
Ett bra land s borde .-.-. t
vara mycket bättre
av profes~or Gunnar Myrdal

Efter älskvärda men energiska påtryckningar från min vän för
eningens ordförande ger jag mig nu in på att skriva en uppsats om
frågor jag inte studerat grundligt utan bara fått lita till min allmän
bildning, vilket jag eljest sökt undvika även i populära framställ
ningar. Mina nedan redovisade tankar svarar nännast till sådana
mycket allmänna hypoteser man gör när man först närmar sig ett'-.c
studieområde, vilket i detta fall dessutom är mycket vittgripande.
Sedan decennier har min allvarliga forskning inte gällt svenska för
hållanden, fastän jag naturligtvis alltid läst svenska tidningar och tid
skrifter och ofta någon bok. Min framställning gör stopp framför de
närmast föregående åren, när Sverige också låtit sig glida in i den
internationella »stagflationskrisen».

I

Låt mig först tala om att när jag någon gång utomlands, särskilt i
·USA, blir tillfrågad om Sverige och svenskarna brukar jag säga att vi
sannerligen inte har mycket att skryta med. Med de säreget gynn
samma förhållanden varunder nationen levt och lever borde vi nu
vara bättre, mycket bättre.

Vi har ju aldrig haft en fientlig arme i vårt land. Jag bortser då
från våra bekymmer långt tillbaka med danskarna från vilka vi till
slut erövrade provinser. Mycket allvarligare var förlusten av Finland
som ju inte låg under Sverige men var en del av Sverige. Men
ryssarna, som vi hade oupphörliga krig med, kom ju aldrig närmare
det egentliga Sverige än att de någon gång brände en del små kust
städer och 1809 trängde in en bit i nordligaste Norrland.

r detta, att vårt land inte oavbrutet plundrats och förstörts i krig
såsom länderna på kontinenten, ligger en historisk olikhet av
oerhörd betydelse. F·ullkomlig fred har vi haft sedan Napoleon
krigens avslutande och vår korta invasion i Norge 1814. Närmare i
tiden har vi ju lyckats stä utanför förhärjelsen i Europa under de
båda världskrigen.

Vi har dessutom varit en ovanligt homogen nation. Vi har inte
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haft mycken religiös splittring utom de frikyrkligas kamp mot stats
kyrkans förtryck för omkring ett århundrade sedan. Nästan alla av
oss är nu traditionellt mer eller mindre sekulariserade protestanter, '
de allra flesta luteraner. Den stora judiska emigrationen vid arton
hundratalets slut och efter sekelskiftet från ghettona i Polen och
andra östländer gick till största delen förbi Sverige, och vi har i stort
sett undgått antisemitisk förgiftning. Vi har överhuvudtaget skonats
från raskonflikter och till med rasrnedvetande och likaså från andra
etniska motsättningar. De få lapparna har närmast varit en etnolo
giskt intressant liten minoritet utan inrikespolitisk betydelse, och de
få finsktalande finnarna i norr har heller aldrig rest mycket av ett
nationalitetsproblem. Båda dessa små grupper har dock på sistone
ställt oss inför ovanda rättvisekrav, som vi emellertid rimligen bör
kunna komma till rätta med.

Den ursprungliga homogeniteten är natllrligtvis bakgrunden till
att vi på sistone kunnat ha en väldig invandring, som mötts på ett
mycket humanare sätt än i något annat land. Det gäller åtminstone
det organiserade Sverige - staten, kommunerna, fackföreningsrörel
sen, skolan, pressen o.S.V. - fastän många enskilda och även när
grupper av svenskarna ibland burit sig illa åt.

Vi har slutligen ett mycket rymligt land. Och vi har, också gott
om en del viktiga råvaror, särskilt trä och järnmalm. Det är mycket
styvare gjort, när t.ex. danskarna lyckades bli en framstående indu
strination utan att ha andra naturliga förutsättningar än tomtmark
att placera fabrikerna på.

Vår industri var under den förindustriella tiden kringspridd i hela
landet där det fanns skog för kolning och strömmar för kraft
behovet. Fastän sedermera de flesta bruk nedlagts, kom stora delar
av den moderna industrin fortfarande att vara lokaliserad på lands
bygden. Även om det då växte stadssamhällen kring dem fick vi i
alla händelser inte de avskräckande stora industristäder av typen
Manchester, som särskilt i England blev härdar för massproletärise
ring.

När det skulle byggas järnvägar mot mitten av artonhundratalet
var vårt då mycket fattiga land i så hög grad i avsaknad av ~n stor
företagarklass, som' skulle ha kunnat finansiera och leda j~rnvägs

byggandet, att det från början blev en statens uppgift. De »privata
järnvägar», som vår statistik länge redovisade, hade mestadels finan
sierats av vissa städer med statlig lånegaranti. En jäniförelse med
Förenta staternas och Englands nu nedgångna järnvägsväsen illustre
rar hur detta för Sveriges del var en lyckosam tur.

I viss grad gäller detsamma för andra p-ublic utilities, utom att det
här i huvudsak var stadskommunerna som agerade. Städernas full-
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mäktige, den tiden valda med stark inskränkning av rösträtten och
sannerligen inte socialistiskt anstrukna, kände ofta tidigt visst ansvar
för städernas utbyggnad och köpte upp mark. När vi för ett halv
sekel sedan cyklade omkring i landet, fann vi ofta mitt i skogen en
vägskylt som talade om att »här börjar» den eller den staden. Och
det fanns i Sverige tidigt ansatser till verklig stadsplanering. Detta
och den relativa frånvaron av tät industribebyggelse har givit våra
städer ett helt annat utseende än på många andra håll, t.ex. Eng
land, Tyskland eller USA.

På ett i Europa ganska enastående sätt hade i Sverige bönderna
kunnat hindra livegenskapen att någonsin slå fast rot. I en lång rad
av återkommande skärmytslingar genom tiderna med den jord
ägande adeln och godsägarna lyckades bönderna tillsammans med
kungarna strypa ansatserna till feodalism, och de förblev ett av de
fyra »stånden». »Reduktionerna» på 1500- och 1600-talen ställer för
sök. till jordreformer i andra länder, t.ex. nu i de underutvecklade
länderna, i skuggan.

På grund av bondeklassens större oberoende kunde vi ha en, rela
tivt sett, ganska stor ståndscirkulation genorn hela sjuttonhundra
och artonhundratalen. Den sociala rörligheten uppåt gick till stor
del genom de kyrkliga-statliga skolorna o~h universiteten till präs
terskapet. Men även tjänstemannaklassen mottog ofta' på samma väg
tillskott underifrån. De framgångsrika inom denna sistnämnda över
klass adlades friskt genom hela sjuttonhundratalet och börjarh av
artonhundratalet, medan tillskotten till prästerskapet följde den
ännu äldre traditionen att ta sig tillnamn från grekiskan och latinet.
Mellan de självägande bönderna och de jordlösa försiggick ständigt
en viss omfördelning, med riktning både uppåt och nedåt.

Det viktiga är att i Sverige klassuppdelningen aldrig blev fullt så
stel och orörlig som i de flesta andra europeiska länder. Industri
arbetarklassen och överklassens tjänstefolk liksom en hel del service
yrken rekryterades ganska brett från både småbönder och jordlösa
torpare och drängfolk och, senare, statare. Denna efter industriali
seringens början växande omlagring, huvudsakligen inom under
klassen som växte kraftigt under artonhundratalet, förlöpte paral
lellt med emigrationen från i huvudsak samma lägre samhällskikt.

Sverige hör till de få länder som tidigt började bygga upp en fri
elementär undervisning för landets alla barn. När sent omsider den
industriella revolutionen efter mitten av artonhundratalet nådde
Sverige, var vår arbetarklass liksom alla andra klasser litterata.
Skillnaden mot utvecklingen i ett sådant land som England är radi
kal. Englands industrialisering hade att genomföras med en arbetar
klass som i mycket ringa utsträckning kunde läsa, skriva och räkna,
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och det dröjde för övrigt utom i vissa områden, särskilt Skottland,
ända in på artonhundrasjuttiotalet innan England med riktigt allvar
grep sig an folkundervisningen.

Den lokala självstyrelsen har i Sverige traditioner från hedna
tiden. Vi har ännu ingen självständig överhet för kyrkan under rege
ringen och riksdagen, och församlingarna är fortfarande självförval
tande.

Med de nya kommunallagarna från mer än hundra år tillbaka
organiserades och förstärktes kommunernas självstyrelse, som med
tiden undan för undan övertog plikter från församlingarna. Fastän
ända till den allmänna rösträttens genomförande efter första världs
krigets slut många var utestängda från inflytande, innebar dock den
lokala självstyrelsen att tusentals människor ute i bygderna bringa
des att tillhöra en eller annan av mångfalden av kommunala nämn
der för olika samhällsfrågor, där de utan ersättning förvaltade all
männa angelägenheter, oftast genom personlig arbetsinsats. -

På den punkten har vi helt nyligen tanklöst förskingrat ett kultur
arv genom kommunsammanslagningarna. De lokala angelägenhe
terna sköts nu av småbyråkrater, kontrollerade av det gamla slaget
av kommitteer men nu med mycket större förvaltningsområden.
Tusentals frivilliga krafter ute i bygderna har kopplats av, och vi för
söker nu i eft~rhand utan större framgång finna ersättning i alla
slags projekt om »närdemokrati».

Grundfelet med denna snedstyrda »reform» är enligt min mening
att vi vant oss att tänka alltför schematiskt och formalistiskt i den
nya era av specialiserad, expertstyrd »planhushållning» som vi löpt
in i och som ofta gör en gammaldags planhushållare bekymrad. Han
vet ju hur svår planhushållning är och hur allsidigt den måste
genomtänkas för att bli av godo. Vi borde från början mera konse
kvent ha skilt isär olika funktioner i den lokala självstyrelsen. För
vissa funktioner behöver vi nu mycket stora lokala enheter, ofta
större än länen, men för andra borde vi ha behållit de gamla kom
munerna, kanske med .någon mindre radikal sammanslagning. Och i
de stora städerna bord'e den rätta reformen ha varit att i stället dele
gera förvaltningen av många funktioner till stadsdelar, allt, inom
ramen för generella beslut, kommunala eller, som ofta är nödvän-
digt, statliga. '

Fackföreningsrörelsen som den byggdes upp mot artonhundra
talets slut blev ett nytt inslag i det självständiga tillvaratagandet av
gemensamma angelägenheter. Men vi gav statens och kommunernas
tjänstemän, upp till regeringsråd, professorer, läkare och andra högt
ställda och högt betalda befattningshavare, till och med officerare
och präster - alla oavsättliga och utan risk att deras verksamhet
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skall kunna läggas ner som olönsam - samma rätt, inte bara att för
handla om löner och arbetsvillkor, men att strejka, som för vanliga
jobbare utan denna anställningstrygghet var ett livsvillkor och en
rätt som de lärt sig utöva med stor måttfullhet, var detta ett absurt
utslag av något slags formalistisk demokratism, här i första hand till
förmån för medel- och överklassen och riktad mot samhället, d.v.s.
allas vårt gemensamma övergripande intresse.

Tillkomsten av SACO toppar detta felaktiga tänkesätt. Jag
känner inget land där arbetstagare organiserats på grund av examen,
i stället för efter det slags arbete de utför. Lågt betalda sjukgymnas
ter och apoteksbiträden luras att se sig i första hand som »akade
miskt bildade». Vid konflikter har de taxerats lika hårt som de högst
betalda inom SACO.

Men även med beaktande av dessa båda sista betänkliga oförnuf
tigheter gäller det förvisso att tillsammantagna alla de ovan uppräk
nade naturliga, historiska och kulturella, ärvda särdragen borde ha
gjort det möjligt att vi svenskar skulle ha klarat oss även bättre än
vi faktiskt gjort. Därmed har jag redovisat huvudskälen till det på
stående som gjorts i rubriken till denna artikel. Men eftersom jag
1?örjat skriva, känner jag behov att beröra en del andra problem som
hänger nära ihop med vad jag just framhållit.

II

Sverige var mycket fattigt under artonhundratalet och långyin på
detta århundrade. Trots att vi från sjuttonhundratalet hade åtskilligt
av förindustriell utveckling, dröjde det länge innan den industriella
revolutionen nådde oss på allvar, inpå artonhundrasjuttiotalet.
Grundvalen för förändringen var främst den sedan ett par årtionden
mycket snabbt växande trävaruexporten.

Min intima äldre vän från ungdomsåren och min företrädare. som
första innehavare av Lars Hiertas professur i Politisk ekonomi med
finansvetenskap, Gustav Cassel, lade mycket av skulden för den
långsamma utvecklingen på oss själva. Med sitt alltid storvulna sätt
att se tingen förklarade han ofta att han föraktade svenskt arton
hundratal - ända fram till åttio- och framför allt nittiotalet.

Naturligtvis föraktar inte Cassel vår svenska kultur. I ungdomen
hade han varit folkdansare och språkvårdare. I familjen och vän
kretsen läste han gärna egna och andras dikter, som oftast var natio
nalromantiska. Men i förhållande till världen utanför oss var vi nästan
uteslutande mottagande. Ingen vågade konkurrera på världsnivå.
Ingen kände· sig jämnställd med kulturbärarna i de nationer som ta-
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lade vad man på den tiden kallade »kulturspråken». Inga försök gjor
des att få ut ens våra stora författare från Stagnelius och Almqvist i
översättning utomlands. Cassel tänkte närmast på skönlitteratur, hu
maniora och socialvetenskap samt på samhällsdebatten. Inom na
turvetenskaperna hade vi ju ofta stolta traditioner från sjutton
hundratalet som i början fullföljdes av Berzelius och andra men så
småningom något avtynade under artonhundratalets vidare gång.

Men så framträdde lysande skönlitterära författare som ibland
skrev på utländska och flera blev översatta. En hel rad banbrytande

-----v~etenskapsman p m nga områden gjorde sJalvKIarra-=-=-ns-=-:-p::--:Cr~åkt-=-p=-.--------------
internationell ställning. I en andra generation följde Cassel själv med
stor framgång denna nya anspråksfullare linje.

När industrialiseringen väl hade kommit igång, bars den upp inte
bara av de för tidens förhållanden stora exportföretagen utan också
av tusentals småföretag, av vilka många visserligen hastigt växte sig
stora. En del av dem vågade konkurrera med utländska storföretag
och detta inte bara på den svenska marknaden. Företag som var
grundade på svenska uppfinningar eller svensk.nyuppfunnen teknik,
såsom telefon-, separator-, kullager- och tändstickstillverkare, satte
,före första världskriget upp fabriker och försäljnings- och service
filialer i utlandet, och redan kort efter sekelskiftet gav sig svenska
rederier in på utrikes linjetrafik. Sverige blev så en av pionjärerna i
utvecklingen av transnationella företag, decennier innan Förenta
staterna vågade sig på direkta investeringar utomlands i någon skala.

Var de fick pengarna till denna utåtriktade verksamhet har jag
alltid undrat över;· eftersom landet fortfarande var fattigt fastän
kreditvärdig~t sedan trävaruexporten kommit igång. De lånade
pengarn3; blev god hjälp i utbyggnaden av våra public utilities,
särskilt järnvägarna, och för jordbrukets rationalisering, men knap
past i högre grad för den industriella expansionen, åtminstone inte
direkt.

Vinstnedplöjning spelade, föreställer jag mig, en huvudroll, och
tack vare ett för ett svagt utvecklat land ovanligt effektivt bank
väsen slussades också sparande över till tillväxtsektorerna. Bakom
vinstnedplöjningen låg ofta både en hård exploatering av arbetarna
och ett hänsynslöst utnyttjande av möjligheterna att slå ut och över
ta svagare konkurrenter. I förhållande till arbetarna mildrades dock
ibland exploateringen genom gammaldags patriarkaliska omsorger.
Gemensamt för hela företagarklassen och särskilt de stora före
tagarna var vågsamhet, förenat med noggrant iakttagande av kost
nadsbalansen, som ju var förutsättningen för att vågsamheten skulle
bära frukt.

Jag har ibland i samtal med vår framstående ekonomiska histo-
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riker Ernst Söderlund framkastat den tanken att vi skulle behöva en
historisk analys av denna märkliga expansionsepok. Den skulle
behöva vara övergripande, eftersom otvivelaktigt det gick stimulan
ser fram och tillbaka i hela det sociala systemet efter det mönster
som jag kallat »circular causation with cumulative effects» och som
jag själv tillämpat i all min forskning alltifrån studiet av det ameri
kanska negerproblemet mot slutet av trettiotalet och början av
fyrtiotalet.

Inom naturvetenskape.rna och kanske särskilt medicinen har
denna expansionism från slutet av artonhundratalet ju vidmakt
hållits ända till i dag, fastän knappast i de humanistiska och sociala
vetenskaperna. Jag läste nyss om en amerikansk undersökning av
ländernas roll i medicinsk forskning som redovisade att Sverige stod
som trea i en internationell jämförelse - trots att vi bara har något
över åtta miljoner invånare i jämförelse med Förenta staternas 215
och de mellanstora staterna med omkring 50 miljoner, och trots att
vår snåla forskningspolitik innebär ett relativt handikapp vad gäller
utrustningen med kostsam apparatur.

I denna skrift för Nationalekonomiska föreningen kan jag ursäk
tas för att speciellt intressera mig för de framstående industrimän,
som toppade expansionen. Jag är gammal nog i,att ha träffat och
känt många i andra och tredje generationen av dem. De var alla ut
präglade individualister. De tog sina egna beslut utan mycket sam
råd.. Tjänstemännen i industrins organisationer betraktade ,de som
sina tjänare. Med regeringen underhöll de individuellt direkta kon
takter. Jag minns hur generalkonsul Axel Axelson Johnson med
några veckors mellanrum brukade komma upp till mig när jag var
handelsminister och berätta om sina planer. Det var t.ex. fråga om
oljeborrningar i Portugal. En annan gång drömde han om att börja
en stor 'rederirörelse från Murmansk till Vladivostok för att avlasta
åt ryssarna trafiken på Sibirien-jämvägen.

Han, och före honom hans far, var nog typiska, eller riktigare
övertypiska, för de industriföretagare som bröt den nationella isole
ringen och trädde ut i expansiv internationell konkurrens. Sedan
dess har industrin liksom näringslivet överhuvudtaget gått långa steg
inat korporativism både ifråga om de inre relationerna inom bran
scherna och relationerna till' staten. Företagarnas psykologi och
handlingsmönster har i denna process förändrats, samtidigt som
hela ramen för deras verksamhet blivit en annan. Huruvida den
expansiva andan även i fortsättningen skall kunna vidmakthållas
även med den dämpade individualismen återstår att se.
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III

Som jag sade var Sverige mycket fattigt långt in på trettiotalet i jäm
förelse med nu~ I min senaste bok, Against the Stream, skriver jag
kortfattat:

»1 början av denna era levde över hälften av familjerna i Sveriges städer hop
trängda i ett rum och kök eller ännu mindre lägenheter, även om vi inte hade
någon slum i amerikansk bemärkelse. Det fanns fortfarande grupper i nationen
som var så fattiga att de var undernärda. 1 Skolsystemet lämnade många män-
niskor med en otillräcklig utbildning. Hälso- oc sju vård var inte lika tillgäng
lig för människor i alla inkomstgrupper. Helt i linje med dessa brister i det
sociala och ekonomiska systemet var de direkta skatterna på inkomster och för
mögenhet i Sverige Lom. lägre än de är i dagens Förenta stater.»

I en bok skriven av Alva Myrdal och mig, Kris i befolkningsfrågan,
1934 - som· för övrigt när vi får tid skall utkomma i en nyutgåva
med tillfogande aven efterskrift till varje kapitel där vi talar om hur
vi ser tillbaka på utvecklingen i Sverige sedan dess - gavs ett detalje
rat program för sociala jämlikhetsreformer, som nu nästan alla
genomförts. En grundtanke bakom detta program var teorin att väl
planerade sociala reformer var produktiva genom att höja folkets
kvalitet och genom att onödiggöra framtida kostnader för det
allmänna och individerna. Detta var då en ny· tanke. Sociala refor
mer hade motiverats enbart av humanitära och i viss mån rättvise
skäl men inte förståtts kunna vara produktiva. Och i Amerika är
denna tanke fortfarande lika ny eller nästan frånvarande utom i
skrifter av mig och ett fåtal likatänkande.

Den accelererande reformverksamheten under dessa mer än fyrtio
år som sedan förflutit har uppenbarligen inte hindrat ett på lång sikt
oavbrutet och snabbt ekonomiskt framåtskridande, som ·från
trettiotalets fattigsverige gjort oss till ett av de allra rikaste om inte
det rikaste ibland de högindustrialiserade länderna - även mätt med
det synnerligen otillfredsställande men också bland nationalekono
merna populära måttet bruttonationalprodukten (BNP), som inga
hänsyn tar till vad som produceras, hur det använ·ds och hur det för
delas. Mätt med ett mera relevant mått skulle vi nu stå skyhögt över
Förenta staterna i välfärd, vilket jag har särskild anledning att känna
till, eftersom min forskning alltid till stor del, och under de senaste
åren helt, ägnats åt det landets problem.

Från konservativt hålloch.j början även från de då tongivande
nationalekonomerna i Sverige förebådades olyckliga resultat för
landets ekonomi vid genomförandet av var och en av de försiktigt
påbörjade sociala reformerna. Men allteftersom välfärdsstaten
byggts ut har den allmänna politiska debatten, sedan det gång på



Ett bra land som borde kunnat vara mycket bättre 243

gång visat sig att tidigare reformer inte haft de katastrofala resultat
som så ofta förutspåddes, börjat acceptera denna nya och annor
lunda teori, fastän sällan uttryckligt och genomtänkt. Den slutliga
politiska segern är genomförd när Sverige nu blivit vad Jörgen
Westerståhl kallat en »service democracy», där de olika politiska par
tierna tävlar med varandra om att föreslå flera och dyrare sociala
reformer.

Den lyckliga ekonomiska utvecklingen kan naturligtvis inte enbart
förklaras genom jämlikhetsreformerna. Andra faktorer - den fulla

. sysselsättningen efter andra världskriget, den. relativt konsekventa
frihandelspolitiken som bringat företagen i hård internationell
konkurrens, den effektiva samorganisationen av arbetsmarknaden
som länge höll ner siffrorna för förlorade arbetsdagar på grund av
arbetsmarknadskonflikter till ett internationellt minimum,. det
hårda kompetenskravet på anställda företagsledare som uppehållits
som tradition från den individualistiska epok jag nyss talade om och
som förde till snabb avpollettering om de inte framgångsrikt klarade
jobbet - och många andra förhållanden och utvecklingar har spelat
sin roll.

Men den på längre sikt obrutna kraftiga ekonomiska. tillväxten
måste dock innebära ett bestyrkande av den på_ trettiot~let så nya
teorin att en väl avvägd och gen,9mtänkt social reformpolitik kan
vara produktiv och i alla händelser inte ett hinder för ekonomiskt
framåtskridande. Jag beklagar att våra hemmaekonomer visat ett så
kapitalt ointresse för att ge sig in i detaljerade cost/benefit analyser
av olika inslag i vår välfärdspolitik, trots att den ju slukar en så
väldig del av allt vi producerar av nyttigheter och tjänster.

När Sverige efter en lång inflationistisk utvecklingstrend ända
från an~ra världskriget nu till slut också hamnat i »stagflationen»,
dock tills ·vidare utan stegring av arbetslösheten,. är det ett märkligt
förhållande att i den svenska diskussion~n ingen på allvar vågat
skjuta skulden på välfärdspolitiken. Enligt min mening med rätta
hyser vi alla, med många olikheter i övrigt, den uppfattningen att
orsaken ligger i andra utvecklingar.

Det är sant att i andra välfärdsstater, i första hand En~gland, sam
ma frikännande av välfärdspolitiken icke givits varken av stora delar
av allmänheten eller många ekonomer. Mot bakgrunden av våra
svenska erfarenheter hyser jag likväl den uppfattningen, utan att här
kunna motivera den, att skulden i dessa länder, som råkat så mycket
värre u t än tills vidare vi i Sverige, ävenledes ligger i andra förhållan
den, inklusive .den förda ekonomiska politiken.

Efter det väldiga ekonomiska framåtskridandet och den samtidiga
utvecklingen av välfårdsstaten har svenskarna blivit ett helt annat
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folk på dessa fyrtio år. Låt mig bara för att illustrera vad jag menar
påpeka, att om vi i dag skulle ha en utställning av Albert Engströms
geniala teckningar måste de vara helt obegripliga för den ungdom
som växer upp och även för personer i medelåldern: den feta pros
ten och den myndiga brukspatronen, den sprättiga uniformsklädda
löjtnanten på småstadsgatan, den ödmjuka torparen med hatten i
hand och den supiga schåaren, föregångaren till vår organiserade
hamnarbetare.

Även på kortare sikt har efter den korta episod i svensk politisk
historia som Per Albin Hanson kallade »planhushållningsmotstån
dets» tid i mitten av fyrtiotalet - som, vilket jag skulle kunna vittna
om, inte bara var en välfinansierad propagandaoffensiv utan ofta tog
sig uttryck i organiserat sabotage mot statsmakterna - den moderna
industrichefen inom det alltmer korporativistiska samhället blivit en
helt annan människa, positivt intresserad av bättre och tryggare
arbetsmiljö och av att tillvarata impulser och förslag från de
anställda och till och med att godta medbestämmanderätt i stor ut
sträckning. Oavsett i vad grad denna förändring i inställning
ursprungligen skett under känsla av tvång, så är slutprodukten en
företagarklass med en helt annan inställning till sina uppgifter. Igen
kan jag se hur olika våra svenska industriledare är från sina ameri-

-kanska motsvarigheter.
Låt oss bara hoppas att allas delade intresse i trygghet och välfärd

samt den jämsides fortlöpande industrikoncentrationen inte skall
dämpa den dristighet som de gamla individualistiska företagargene
rationerna hade. Det är, och har alltid varit, min bestämda uppfatt
ning - liksom Gustav Möllers - att vill vi trygga dess fortlevande
bör vi inte spara några ansträngningar att stödja småföretagarna och
hindra deras uppslukande i storföretagen. Där har till och med LO
ekonomerna ibland fallit för ett megalomaniskt tänkesätt. En del
amerikanska undersökningar har visat att de -ursprungligen tekniska
uppfinningarna ofta gjorts inom småföretag, fastän det sedan varit
storföretagen som vanligen haft kapitalresurserna att vidareföra och
exploatera dessa, om de inte på grund av uppfinningarna själva blivit
storföretag.

/
IV

Erfarenheterna från uppbyggandet av välfärdsstaten i Sverige sedan
trettiotalet utgör, som jag menar, ett exempel på ett lyckosamt till
varatagande av våra möjligheter till framsteg. I denna sista sektion
skall jag nu likv~l tillägga, att mycket som gått bra i vårt land beror
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inte på vår framsynthet, utan på exceptionellt lyckliga tillfällig
heter. Vi har helt enkelt haft en följsam tur. Ibland har vi till och
med profiterat på våra misstag. Här ger jag mig in på frågor där jag
ibland ännu mera bygger på obestämda intryck, »informed guesses»
som det heter i Amerika. Jag har inte haft tillfälle att noggrant
studera de problem jag berör.

För att börja från början av industrialiseringsperioden var det
o naturligtvis inte vår förtjänst att vi hade stora urskogar och att efter
frågan på trävaror kraftigt steg utomlanqs och till och med säkrade
oss överpris så länge det mogna skogsbeståndet varade. Men väl var
det en förtjänst att vi då hade företagare som utnyttjade konjunktu
rerna för industriell utveckling.

Om vi så gör ett väldigt hopp till efter första världskriget, hade
avstängningen tvingat oss till ett extraordinärt sparande som började
förvandla landet till ett överskottsområde för kapital i stället för ett
skuldbelastat land. Det påtvungna sparandet kan vi naturligtvis inte
räkna som vår förtjänst.

I den stora depressionen efter första världskriget fick bankerna
plötsligt makten över ganska stora delar av vår industri. Det hade
naturligtvis ingen planerat eller önskat men berodde på att vårt
bankväsen hade fungerat mera som det tyska och inte det engelska,
och dessutom på depressionens djup.

Bankerna var inte inställda på att äga industrier, och banklagstift
ningen tillät dem inte att göra det även om de skulle ha velat. De
hade då ingenting annat att göra än att anlita de bästa experter de
kunde få tag i för att bli av med det direkta ansvaret för indu
strierna. För att inte förlora mer pengar än nödvändigt blev det då
fråga om nedläggningar, sammanslagningar och rationaliseringar.
Dessa erfarenheter, den kvardröjande depressionen och svårighe-
°terna efter åttatimmarsdagens genomförande resulterade allmänt i
att bankerna blev intresserade av att grundligare följa industrins lön
samhetsberäkningar. Trycket från bankerna och deras experter
betydde ett fortsatt rationaliseringssträvande i Sverige, medan Eng
land med ett annat banksystem fick behålla sina industrier orationa
liserade.

Rationaliseringsrörelsen spred sig så till hela den övriga industrin
och även till public utilities ägda av staten. Järnvägarna sparade
hårdhänt arbetskraft till den grad att jag ibland kände mig rädd att
åka tåg. Den svensk som reser på järnväg i England och tittar sig om
kring ser att skillnaden i rationaliseringsgrad även nu är ofantlig. All-

.mänt blev den senare förda nationaliseringspolitiken i England i
huvudsak ett övertagande av illa rationaliserade industrigrenar och
många sådana industrier finns kvar i privat drift. Detta har även
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varit bland orsakerna till Englands svårigheter.
Vi hade i Sverige kring sekelskiftet fått fackföreningar, närmast

från Tyskland över Danmark. De var ganska genomgående av typen
craft unions ärvda från de merkantilistiska gillessammanslut
ningarna. Det var samma organisationsväsen som i England ofta
tvingar industriföretag att förhandla med många fackförbund och
som gjort det möjligt för tio elektriker att stoppa tidningsutgiv
ningen i London - ett annat element i utvecklingen av den engelska
tragedin som utgjort och utgör en viktig hämning.

Som liten pojke minns jag ännu storstrejken 1909: hur en del på
litliga arbetsledare utrustades med polisannbindel och pistol, och
hur överklasstudenterna körde sopor i Stockholm. Detta var frän
klasskamp. Arbetarna förlorade strejken. De svenska fackförenings
ledarna som därefter samlades för att försöka bygga upp fackför
e'ningsrörelsen igen hade klokskapen att då i stället söka följa indu
striprincipen och att börja bygga in tillräckligt mycket av central,
fastän demokratiskt kontrollerad, styrning för att göra den stark
och effektiv. Men det var nederlaget som gav dem tillfälle att göra
det.

Igen, blan'd det sista de borgerliga regeringarna före det social
demokratiska genombrottet 1932 genomförde, var att lägga kollek
tivavtalen under lag och domstol. Arbetarna och socialdemokraterna
var klara motståndare och, demonstrerade utanför riksdagshuset när
beslutet fattades. Men när lagen en gång var antagen, var det fack
föreningsrörelsen - tillsammans med arbetsgivarorganisationen 
som gav verklighet och kraft åt denna nyanordning' i det svenska lag
samhället. När vi fick världens bast organiserade arbetsmarknad
ligger således bakom denna utveckling fackföreningsrörelsens hand
lande efter två klara nederlag.

På båda sidorna har det funnits enighet om att avtalsfrågorna kan
och bör lösas av arbetsmarknadens båda parter 'utan statlig inbland
ning. Där är vi nu snart· nästan ensamma i Europa, där eljest kon
fliktsituationer hastigt blir politiska frågor. Och i Amerika har fack
föreningsrörelse'ns svaghet bland de lågavlönade fört till lagstiftning
om minimilöner ända sedan New Deal-perioden, som vår fackför
eningsrörelse 'på grund av sin styrka inte ansett sig behöva. Om
denna oberoende ställning av arbetsmarknadens parter skall kunna
bibehållas i en inflationsutveckling är dock tvivelaktigt.

När vi »lämnade guldmyntfoten», som det ofta säges, är detta en
klar missuppfattning. Vi kastades av guldmyntfoten mot alla våra
avsikter på grund aven aningslös felinriktning av vår riksbankspoli
tik, som varade in på sommaren 1931. Regeringen hade hållit sig
alldeles passiv.2 Det var således inte vår förtjänst utan den rena
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turen att vi hade en oskicklig centralbanksledning, när inte vi som
tyskarna och fransmännen drogs ner i djupaste depression efter
1931.

Aret 1932 hände det sig i tre länder att ledare och politiska par
tier kom till makten, som skulle föra en expansionistisk politik:
i Tyskland Hitler och nazisterna, i Amerika Roosevelt och det
demokratiska partiet, och i Sverige Wigforss och socialdemokra
terna. »Framgångsrikast» på kort sikt var Hitler, som upprustade och
då inte skydde några finansiella kostnader. Någon ekonomisk teori
låg inte bakom denna politik. Roosevelt hade valts på ett program
närmast till höger om Hoovers med bland annat ett löfte att balan
sera budgeten. Men innan han hade tillträtt presidentposten, som
då inträffade först den 4 mars nästa år, hade läget i landet med
kraschande banker och arbetslösa jobbare på marsch mot Washing
ton blivit så förtvivlat att han bringades att deklarera en »ny giv»,
som han under dessa förhållanden även kunde genomdriva. Med alla
sina stora förtjänster var dock Roosevelt inte vidare klartänkt i eko
nomiska frågor och hans »pump priming» var inte tillräcklig. Den
stora depressionen fick inte en ända förrän genom Amerikas inträde
i det andra världskriget.

I Sverige kan Wigforss ges förtjänsten att ha förstått, och delat
den förkeynesianska teori som den yngre generationen av svenska
ekonomer redan då hade utvecklat på grundvalen av Wicksells skrif
ter kring sekelskiftet. Men även hans »pump primin~> var alldeles

'för liten att ha haft avsevärd betydelse. När Sverige - trots en svår
artad arbetskonflikt - så relativt hastigt började resa sig ur depres
sionen, berodde det huvudsakligen på den icke planerade deprecie
ringen av den svenska valutan och dessutom på en lycklig utveckling
av the terms of trade, som vi heller inte kan tillskriva oss förtjänsten
av.

Jag slutar dessa historiska antydningar om vad jag ser som vår
envist följsamma tur, innan under senare tid prisinflationen blivit
ett huvudproblem. Samtidigt har då många andra utvecklingar
som kan bli krisförstärkande börjat i ökad grad göra sig gällande:
de nyupptäckta miljöriskerna för förorening och uttömning av vissa
icke förnyelsebara råvaror; den allt hastigare förstärkningen av de
konkurrerande apparaterna i vårt organisationssamhälle; antagligen
folkpsykologiska förändringar, som går längre tillbaka men nu för
löper ,allt hastigare, t.ex. nedbrytandet av den ärvda arbetspurita
nismen, och »konsumerisme'n» i det högproduktiva samhället o.s.v.
Till allt detta kommer de 'allt tydligare tecknen att världsdepressio
nen kan komma att bli långvarig och i värsta fall t.o.m. vändas neråt
igen inom något år eller så, vilket allt vore särskilt olycksbådande
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för ett land som Sverige med dess stora utrikeshandel. Även en
aldrig så ytlig skiss av vart alla dessa trender leder skulle kräva ett
utrymme som jag inte kan förfoga över.

Låt mig emellertid göra det övergripande påpekandet att när från
hösten 1973 den explosiva oljeprisstegringen satte in, hade vi igen
åtskillig tur i Sverige. Den ungefär samtidiga våldsamma prissteg
ringen av praktiskt taget alla andra råvaror gynnade Sverige genom
höga priser för trävaror och järnmalm. När det var missväxt i stora
delar av världen med åtföljande skyhöga spannmålspriser, hade vi
god skörd och fick bra betalt för vår spannmålsexport. Och den
norska högkonjunkturen byggd på oljan i Nordsjön gav oss ett
kraftigt exportlyft.

Men förlitande på god tur i fortsättningen är ingen fast grund för
ekonomisk politik. Den är ju ingen naturlag som vi kan lita på för
framtiden. Vi kan t.o.m. befara att någon gång ha riktig otur. När
utkastet till denna framställning skrivs (september 1976) och än
mer när texten görs fårdig (december 1976) ter sig framtiden svår
och farlig. Om vi därtill inte skulle kunna samla oss till en fast och
klok politik kan, utan följsam tur, Sverige hastigt råka i stora svårig
heter.

1Det finns en fotnot som berättar om hur en utredning, ledd av mig, och en bok om jord
brukspolitiken resulterade i ett av New Deals mera framgångsrika projekt, food stamps. I
Amerika behövs denna differentierade prissättning på livsmedel fortfarande, fastän natur
ligtvis inte längre hos oss.

2 Det finns i arbetarrörelsens arkiv ett brev från dåvarande finansministern Felix Hamrin
av den 28 december 193.1, där denne som svar på kritik från mig förklarade regeringen
utan skuld eftersom av konstitutionella skäl riksbanken var suverän i penningpolitiken.




