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Den 26 augusti meddelade finansminister Magdalena Andersson från en presskonferens på Harpsund 

att höstbudgeten skulle innehålla reformer för 74 miljarder kronor. Sedan dess har det så gott som 

dagligen portionerats ut miljarder och miljoner i olika satsningar, alla lanserade med en egen 

presskonferens med berörda ministrar. 

Trots att regeringen denna gång inte har behövt förhandla med något annat parti och sannolikt länge 

har vetat vad som ska finnas med i budgeten, avslöjas satsningarna alltså steg för steg, 

medelst ”skedmatning” som LO-ekonomen Torbjörn Hållö nyligen och träffande kallade det. 

Själv kommer jag att tänka på en adventskalender med utdragna lucköppningspresskonferenser 

noggrant bevakade av journalister. 

Få ifrågasätter på allvar att budgeten numera presenteras på detta vis, eftersom skälet är uppenbart. 

Det har förvisso med ekonomi att göra, men inte så mycket med rikets ekonomi som med den så 

kallade uppmärksamhetsekonomin. En av de knappaste resurserna i informationssamhället är 

människors uppmärksamhet, och genom att avslöja budgetsatsningarna bit för bit kapar regeringen 

åt sig en betydande del av journalisters och därmed nyhetskonsumenternas uppmärksamhet varje 

dag. Strategin ger dessutom regeringen ett informationsövertag, det går ju inte att kritisera helheten 

i budgeten förrän allt har avslöjats. När den stora dagen kom då budgeten skulle presenteras, fanns 

det knappt 10 miljarder kvar att avslöja. Och se, bakom den sista luckan gömde sig en familjevecka 

och 5 miljarder till sjukvården. Tomten kom i år också! 

Sällan har symbiosen mellan nyhetsjournalistik och politik illustrerats så väl som under detta 

utdragna spektakel. Ekonomijournalisterna får nyheter, politikerna får uppmärksamhet. Båda parter 

vet att bildsättning och symbolik spelar stor roll, och således är det bara logiskt att näringsminister 

Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth utlokaliserar sin pressträff till en bondgård 

för att presentera vad som helt oironiskt tydligen ska kallas ett ”bondepaket”. 

Inget av detta hade egentligen behövt vara något större problem så länge budgeten i sin helhet tar 

ett helhetsgrepp på Sveriges problem, så länge journalisterna kritiskt granskar politikens innehåll och 

så länge ministrarna bottnar i de sakfrågor som diskuteras. Tyvärr är detta inte fallet. 

I samma inslag där Hållö talade om skedmatning påpekade min ekonomkollega Magnus Henrekson 

att frågan om huruvida Sverige har råd med reformer för 74 miljarder är felställd. Rätt typ av 

satsningar är nästan alltid lönsamma, det svåra är att hitta dessa. Denna höst anses det mest 

intressanta med budgeten i stället vara huruvida de miljarder som är tänkta att blidka Centerpartiet 

och Vänsterpartiet är tillräckliga. För Socialdemokraterna är politikens innehåll underordnat det 

övergripande målet att sitta kvar vid makten, det är sedan gammalt i Sverige. 



Låt mig ge en liten interiör för den som till äventyrs inte följt lucköppningen i detalj. Tisdag 7 

september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, utbildningsminister Anna Ekström samt 

forskningsminister Matilda Ernkrans en digital pressträff för att presentera budgetnyheter. Även IF 

Metalls förbundsordförande Marie Nilsson kunde här beredas en plats i rampljuset. I just den här 

luckan fanns ”8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen”. 

Tidigt i frågestunden överraskar SR-reportern Anders Jelmin med en kritisk fråga: Hur kan 3 miljarder 

till arbetslösa och 1 miljard i omställningsstöd bli en satsning på 8 miljarder? Trots att hela 

presskonferensen trumpetat ut att regeringen satsar 8 miljarder verkar Eva Nordmark tagen på 

sängen av frågan. Hon kapitulerar direkt och ber att få skicka ut en ”lista”. 

Jag letar i de 13 bilder som lagts ut och konstaterar att Jelmins fråga är berättigad: Ingenstans 

redovisas satsningens delar så att summan blir 8 miljarder. Däremot är det gott om bilder på glada 

människor i materialet. Vid tredje genomläsningen inser jag att bildsättningen genomgående är 

könsstereotypinverterad: Det förlängda tekniksprånget illustreras av glad kvinnlig bilmekaniker, 

omställningsstudiestödet av en kvinnlig trälagerarbetare och så vidare. Enda mannen finns vid 

insatser för ”föräldralediga nyanlända”. 

Många blir säkert arga över denna politiska korrekthet. Jag blir snarare imponerad, det är väl utmärkt 

att någon underhuggare tänker igenom signalvärdet i bildsättningen så att förstärkande av diverse 

stereotyper undviks. 

Däremot är det sorgligt illustrativt att bilderna i presentationen har nagelfarits ur ett genusperspektiv 

samtidigt som ingen kommit på tanken att se till att ministern kan svara på en basal fråga om hur 8-

miljarderssatsningen hon presenterar summerar till 8 miljarder. Stämningen är pinsamt förvirrad en 

kort stund, men SR-reportern som råkat sätta ministern på pottkanten byter snabbt ämne: Räcker 

det verkligen att bara satsa en miljard på matchningstjänster? 
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