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I en kort artikel om svensk ekonomisk
tillväxt (Krantz [2000]) jämförde jag det
svenska förloppet med den genomsnittli-
ga tillväxten för tre olika ländergrupper
från 1870-talet till 1990-talet. En grupp
består av sexton industrialiserade länder
för vilka Maddison i olika publikationer
samlat och analyserat historiska BNP-da-
ta konstruerade av olika forskare och for-
skargrupper (till exempel [1991]). Nästa
ländergrupp omfattar sex länder som hade
ungefär samma inkomstnivå per capita
1970 och som Walter Korpi i olika sam-
manhang jämfört med Sverige (till exem-
pel [1992]). Den tredje gruppen avser
små europeiska industriländer. Länder-
grupperna valdes så att jämförbarheten
med Sverige avseende sådant som indu-
strialisering, inkomst per capita etcetera
skulle vara god. Jämförelserna gällde den
ekonomiska tillväxten och inte inkomst-
nivåer per capita och de gjordes med
hjälp av diagram där Sveriges BNP per
capita relaterades till genomsnittet för re-
spektive grupp i form av indexserier.

Jämförelserna visar ett tydligt mönster.
Fram till 1890-talet var den svenska till-
växten ungefär densamma som för jämfö-
relsegrupperna. Därefter och till senare
delen av 1940-talet hade Sverige en avse-
värt snabbare tillväxt än genomsnitten,
men för perioden därefter var den svagare
än dessa. Jag antydde några möjliga för-
klaringar till detta mönster, där för första
hälften av 1900-talet Sveriges industriella
genombrott samt att landet var icke-krig-
förande under de båda världskrigen fram-

hävdes. Naturligtvis är denna analys inga-
lunda uttömmande; bland annat borde
den typ av industriell utveckling som
Sverige hade beaktas. För andra hälften
av 1900-talet pekade jag på möjligheten
att den så kallade svenska modellen –
som dock i sina huvuddrag inte är speci-
fikt svensk även om vissa svenska särdrag
finns – eller väsentliga inslag i denna mo-
dell skulle ha spelat en roll för förloppet. 

Min korta artikel har nu givit upphov till
repliker från Magnus Henrekson [2000]
och Walter Korpi [2000]. Dessa inlägg
uppvisar vissa likheter men – föga förvå-
nande – främst skillnader. Likheterna be-
står i att båda enbart diskuterar den senare
delen av perioden, alltså andra halvan av
1900-talet. Vidare behandlar de inte grup-
perna som jag arbetar med utan i stället
gruppen OECD-länder (med vissa in-
skränkningar). Men här slutar likheterna. 

Henreksons kommentar går ut på att
den svenska eftersläpningen skulle ha
börjat under andra hälften av 1960-talet
då ”den svenska ekonomiska politiken i
viktiga avseenden började avvika från
den som fördes i många andra OECD-
länder”. Han använder sig av data från
Penn World Tables för att visa detta. 

Skillnaden mellan Henreksons och min
analys uppkommer främst av de olika
tidsperspektiven. Jag undersöker ett
mycket långsiktigt förlopp, där jag finner
en vändpunkt för den relativa svenska till-
växten i slutet av 1940-talet efter en mar-
kant uppgång dessförinnan.1 I ett sådant
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1 Man skulle kontrafaktiskt kunna hävda att
samma relativa stegringstakt som tidigare
skulle ha präglat det senare 1900-talet utan nå-
gon ”svensk modell”, men detta är en alltför
starkt formulerad  hypotes.  Om man  däremot 



perspektiv kan till och med en likartad
tillväxt mellan Sverige och jämförelselän-
derna under några år eller till och med nå-
got decennium framstå som en kontrast
eller en tillbakagång som kräver en för-
klaring. I den tabell med data från Penn
World Tables som jag redovisar i min arti-
kel finns för övrigt i det korta perspekti-
vet en skillnad mellan de tre ländergrup-
perna, alltså i början av perioden från
1950. Sverige uppvisar i jämförelse med
gruppen om sex länder respektive den
med små länder en liten tillbakagång men
inte i jämförelse med de sexton länderna.
Med andra ord är det i det senare fallet
precis den bild som Henrekson framhä-
ver. Han har ett kort tidsperspektiv i det
att han väljer att börja sin undersökning
efter den stora vändpunkten i slutet av
1940-talet. Då är det naturligt att hävda
att den svenska eftersläpningen börjar un-
der senare delen av 1960-talet. Väljer
man däremot det längre tidsperspektivet
måste också det relativa förloppet under
1950-talet problematiseras. 

Huvudskillnaden mellan Henreksons
och Korpis kommentarer är att den senare
hävdar att någon eftersläpning inte kan
beläggas och att ”sklerosisdiagnosen” (en
term som jag inte använder i min artikel)
inte har fog för sig. Korpis huvuddiskus-
sion gäller tiden efter 1970 och mitt långa
perspektiv får föga genomslag i hans re-
plik. Han diskuterar som nämnts heller
inte mina grupper utan huvuddelen av
OECD-länderna. Vidare hävdar han att
det förhållandet att jag inte skulle beakta
nivåer på BNP per capita är ett stort pro-
blem. Därigenom skulle jag förbise eller i
varje fall inte fästa tillräckligt avseende
vid upphämtningsmekanismen, alltså att
länder med lägre utgångsnivå på BNP per
capita tenderar att få snabbare tillväxt än
de med högre. Emellertid tar jag faktiskt i
viss mening hänsyn till nivåerna. Det är
fråga om att industrialiserade länder, allt-
så de ”traditionella” industriländerna, un-
dersöks. Men viktigare ändå torde vara att
jag som en särskild grupp har just det ur-

val av sex länder som Korpi i andra sam-
manhang använt för att belägga att någon
svensk eftersläpning inte ägt rum. Pro-
filen på relationskurvan är emellertid ock-
så i detta fall klar; det sker en svensk rela-
tiv nedgång under andra hälften av 1900-
talet. 

Att upphämtningsmekanismen har en
viss roll när det gäller att analysera ske-
endet i relationstermer är uppenbart.
Däremot är det mindre tydligt att den
skulle kunna förklara allt som dessa jäm-
förelser leder fram till, och detta gäller
speciellt när det är fråga om jämförelser
mellan tämligen homogena grupper. Alla
eller nästan alla OECD-länder bildar där-
emot en mera heterogen grupp och där
kan upphämtningen spela en större roll.
Emellertid är det knappast tillräckligt att i
en ekonomisk-historisk analys hänvisa till
denna mekanism och sedan hävda att man
förklarat ett skeende, särskilt om man ser
den som ett statistiskt fenomen. Upp-
hämtning kan spela olika roll under olika
perioder och under vissa kan det även va-
ra så att ingen upphämtning alls sker.
Men när fenomenet kan påvisas gäller det
att gå vidare och studera faktorer som
konstituerar det. Här krävs sålunda ett
ekonomisk-historiskt angreppssätt. 

Men hur är det då med den så kallade
svenska modellen eller den svenska eko-
nomiska politiken och de institutioner
som sägs vara av betydelse för den sven-
ska relativa tillväxtminskningen under
andra hälften av 1900-talet? Jag anförde i
min artikel följande: ”Det förefaller som
om institutionella förhållanden låg bakom
den relativt långsamma tillväxten efter
andra världskriget men detta är en hypo-
tes som kräver mera djupgående under-

forts. fotnot 1

hävdar att vissa faktorer haft betydelse för ett
visst förlopp skulle det i frånvaro av dessa fak-
torer ha kunnat bli ett annorlunda förlopp som
inte bestått i en relativ tillbakagång utan kan-
ske till och med en uppgång. 

Repliker och kommentarer

366 Ekonomisk Debatt 2000, årg 28, nr 4



sökningar.” Här kan tilläggas att sådana
undersökningar måste gå in på olika delar
av och enskildheter i förloppet och pröva
hur dessa påverkat tillväxten. Hur verka-
de till exempel ATP-reformen och den
fonduppbyggnad som följde på den, lön-
tagarfonderna och debatten kring dem,
det svenska löneförhandlingssystemet,
skattesystemet, olika delar av näringspo-
litiken och så vidare? I alla dessa fall
krävs givetvis också internationella jäm-
förelser. Och på tal om sådana, hur svara-
de Sverige och den svenska politiken och
de svenska institutionerna på internatio-
naliseringen och globaliseringen som ac-
centuerades under 1900-talets andra
hälft? Nog finns det saker att studera för
ekonomihistoriker.

Korpi gör avslutningsvis en liknelse
mellan galten Särimner och ”sklerosis-
diagnosen”. Galten slaktas och den upp-
står igen. Före senaste slakten skulle det

vara jag som stått för återupplivandet.
Men skulle man inte kunna tänka sig en
annan liknelse, den om riddaren som stor-
mar fram på sin Rosinante och kämpar
mot väderkvarnar? 
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