekonomi ur den 

socialdemokratiska ordlistan”.156 Resonemanget antyder att finanskrisen tvingat fram en ny 

dynamik i det svenska politiska landskapet. Det skulle då handla om att socialdemokraterna på ett 

tydligare sätt förankrar sina förslag i socialistiska idéer, vilket tycks vara en välkommen förändring. 

Vidare finns en underton som gör gällande att socialdemokraterna under en lång tid saknat svar på 

de borgerligas ”privatiseringsfundamentalism”, men vagheten i denna historiska koppling gör att 

exemplet svårligen kan kallas för historiebruk. Inte desto mindre beaktar analysen historiska 

kontinuitets- och förändringslinjer, och man tycks välkomna att socialdemokratin funnit en riktning 

med tydligare slagsida åt traditionellt socialistiska idéer. Sålunda kan historiebruket i viss mån 

betraktas som ideologiskt förankrat. 

     Stabilitetsfonden och garantiprogrammet som utformas i politisk enighet ser VK:s ledarsida 

som ett sätt att förse det finansiella systemet ”med hängslen, livrem och skyddsväst”.157 

Riksbankens analyser gör visserligen gällande att den svenska finanssektorn är relativt solid, men 

inte desto mindre behöver man ta höjd för förnyad turbulens på de globala marknaderna. Krisen 

är ett faktum man har att förhålla sig till. En nykter analys av sakernas tillstånd medger inget annat 

än dystra prognoser. VK:s ledarsida menar att politiska makthavare nu måste agera kraftfullt för att 

krisens konsekvenser ska bli så milda och kortvariga som möjligt.158 Hanteringen av 1990-talskrisen 

innebar ett misslyckande i detta avseende. Många av de som blev uppsagda till följd av krisen blev 

långtidsarbetslösa, med ”kännbara följder och till stora kostnader i välfärdssystemen än i denna 

dag”.159 Under lång tid före krisen hade skötseln av den offentliga ekonomin vägletts av en ”naiv 

tro på att stat och kommun alltid står sig”.160 Skulle de offentliga finanserna hamna i oordning 

kunde man alltid höja skatterna; det var inställningen från politiskt håll. När krisen briserade 

kastades många i den offentliga sektorn ut i arbetslöshet. De som förlorade jobbet hamnade ofta 

”i tröstlös rundgång mellan åtgärder, utbildning och sjukskrivning” och ”utbrändhet blev den nya 

folksjukdomen”.161 Även i detta exempel från VK:s ledarsida är historiebruket relativt utvecklat; då 

man lyfter fram de långsiktiga effekterna av 1990-talskrisen grundar sig den historiska analysen på 

ett tydligt processperspektiv. När rapporteringen riktar sitt fokus på konsekvenserna för vanliga 

människors liv tydliggörs också den sociala dimensionen i ledarsidans socialliberala politiska 

orientering. VK lyfter också fram krisens konsekvenser för vanliga människor, vilket tydliggör en 

moralisk dimension i historiebruket. Den enskilda arbetaren är maktlös i den rådande situationen, 

och det är denna maktlöshet historiebruket bidrar till att ge läsaren förståelse för. 

     De svenska historiska erfarenheterna gör sig påminda också i rapporteringen om den 

utrikespolitiska situationen. Mitt under pågående kris går de amerikanska medborgarna till val, och 

röstar för förändring. Barack Obama väljs den 4 november 2008 till amerikansk president. DN:s 

ledarsida anser att det är av stor vikt att han inte ger efter för populistiska åtgärder i hanteringen av 

finanskrisen. Det skulle då handla om att exempelvis införa handelshinder. Istället måste han 

vägleda folket mot nya, bättre konsumtionsvanor; de måste lära sig ”att inte konsumera över sina 

tillgångar och sanera budgeten”.162 Om förre skatteministern Bo Lundgrens erfarenheter av 1990-

talskrisen kunnat verka stilbildande för Gordon Browns krishantering i Storbritannien, så kan 
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Barack Obama lära sig av andra svenska erfarenheter. Dessa ringas in i förre statsministern Göran 

Perssons formulering: ”Den som är satt i skuld är icke fri”.163 Återigen kan de historiska 

parallellerna här sägas fylla en normativ funktion i resonemanget. Den svenska historien blir en 

källa till kunskap som andra beslutsfattare nu med fördel kan dra lärdomar av. 

     Aftonbladets analys av Obamas vinst visar också att Sverige kan lära av internationella 

makthavares beslutsfattande. I USA har Barack Obama stakat ut vägen framåt i krishanteringen; 

han utlovar höjda skatter för höginkomsttagare och stora offentliga satsningar för att skapa nya 

jobb.164 Även i Storbritannien förs en aktiv politik för att stimulera ekonomin: sänkt moms, höjda 

inkomstskatter och ökat stöd till låginkomsttagare.165 Aftonbladets ledarsida beklagar sig över att 

regeringen i detta avseende tycks vara handlingsförlamad. Alla intresseorganisationer – från 

fackförbund till arbetsgivare – tycks vara eniga om behovet av omfattande ekonomiska stimulanser 

från statligt håll. Aftonbladets ledarsida menar att den moderatledda alliansregeringen, med 

Reinfeldt och Borg i spetsen, förnekar finanskrisens allvar. Samtidigt som varselsiffrorna når nivåer 

”som ingen sett sedan tidigt 1990-tal” presenterar regeringen slutligen ett stimulanspaket på 8.3 

miljarder kronor, en summa som enligt Aftonbladets ledarsida är otillräcklig.166 Såväl Riksbanken 

som Konjunkturinstitutet tycks beredda att hålla med. Pengarna är tänkta att gå till 

arbetsförmedlingen, subventioner för nystartsjobb och fler platser i vuxenutbildningen: åtgärder 

som tycks falla inom ramen för vad ”borgerliga politiker annars föraktfullt avfärdat som 

amspolitik” (arbetsmarknadspolitik).167  

     Huruvida staten ska gå in och stödja fordonsindustrin – som drabbats hårt av finanskrisen – 

blir ämne för debatt på ledarsidorna. Det blir ett konkret exempel på hur de ideologiska idéerna 

går isär och på ett tydligt sätt leder till olika lösningar på samma problem. DN:s ledarsida anser det 

vara ett misstag när amerikanska staten går in med statliga stödpengar till bilföretagen. Detta 

misstag påminner om situationen i Sverige på 1970-talet; krisdrabbade företag begärde då statligt 

stöd från den centerpartistiske industriministern Nils G Åsling, som villigt delade ut miljarder. Vissa 

finansinstitutioner må vara systemviktiga och ”too big to fail”; General Motors och Ford är det 

dock inte. Krisande industriföretag måste antingen strukturomvandlas eller gå under, inte hållas vid 

liv medelst skattepengar. Man tolkar viljan att rädda bilindustrin som ett sätt att blidka vanliga 

arbetare, som undrar varför ansvarslösa bankirer räddas medan de riskerar att förlora sina jobb.168 

Också den svenska regeringen går in med stödpengar till den inhemska fordonsindustrin. 28 

miljarder kronor ska användas för att garantera Volvos och Saabs fortsatta överlevnad; regeringen 

vill emellertid inte gå in som delägare, vilket DN anser är ett vettigt beslut. Satsningarna är istället 

tänkta att garantera lån till krisdrabbade företag. Tre miljarder ska också användas till ett 

forskningsbolag i statlig regi, tänkt att påskynda utvecklingen av miljöbilar. Med stöd i 

erfarenheterna från 1980-talets ivriga miljonsatsningar på miljöforskning – vilka lämnade mycket 

att önska – varnar man för statliga projekt i denna riktning.169 De historiska exempel som här förs 

fram betonar den liberala principen om marknadens frihet från statlig påverkan, varför 

historiebruket kan sägas vara ideologiskt motiverat. Marknaderna anses fungera bäst när 
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anpassningsbarhet belönas; statliga ingrepp i marknaden utgör därför en hindrande faktor, då 

företagen på så vis fråntas incitament till just sådana anpassningar. 

     När den svenska regeringen riktar in sina stödaktioner mot fordonsindustrin uttrycker också 

VK:s ledarsida skepsis. Man menar att detta riskerar att göra ont värre om det inte görs på rätt sätt. 

Ivern att hålla liv i de svenska bilbolagen har emellertid sina historiska förklaringar. Såväl politiker 

som medborgare oroas när det går dåligt för Volvo, som under lång tids sågs ”som något slags 

måttstock på svensk konkurrenskraft”.170 Under Pehr Gyllenhammars tid vid rodret för biljätten 

behandlades Volvos affärer närmast ”på ett sätt som om hela rikets framtid stod på spel”.171 VK:s 

ledarsida ser helst att regeringen förblir ohörsam för de många röster som nu kräver att staten går 

in som ägare i bilbolagen. Dylika affärer har historiskt sett varit direkt skadliga för tillväxt och 

välfärd. Ett förstatligande av Volvo eller Saab vore att ge efter för protektionistiska lösningar, vilket 

kan utöva en särskild lockelse i kristider. Effekten blir dock allt som oftast att problemen fördjupas 

på sikt.172 När VK:s ledarsida lyfter fram svenskarnas känslomässiga anknytning till bilmärket Volvo 

kan det ses som ett exempel på existentiellt historiebruk. Slutsatserna av resonemanget faller dock 

tydligare inom ramen för ett ideologiskt historiebruk, som poängterar liberalismens idé om 

marknadens frihet från statlig styrning. 

     Aftonbladets ledarsida hävdar tvärtemot resonemangen ovan att regeringen tydligt agerar 

ansvarslöst när fordonsindustrin tillåts gå dåligt. Man ser helst att staten ”under en orolig 

övergångsperiod” borde gå in som tillfällig ägare i Saab Automobile och Volvo PV ”för att mildra 

krisen”, men inte för att behålla ägandet på lång sikt.173 Regeringens ovilja till dylika ingrepp i 

industrin ser Aftonbladets ledarsida som hyckleri, då den tidigare ”var redo att pumpa in miljarder 

i Carnegie, sin älsklingsbank”.174 Det skickar ett dubbelt budskap som gör gällande att bankerna är 

systemviktiga, medan industri, jobb och offentlig sektor inte är det.175 Att staten skulle föra en mer 

aktiv ekonomisk politik i keynesiansk anda skulle ligga helt i linje med den djupgående politisk-

ekonomiska förändring som finanskrisen bibringat. Finanskrisen har aktualiserat behovet av att 

ifrågasätta gamla sanningar. Den har förändrat ”samhällsdebatten och synen på vad som är politiskt 

möjligt”, och ”plötsligt omfamnas idén om en aktiv stat av nästan alla”.176 Denna iakttagelse blir 

ett tydligt argument för en ekonomisk politik med förankring i den socialdemokratiska traditionen. 

     Även NSD:s ledarsida argumenterar för att staten borde gå in som ägare i krisande företag inom 

fordonsindustrin. Det finns också folkligt stöd för ett statligt ingripande, framförallt för Volvo; så 

många som 7 av 10 svenskar anser att staten bör gå in som tillfällig ägare i företaget under krisen.177 

En sådan politik har också historisk precedens. Under 1960-talet användes AP-fondernas pengar 

som riskkapital, bland annat för att lösa Volvos investeringsproblem. I ett svenskt historiskt 

perspektiv tycks ett symbiotiskt samspel mellan det offentliga och privata vara regel snarare än 

undantag. NSD:s ledarsida understryker att det finns gott om exempel på hur sagda symbios 

bibringat välgång och profit för svenskt näringsliv. Gamla Asea, Electrolux, Ericsson-koncernen, 

Astra och Pharmacia: samtliga dessa företag har vuxit och frodats genom samarbeten med statliga 
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aktörer.178 Här fungerar historiebruket som stöd för en argumentation som syftar till statens aktiva 

inblandning i industrin. NSD:s ledarsida lyfter fram en tid i svensk historia då dörrarna stod öppna 

mellan stat och kapital. Detta var också en tid då det socialdemokratiska partiet satt ohotat på 

makten i Sverige. Det vore därför inte alltför långsökt att tolka historiebruket som ideologiskt 

motiverat. Associationerna går till ett ekonomiskt starkare Sverige, som hämtade sin styrka genom 

vad som ofta kallas för den svenska modellen, byggd på kompromissande och samarbetsvilja mellan 

det allmänna och näringslivet. Historiebruket tydliggör också en för Sverige och Västeuropa typisk 

moralisk-historisk indignation, frambringad av välfärdsstatens oförmåga att leva upp till 

medborgarnas förväntningar.179 

     Det är inte bara bilföretagens anställda som riskerar att förlora sina jobb till följd av finanskrisen. 

Den slår också hårt mot den norrländska industrin. 1000 jobb skärs bort i ståljätten SSAB (Svenskt 

Stål AB), till följd av minskad efterfrågan.180 Detta får kännbara effekter för befolkningen i 

exempelvis Luleå, där 200 jobb försvinner i samma företag. De som drabbas är främst vanliga 

familjer, ”som får svårare att betala mat, kläder och hyror”.181 Situationen kräver handlingskraft och 

frikostiga statliga satsningar på arbetsmarknadspolitik, på utbildningar och praktikplatser. 

Långtidsarbetslöshet och passivisering måste till varje pris undvikas. SSAB kommer förmodligen 

uppleva ett antal sämre år, men förmodligen återhämtar sig företaget, som ”gått som klockan sedan 

de värsta krisåren i början på 1980-talet”.182 Det finns goda skäl att se positivt på framtiden för 

svensk industri om de historiska lärdomarna tas i beaktning, menar NSD:s ledarsida. Eftersom 

historiebruket sammanflätas med ett tydligt fokus på krisens konsekvenser för vanliga familjer får 

det också en moralisk underton. 

     När oljekrisen på 1970-talet drabbade ekonomin, med nedläggningar inom varvsindustrin och 

kraftiga minskningar av bostadsbyggande som följd, gick staten in och slog samman Gränges 

Oxelösunds Järnverk och Domnarverkets järnverk. SSAB bildades och staten blev delägare med 

50 procent.183 Tuffa strukturomvandlingar gjorde att företaget kunde hämta sig ur krisen och börja 

gå med vinst, men ”det krävdes att staten tog ett aktivt ansvar för 30 år sedan…dåtidens politiker 

satt inte med armarna i kors och väntade på att de fria marknadskrafterna skulle fixa allt”.184 Även 

på 1980-talet var många frimarknadsliberaler skeptiska till statliga ingripanden av denna sort. NSD:s 

ledarsida menar att detta kan vara värt att ha i åtanke, då finanskrisen i många avseenden påminner 

om dåtidens situation. Historiebruket ingår här på ett tydligt sätt i en politisk diskurs, inom vilken 

staten lyfts fram som en avgörande aktör för en levande och välmående industri och 

arbetsmarknad. Här liksom ovan kan historiebruket sägas ingå i en större, historisk berättelse om 

ett Sverige där en aktiv och ansvarstagande stat bidrog till tillväxt också inom den privata sektorn, 

och på så vis dessutom garanterade arbetarnas möjligheter till försörjning. Denna större berättelse 

kan följaktligen ses som en form av ideologiskt historiebruk med anstrykning av socialistiska idéer. 
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8 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur – och i vilken utsträckning – användning av 

historiska erfarenheter kom till uttryck i ledarsidornas rapportering om finanskrisen 2008. 

Undersökningen lade också en särskild vikt vid att analysera historiebruket utifrån tidningarnas 

olika politiska hållningar. Resultatet av analysen ovan visar att historiebruk förekommer frekvent i 

ledarsidornas rapportering om finanskrisen. Historiska exempel, paralleller, analogier, och 

jämförelser används ofta som led i argumentationen för att särskilda politiska åtgärder ska prägla 

krishanteringsprocessen. På det sättet bidrar historiebruket till att forma och förstärka ledarsidornas 

politiska diskurser. Därför kan de paralleller, precedenser och exempel som användes i 

rapporteringen sägas ha dominerats av politiska och ideologiska överväganden. Med det sagt är 

ofta de ideologiska och politiska dimensionerna svåra att särskilja från varandra. Historiebruket 

bidrar ofta till ett ideologiskt försvar av liberalismen, då denna tycks särskilt hotad i och med 

finanskrisen. Vidare kan också ideologiska övertoner urskiljas i de resonemang som tar sin 

utgångspunkt i ett mer eller mindre tydligt historiematerialistiskt perspektiv.  

     När DN liknar finanskrisen vid 1930-talets depression accentueras vidden av det inträffade. 

Men hur denna historiska kris hanterades – med allt vad handelshinder och allsköns protektionism 

innebar – fyller också funktionen som ett varnande exempel. Därför får historiebruket en 

ideologisk anstrykning, eftersom slutsatsen av resonemanget förstärker argumentationen för en 

liberalt orienterad krishantering. Även VK refererar till 1930-talet, men då som ett argument för 

att staten bör agera kraftfullt i syfte att återupprätta förtroendet för finansmarknaderna. I de liberalt 

orienterade tidningarna fyller således samma historiska erfarenhet något annorlunda funktioner i 

argumenteringen. Inte desto mindre vilar historiebruket på en grundläggande förvissning om att 

den ekonomiska ordningen står sig; det handlar till syvende och sist om ett återgående till en 

marknadskapitalism präglad av liberala värderingar. Man tillstår visserligen att regleringar behövs, 

men dessa bör inte vara så långtgående att de rubbar de fria marknadernas funktion. 

     I de vänsterorienterade tidningarnas ledarartiklar förekommer nästan inga paralleller till 1930-

talet. Depressionen nämns överhuvudtaget inte i Aftonbladets rapportering. Vid ett enda tillfälle 

omnämns detta historiska exempel på NSD:s ledarsida. I de två socialdemokratiskt orienterade 

tidningarnas rapportering är det en annan historisk berättelse som aktualiseras av finanskrisen. Det 

är särskilt tydligt i de ledarartiklar som behandlar finanskrisens följdverkningar och krishanteringen 

internationellt. Aftonbladets ledarsida ser krisen som ett slags symbolisk kulmination av en 

utveckling som fortskridit sedan 1980-talet. Då inträdde de västerländska ekonomierna i vad som 

kan kallas ett nyliberalt paradigm, med allt vad detta innebär i form av avregleringar och minskat 

statligt inflytande över marknaderna. Denna historiska berättelse kontrasteras således mot det 

paradigm som föregick, nämligen den epok av keynesiansk politik som präglade Bretton Woods-

systemet. Finanskrisen blir för Aftonbladets ledarsida slutet på en epok, och samtidigt tycker man 

sig se en återgång till keynesianismen, som alltid varit närmare förknippad med en social-

demokratisk politik. Analysen accentueras också av analogin med aristokratins fall, som har en 

tydlig slagsida åt en marxistiskt orienterad historiematerialism. När man mot bakgrund av historiens 

utvecklingslinjer tycker sig skönja ett möjligt framtida samhällstillstånd, bibringat av finanskrisen, 

kan historiebruket också sägas fylla en anteciperande funktion.185 
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Idén om finanskrisen som ett paradigmskifte genomsyrar också NSD:s rapportering. Här får den 

emellertid en annan konkretion, då man i realpolitisk anda konstaterar att maktbalansen i världen 

tippar över från väst till öst. Således läser man inte in någon verkligt djupgående systemförändring 

i den globala ekonomin, som Aftonbladets ledarsida gör. Istället betonas hur marknadskapitalismen 

antar en ny form, där USA:s hegemoniska position som ekonomisk stormakt inte längre tas för 

given. Även denna tolkning kan sägas falla inom ramarna för ett mer vänsterorienterat synsätt, som 

axiomatiskt vilar på idén om marknadsekonomin som en arena för maktanskaffning. Medan de 

liberalt orienterade ledarsidorna vägleds av idén om komparativa fördelar, genom vilka alla har 

något att vinna på frimarknadskapitalismen, så framstår i NSD:s rapportering samma dynamik som 

ett nollsummespel. USA:s förlust blir följaktligen Kinas vinst, med detta perspektiv. Möjligen 

passar här en ofta traderad sägning, som gör gällande att ordet för kris på kinesiska är det samma 

som ordet för möjlighet.  

     Analysen på VK:s ledarsida kan i viss mån ses som en kompromiss mellan de kontraherande 

åsiktslinjer som ovan beskrivits. Historiebruket är där också mer utvecklat och närmar sig stundtals 

en mer vetenskaplig historiesyn. Denna vetenskaplighet består i att man här tolkar och 

kontextualiserar finanskrisen genom att använda historien, snarare än att föra fram ett värdeladdat 

politiskt eller ideologiskt budskap.186 I kraft av de historiska erfarenheterna drar man upp ett antal 

riktlinjer som på ett tydligt sätt söker upprätta en balans mellan liberalismens och socialismens 

världsåskådningar. Med denna balansgång gör tidningen skäl för sin socialliberala hållning. 

Historiebruket får här också en mer pedagogisk funktion, särskilt när ledarsidan redogör för 

finanskriser som ett återkommande historiskt fenomen. Den moraliska indignation som stundtals 

genomsyrar vänsterpressens rapportering är här frånvarande. Med historien som ankare dissekeras 

krisens morfologi nyktert och utan några vidlyftiga slutsatser. 

     Detta måste sägas gälla också när VK flyttar fokus mot finanskrisens följdverkningar i Sverige. 

1990-talskrisen är en återkommande historisk referens i samtliga tidningar, om än något oftare i de 

liberala ledarsidornas rapportering. VK:s ledarsida är mest utförlig i sin beskrivning av vad som då 

inträffade och vilka konsekvenser det fick. Dels hävdar ledarsidan bestämt att 1990-talskrisen är en 

mindre lämplig parallell än många vill tro, då denna i huvudsak var ett nationellt och inhemskt 

problem. Följaktligen får också här historiebruket en något mer vetenskaplig prägel, då krisen 

placeras i sin egen kontext; det rör sig alltså om en mer genetisk än genealogisk historiesyn. 

Analysen kan härmed betecknas som nyanserad, då de starka kontinuitetslinjer som ofta 

kännetecknar ideologiska historiebruk här saknas.187 Till yttermera visso betonas 1990-talskrisens 

långvariga konsekvenser – med ett särskilt fokus på dess följder för vanliga medborgare i form av 

arbetslöshet och sjukskrivningar; detta vittnar om ett mer processorienterat historiskt perspektiv. 

1990-talskrisen används också i DN:s rapportering, då blicken riktas mot kronkursens svajningar i 

finanskrisens spår. Detta ser man som ett skäl till svensk anslutning i den europeiska valutaunionen, 

EMU. Sålunda får historiebruket här en tydligare politisk funktion. Samtidigt ger tidningen uttryck 

för viss stolthet när Gordon Browns resoluta krishantering i Storbritannien tycks hämta inspiration 

från svenska politikers åtgärder i samband med 1990-talskrisen. I övrigt blir också 1990-talskrisen 

ett slagträ i debatten om hur krishanteringen bör fortgå i Sverige. Även de politiska partierna tycks 

således orientera sig i finanskrisens tumult med förankring i historien. Inom vänsterpressen 

förekommer bara kortfattade paralleller 1990-talet i samband med att varselsiffrorna i Sverige når 
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rekordhöjder under senhösten 2008. Liksom i rapporteringen om finanskrisens effekter 

internationellt aktualiseras delvis här en annan historisk berättelse. 

     När krishanteringen utvidgas mot industrin gör både Aftonbladet och NSD:s ledarsidor 

paralleller till den era av keynesianism som präglade efterkrigstiden. Förankringen i historisk tid gör 

här att argumentationen för statliga ingripanden i fordonsindustrin förstärks. Särskilt NSD utvecklar 

detta resonemang, när ledarsidan understryker den anda av kompromissvilja som historiskt präglat 

relationen mellan staten och näringslivet i Sverige. Användningen av historia blir här också mer 

regionalt orienterad mot Norrland, då finanskrisens konsekvenser i form av uppsägningar inom 

stålindustrin behandlas. Man blickar då bakåt mot en tid då staten tog ett större ansvar för att hålla 

industrin levande, vilket också i hög utsträckning innebar att människor fick behålla sina jobb i 

tider av ekonomisk oro. Detta historiebruk fungerar som en kontrast till dagens situation, då man 

anser att politikerna inte tar sitt vederbörliga ansvar för att garantera industriernas överlevnad.  

Således landar man även här i slutsatsen att staten behöver ta ett större ansvar. Premisserna för 

historiebruket vilar därför på ideologiska föreställningar. Detta är att jämföra med såväl DN:s som 

VK:s rapportering i frågan om statligt industristöd. I dessa tidningar utgör det historiska narrativet 

en tydlig kontrast till ovanstående resonemang, då man lyfter fram historiska exempel på hur 

statliga ingrepp i industrin misslyckats i det förflutna. 

     De bakomliggande historiska förklaringarna till finanskrisen uttrycks inte alltid explicit, men kan 

ofta läsas in utifrån resonemang kring kontinuitet och förändring samt kring de aktörer och 

strukturer som anses ha lett till den nuvarande situationen.188 Som tydligast blir de kontrasterande 

förklaringslinjerna när DN hävdar att politisk styrning av marknaderna främst är att skylla, medan 

Aftonbladet och NSD i högre utsträckning lägger vikt vid avsaknaden av styrning, översyn och 

regleringar. Denna tvistefråga kan på så vis sägas ringa in den ideologiska kärnkonflikt som 

finanskrisen blottlagt, och som inspirerat till uppsatsens titel: staten eller kapitalet. Något förenklat 

kan konflikten till syvende och sist sägas handla om ett val mellan dessa två storheter. Finanskrisen 

kan därför ses som ett slags borderline event i Rüsens mening, då historiebruket som följer i dess 

spår accentuerar de existentiella och ideologiska konfliktlinjer som ofta bara antyds i den övriga 

samhällsdebatten. Den historiekultur som härvidlag framträder kännetecknas sålunda av väldigt 

grundläggande samhälleliga och individuella frågor som berör identitet, moral och makt.189 Dessa 

frågor blir aldrig så tydliga som när ledarsidorna, mot bakgrund av historiens erfarenheter, frågar 

sig huruvida statens eller marknadens intressen ska betonas i samhällsutvecklingen framgent. 

     Sett till forskningsläget i övrigt kan konstateras att vissa jämförelser låter sig göras. Larsson 

kunde i sin avhandling visa hur debatten om vad som orsakade 1990-talskrisen i Sverige grovt 

kunde delas in i två åsiktslinjer: en marknadskritisk och en marknadsförespråkande. Denna 

uppdelning är på det hela taget möjlig att applicera också på resultatet av denna undersökning. 

Aftonbladet och NSD är i hög grad marknadskritiska, medan VK och framförallt DN kan sägas 

argumentera för marknadskapitalismens fortlevnad. Emellertid ska inte alltför stora växlar dras i 

detta avseende; samtliga ledarsidors rapportering pendlar i viss mån mellan olika ståndpunkter. Inte 

desto mindre bidrar historiebruket i rapporteringen till att presentera historiska berättelser, vilka 

huvudsakligen kan sägas falla in i endera av Larssons två perspektiv. När NSD och Aftonbladet å 

ena sidan förklarar krisen med marknadsaktörernas girighet är det ett exempel på vad Larsson kallar 

för en betoning av inre faktorer. När DN å andra sidan lyfter fram politikernas styrning av 
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marknaden betonas istället yttre faktorer. Rapporteringen i VK:s ledarsida beaktar på ett tydligare 

sätt både inre och yttre faktorer i denna mening, vilket också accentuerar tidningens socialliberala 

politiska hållning. 

     Leira talade om historiebruk som en ”genväg till förnuftet”, ett sätt att orientera sig i den 

turbulens som ofta uppstår i samband med omvälvande förändringar i omvärlden. Denna funktion 

har onekligen också historiebruket i många av de exempel som undersökningen lyfter fram. 

Emellertid framgår också av analysen att tidningarna i många fall stöder sin politiska argumentation 

på relativt ytliga historiska paralleller, till vilket Leira förhåller sig skeptiskt. Många av exemplen 

lämnar en del att önska i fråga om utvecklade och djuplodande historiska resonemang. Undantagen 

finns visserligen: särskilt VK:s ledarsida visar vid flera tillfällen en tillbörlig respekt för att historisk 

förståelse bör beakta det förflutnas kontextuella villkor. Leira menade att historiebruk ofta bidrar 

till att förstärka en viss berättelse, ett narrativ. Även detta framgår i analysen, då den visar att de 

historiska händelser som aktualiseras ofta tjänar en berättelse som faller inom ramarna för 

ledarsidornas politisk-ideologiska diskurser. Vidare kan sägas att historiebruket också i många fall 

främst syftar till att väcka känslor av indignation, särskilt i vänsterorienterad press: ett värdeladdat 

ord som girighet återkommer vid flera tillfällen i dessa ledarsidors rapportering. I den mån de liberalt 

orienterade tidningarna rapporterar i kraft av historiskt patos sker det främst i syfte att lugna den 

panik som finanskrisen föranlett. 

     Även Axelrods och Forsters studie kan kasta ljus på resultatet av denna undersökning. Utan att 

deras definition av historiska analogier här har använts kan den sägas vara applicerbar på de 

exempel som presenterats; bevekelsegrunden för historiebruk tycks genomgående vara att visa på 

likheter eller kontraster mellan samtiden och det förflutna. Även om denna undersökning bygger 

på en kvalitativ innehållsanalys med komparativ ansats kan Axelrods och Forsters hypoteser bidra 

med ytterligare en dimension till analysen.190 Undersökningen visar för det första att historiebruk 

förekommer frekvent i ledarsidornas rapportering, även om det i många fall är relativt outvecklat. 

För det andra kan konstateras att de historiska händelser som aktualiseras ofta inträffat i samma 

geografiska område som nyhetshändelsen i övrigt: när ledarsidorna rapporterar om krishanteringen 

i USA går tankarna exempelvis till den ekonomiska depressionen och Bretton Woods, medan krisen 

för svensk del väcker minnet av 1990-talskrisen och folkhemssverige. För det tredje är 

historiebruket också tematiskt knutet till finanskrisen; historiebruket kretsar genomgående i 

huvudsak kring liknande händelser i det förflutna. För det fjärde kan slutligen sägas att tidningarnas 

geografiska hemort sätter en viss prägel på rapporteringen, framför allt på NSD:s ledarsida när 

finanskrisen drabbar Norrlands stålindustri. Denna tendens mot det regionala i historiebruket hade 

varit intressant att undersöka närmare i ett annat sammanhang. Axelrod och Forster visade också 

att historiska analogier ofta används som varnande exempel för aktioner i en viss politisk riktning. 

Även detta förekommer i viss utsträckning i ledarsidornas rapportering; särskilt VK:s historiebruk 

kan placeras i denna kategori.191 

     Med undersökningens syfte i åtanke blir slutsatsen att historien användes flitigt i ledarsidornas 

rapportering, med olika funktioner och syften. Ofta hade historiebruket en tydligt politisk och 

ideologisk förankring, men det fanns också exempel på mer generellt historiebruk som bidrog till 

att göra krisen begriplig. Inslag av moraliska tendenser förekom också i historiebruket, särskilt då 

frågan om ansvarsutkrävande behandlades. Samtidigt framgår tydligt att historiebruket tjänade olika 
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historiska berättelser, som kan sägas vara mer eller mindre knutna till respektive ledarsidas politisk-

ideologiska diskurs. Vidare är det tydligt att även ledarsidorna hade svårt att ge tillfredsställande 

historiska förklaringar till finanskrisen. Förmodligen är detta ett utslag av att många ännu inte hade 

någon djupare förståelse för de komplexa bakomliggande orsakerna. Inte desto mindre går att se 

en tydlig skiljelinje även här, då exempelvis DN:s ledarsida betonar politikers styrning av de fria 

marknaderna, medan Aftonbladet menar att ansvarslösa marknadsaktörer – understödda av en 

långvarig avregleringstrend från politiskt håll – låg bakom krisen. En sak kan emellertid sägas med 

relativ säkerhet: krisernas tidevarv är inte över. Förhoppningen är alltid att med stöd i det förflutnas 

erfarenheter kunna undvika att upprepa historiens misstag, men denna idé tycks – i alla fall vad 

finanskriser anbelangar – vara något naiv. Det historiedidaktiska forskningsfältet har därför goda 

skäl att också framdeles undersöka och analysera den historiekultur som präglar den politiska 

rapporteringen i frågan. 
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