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 Förord 

 
 
 
 
 
 
Jag tror inte att den här boken hade kommit till om jag inte för två år 
sedan hade gjort en lång bilresa i USA. Jag upptäckte på ett sätt man 
inte gör på avstånd eller vid några korta besök i New York eller Los 
Angeles, att det fanns stora sprickor i det amerikanska samhällets fa-
sad, att USA inte längre var så uppenbart ett steg före Europa på snart 
sagt alla områden som jag oreflekterat hade föreställt mig. För så 
hade det varit när jag en gång i tiden var ung forskare vid Stanford, 
när jag en tid bodde i Pittsburgh, och när jag med en gammal Ford 
under tre månader reste kors och tvärs över den amerikanska konti-
nenten. Och så hade det varit under karriärdecennierna när jag gjorde 
många resor i tjänsten till landet. Min gamla bild av USA som ett före-
gångsland, som ett samhälle som vi i Europa på punkt efter punkt bor-
de närma oss, tyckte jag nu inte längre stämde. Det var snarare tvärt-
om. De europeiska länderna, och i synnerhet välfärdsstaterna i norra 
Europa, framstod som mer utvecklade samhällen. 
 
Det hade tänt intresset. För att göra en lång historia kort har jag under 
två år läst om USA, skrivit om USA (på min blogg www.karlhenrikpet-
tersson.se) och återigen gjort två längre resor till USA. Det har blivit 
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2000 mil på amerikanska vägar. Och mängder med möten med vanli-
ga amerikaner. Den här boken är resultatet. 
 
Vilket målet är med boken? Ja, egentligen bara att en läsare skall bli 
informerad om, och kanske också lite fascinerad av, det amerikanska 
dilemmat. För det är verkligen ett dilemma. USA har idag, menar jag, 
en samhällsmodell i djup kris. Eller till och med i fritt fall nu när politi-
kerna i Washington DC låst sig till handlingsförlamning. Det får långt-
gående konsekvenser. Eller The End of Influence som Brad DeLong, 
ekonomiprofessor och en av USA:s mest intressanta skribenter om 
politik och ekonomi, sammanfattar situationen (i titeln på en nyutkom-
men bok). Att USA:s inflytande håller på att minska i snabb takt är ing-
et mindre än en revolution. 
 
Det är också ett mål med boken att ge perspektiv på det vi själva har. 
Den som läser det här kommer, det är jag övertygad om, att sätta ett 
högre pris på den samhällsmodell som vi har i Sverige och i Nordeuro-
pa mera allmänt. Det är faktiskt inte mycket av den amerikanska mo-
dellen som man numera vill ta med sig hem.  
 
 

 Groveda den 15 februari  2012 
 

 Karl-Henrik Pettersson  
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Resan hösten 2009 gick genom fem av USA:s västkuststater (Kalifor-
nien, Nevada, Arizona, New Mexico och Colorado). Det var inte ett 
helt slumpmässigt val av resrutt. Det handlade om nostalgi i meningen 
att delar av den här resan gjorde jag för länge, länge sedan tillsam-
mans med några andra Stanfordstudenter.  
 
USA var för mig särskilt intressant den här hösten. Det pågick en in-
tensiv, delvis hätsk, politisk debatt om det amerikanska vårdsystemet. 
Under flera år hade jag läst och skrivit om, och förundrats över, hur 
dåligt det amerikanska vårdsystemet fungerade med sina extremt 
höga kostnader och ändå dåliga resultat mätt i hälsa. Att kommentera 
det jag under resan hör och läser om sjukvårdsdebatten blev den röda 
tråden i dagboken. Det var inte svårt att få inspiration. Sjukvårdsdebat-
ten dominerade i högsta grad TV och andra media under de här fyra 
veckorna.  
 
Det som följer är bara ett utdrag ur dagboken. Det triviala och personli-
ga har jag skalat bort för att sätta fokus på de iakttagelser som handlar 
om det amerikanska samhället som en tillfällig besökare upplever det. 
Bortsett från smärre redigeringar är texten intakt, exakt så här skrev 
jag varje dag (för det mesta tidigt på morgonen ”dagen efter”). Jag 
betalar ett pris för det. Det finns en del omtagningar och kanske några 
formuleringar som skulle ha blivit annorlunda om jag haft mera tid. 
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Monterey, CA, tisdag 13 oktober 2009 
Det är tidig morgon, jag har ätit frukost, och sitter och tittar på Fox 
News. Det är högljutt (som det ofta är i amerikanska TV-debatter, inte 
minst när Fox är inblandade), och frågan gäller om senaten, eller rätta-
re sagt finansutskottet i senaten, kommer att enas om ett reformför-
slag för det amerikanska sjukvårdssystemet. Det kommer att avgöras 
idag, den 13 oktober, och det står och väger. I går presenterade för-
säkringsbolagen uppgifter om att en reform kommer att höja premierna 
för en genomsnittsfamilj med $1700 per år. Det var säkert ingen tillfäl-
lighet, försäkringsbolagen känner sig klämda och vill påverka. Deras 
utspel är en bricka i det politiska spel om sjukvårdssystemet som just 
nu går in i en avgörande fas på Capitol Hill. Det börjar brännas. 
     
För en svensk är den politiska processen i USA svårfattlig. I Sverige 
lägger regeringen fram en proposition till riksdagen som efter utskotts-
behandling tas upp till omröstning, en ganska rak och enkel väg för ett 
regeringsförslag att bli beslut. I USA är det mycket mer komplicerat. 
Politikerna i kongressen tar en mer aktiv roll i att själva forma försla-
gen än svenska riksdagspolitiker. Förslag om ett nytt sjukvårdssystem 
har inte bara senatens finanskommitté arbetat med. Det har också 
andra senatsutskott, och enskilda senatorer, gjort. Och parallellt pågår 
samma sak i representanthuset. Så vad som kommer att ske är att 
efter det att finansutskottet fattat sitt beslut idag skall i första steget det 
förslaget jämkas med andra förslag i senaten. På samma sätt pågår 
en jämkningsprocess i representanthuset och slutligen, någon gång 
mot slutet av året när de båda kamrarna i sin tur jämkats, kan i bästa 
fall ett förslag om en reform av det amerikanska sjukvårdssystemet bli 
lagfäst verklighet. 
    Om det kommer att lyckas? Ja, det återstår att se. 
     
Det hade aviserats väderkris för idag. Det regnade också kraftigt när 
jag gick ut till bilen för att ge mig i väg. Jag hade planerat att fortsätta 
Highway 1, alltså ”slicka” kusten upp mot San Francisco (men åka ös-
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terut i höjd med Stanford för att komma till Palo Alto där jag hade för-
bokat mitt boende). Jag lämnade Monterey med Santa Cruz som när-
maste mål, jag gissade att det handlade om någon timmas färd genom 
sanddynerna och jordbrukslandskapet. Det tog längre tid. Det var 
verkligt dåligt väder, kraftigt regn och blåst, och trafiken gick långsamt. 
Så småningom kom jag fram till Santa Cruz, tog en kaffe på Star-
bucks, och funderade igenom det kloka i att ge sig ut på kustvägen. 
Jag visste ju från färden upp mot Monterey att den här vägen är förhål-
landevis lite trafikerad, och det finns få avfarter och små möjligheter att 
få hjälp om det skulle krävas. Beslutet blev att avstå. (Jag har definitivt 
blivit gammal.) Och istället välja väg 17 mot San José. Det visade sig 
vara besvärligt nog med intensifierat regn (senare hörde jag att det 
hade kommit ca 100 mm i området) och blåst där man kör i skogen 
över Santa Cruz Mountain. Efter ett par timmar var jag framme i Palo 
Alto. 
    
Den här dagen blev därmed kortare ”on the road” än planerat. Men det 
gjorde samtidigt att jag fick tid att skriva lite mer om senatens ställ-
ningstagande som hade kommit under dagen. Det blev ett positivt be-
slut. Med 14 för och 9 emot.  
     
Vad är det då för slags reform som finansutskottet har enat sig om? 
Ja, den består av tre delar. För det första skall försäkringsbolagen 
tvingas ta emot alla som vill ha en sjukförsäkring. Det verkar mer än 
självklart för en svensk men så är det inte i USA idag. Ett försäkrings-
bolag kan säga nej till en person som vill sjukförsäkra sig med hänvis-
ning till hans eller hennes sjukdomshistoria. En mjukare variant är att 
försäkringsbolagen differentierar premien efter personens hälsotill-
stånd, det blir helt enkelt dyrare ju sämre utsikterna är så att säga. För 
det andra ingår vad man kallar individens uppdrag (”individual manda-
te”). Det betyder i korthet att alla medborgare i fortsättningen måste 
skaffa sig en sjukförsäkring. Den som inte gör det kommer att bli böt-
fälld. För det tredje finns det en del som syftar till att omfördela kostna-
derna mellan generationerna. Och det finns en del annat. 



13 

 

Det bidde en tumme skulle man kunna säga. Det här är inte en radikal 
reform av det amerikanska vårdsystemet. Reformen kommer inte att 
väsentligt sänka kostnaderna för sjukvården (som andel av BNP). Re-
formen tacklar inte det grundläggande problemet med en för svag 
”efterfrågesida”. Det har stått klart länge att ett av skälen till att sjuk-
vårdskostnaderna ständigt stiger snabbare än BNP i USA är splittring-
en på finansieringssidan. De privata försäkringsbolagen har inte kraft 
att stå emot utförarsidans, sjukhusens och doktorernas, och läkeme-
delsbolagens krav på högre ersättningar. Slutligen, reformen ökar inte 
konkurrensen i försäkringsledet. (Hälsoutskottet i senaten har ett för-
slag om så kallad ”public option” som eventuellt, om det skulle gå ige-
nom, kan komma att öka konkurrensen.) Och det finns mer att säga.  
     
Det som är positivt, för det finns naturligtvis saker som är bra, är att 
långt fler amerikaner kommer att ha sjukförsäkring om förslaget går 
igenom. Liksom att försäkringsbolagen tvingas bete sig civiliserat gent-
emot sina kunder. Det är också en öppning för mer långtgående för-
slag, de politiska kommentatorerna betraktar finansutskottets förslag 
som ett ”golv”. Det är vad som minimum kommer ut om det blir ett kon-
gressbeslut framemot jul. Det slutgiltiga beslutet kan komma att bli 
mera radikalt. 

 
Jag har till och från de senaste dagarna tänkt tanken att USA för mig 
inte längre är ett föredöme. Det tyckte jag för 43 år sedan när jag bod-
de här. Jag menar inte att jag då okritiskt accepterade allt ameri-
kanskt. Men i stort var USA ett samhälle som jag vid den tiden tyckte i 
det mesta låg före Sverige och Europa i övrigt. Det kan jag inte säga 
att jag tycker nu. Visst, det finns all anledning att med beundran se på 
dynamiken i den amerikanska ekonomin. Entreprenörsandan, arbets-
marknadens flexibilitet, riskkapitalmarknaderna och mycket annat i 
ekonomin är mer utvecklat än i Europa. Men priset är för högt. Symp-
tomen är många på att det amerikanska samhället har stora strukturel-
la problem till följd av ”dålig” politik. För de stora problem jag ser hand-
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lar om att politikerna inte tar sitt ansvar. Underinvesteringarna i de ge-
mensamma resurserna, till exempel vägar, är ett exempel. De stora 
ekonomiska orättvisorna ett annat. Det dåliga hälsoläget ett tredje. De 
snåla trygghetssystemen för medborgarna ett fjärde. Och, apropå det 
jag just diskuterat, att USA har ett dyrt, orättvist och ineffektivt vårdsy-
stem som man dessutom har försökt reformera i snart 50 år utan att 
lyckas, är även det politikernas ansvar. Och också den här gången 
”bidde det en tumme” (om nu något i stil med finansutskottets förslag 
överhuvudtaget går igenom). Vilken slutsatsen blir? Ja, det tycks som 
om det amerikanska politiska systemet är ineffektivt i meningen att det 
inte förmår tackla de verkligt djupgående samhällsproblemen.  
     Bara en fundering. 
... 
 
San Francisco, CA, fredag 16 oktober 2009 
Dagens höjdpunkt var besöket på SFMOMA, det ganska nybyggda 
museet för modern konst i San Francisco. Det sägs i reklamen att det 
är USA:s andra största museum för samtida konst (efter ”riktiga” 
MOMA i New York). Det kan nog stämma för det är ett imponerande 
museum. Jag gick runt ett par timmar och dagens höjdpunkt var en 
stor specialutställning med fotografen Richard Avedons bilder. Jag har 
kollat in honom tidigare. För mig är han intressant eftersom han i bilder 
beskriver den tid jag själv levt, det var bilder från perioden 1946-2004. 
 
SFMOMA är så typiskt amerikanskt. Det är, gissar jag, till så gott som 
100% ett privat finansierat museum. Överallt finns namnlistor över alla 
som bidragit, allt från de stora bidragsgivarna till dem som lämnat ett 
bidrag på ”…at least $1000”. Och vid ingången till varje enskilt utställ-
ningsrum kan det stå till exempel ”The Anderson Gallery” (som var ett 
namn jag kommer ihåg). Jag vet inte hur systemet fungerar exakt men 
i vissa fall har givaren inte bara ställt upp med en stor summa pengar, 
vi talar säkert om tiotals miljoner dollar, utan också med den konst 
som visas i rummet. På taket till museet fanns en så kallad ”Sculpture 
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Garden”. En av de dominerande skulpturerna var av Alexander Cal-
der. Och där kunde man läsa: ”Gift of Rita B. Schreiber in memory of 
her husband Taft Schreiber.”  
     
Är det här ett bättre system än det vi har för till exempel Moderna Mu-
seet där staten svarar för den helt dominerande finansieringen? Jag 
tror inte det, i varje fall inte sett ur konstnärlig och administrativ syn-
punkt. Konstnärligt betyder den amerikanska modellen att det, åtmin-
stone till viss del, är donatorns smak som avgör. Antingen genom att 
familjen ger ett konstverk som de redan äger till museet. Eller genom 
att de påverkar valet av den konst som köps med de pengar som do-
neras. Det är med andra ord de rika amerikanernas smak som till stor 
del uttrycks i urvalet av konsten för ett museum som SFMOMA. Är det 
bra? 
     
Administrativt måste det också vara svårt. När folk tjänar stora pengar 
eftersom tiderna är goda är tillflödet av donationskapital gott, i dåliga 
tider försvinner en del av den fundingen. Det måste managementmäs-
sigt vara en knepig situation. 
     
Apropå den underutvecklade offentliga sektorn uppvisar San Franci-
sco andra goda exempel. Gatorna är i verkligt dåligt skick. Inte alla 
men många av de mest trafikerade som Market Street och van Ness 
Ave är i stort behov av underhåll.  
    
Jag tror att underinvesteringarna i gemensamma resurser kommer att 
slå tillbaka mot amerikanarna, och den amerikanska ekonomin, någon 
gång i framtiden. Tragedin ligger i att det politiska systemet, men ock-
så amerikanen i allmänhet, inte verkar vara beredd att ta sig an pro-
blemen. Att exempelvis tänka sig en skattehöjning för att öka invester-
ingarna i underhåll av infrastrukturen, vägar och sådant, är nog för de 
allra flesta amerikaner en omöjlig tanke. 
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Vad som kommer att ske på sikt? Ja, det vet naturligtvis ingen med 
säkerhet något om. Men antingen blir USA akterseglat av andra länder 
som förstår att marknaden inte klarar allt på egen hand. Det kommer 
att så småningom synas i en sjunkande relativ välfärd för USA. Eller 
också kommer vi att få se en ny politisk rörelse som bygger på insikten 
att det gemensamma måste få mera resurser. Och att det måste bli 
attraktivt att också arbeta i offentlig sektor. Det är det inte idag i USA. 
… 
 
Rohnert Park, CA, måndag 19 oktober 2009 
Det finns ett antal symptom på att den amerikanska ekonomin, ja det 
amerikanska samhället i stort, har allvarliga problem.  
     
Överinvesteringarna i privat sektor är en av de första saker man som 
besökare lägger märke till. Det mest tydliga exemplet är det som kret-
sar kring bilen. Det finns, förenklat sagt, för många bilar och för stora 
bilar. Och följden har blivit för stora investeringar i vägar, shopping-
malls, parkeringsplatser och allt annat som har med bilen att göra.  
     
Ta Rohnert Park som exempel. Staden delas på mitten av en motor-
väg (101) och på båda sidor om denna regerar, bildligt talar, bilen. Där 
finns diverse hotell och motell. Jag bor på ett av dem, Best Western, 
som har ca 100 rum och alltså behöver 100 parkeringsplatser. Det är i 
sig en ganska stor yta. Tvärs över gatan ligger ett stort, och då talar vi 
verkligen om stort, shoppingområde med varuhus som Target, Burling-
ton, Home Depot och diverse mindre butiker. Och man kan lätt före-
ställa sig hur mycket parkeringsplats som krävs för det. Parkeringsom-
rådet är gigantiskt. Till det kommer bensinmackar, drive-in restaurang-
er, drive-in banker, fristående uttagsautomater och annat som följer 
med ett högt utvecklat bilsamhälle. Dessutom hör det till bilden att man 
inte behöver åka många mil på motorvägen för att komma till nästa 
”Rohnert Park”, och därefter till nästa etc. Och likadant ser det ut i hela 
landet. 



17 

 

Vad beror dessa överinvesteringar på? Ja, att incitamenten har varit 
fel. Både priset på kapital och energi har varit för lågt. Det har berott 
på att det har funnits gott om sparande i dollar som gjort kapitalet både 
tillgängligt och billigt. Alan Greenspan, Federal Reserve-chefen under 
nästan 20 år, har sett till att räntorna varit låga, och att bankerna har 
fått låna ut utan inblandning från myndigheterna. Det har, kort sagt, 
varit mycket lätt att få kredit och räntan har varit låg. Och det har inte 
funnits någon politisk vilja att beskatta upp priserna på till exempel 
bensin så som vi gjort i bland annat Sverige. 
     
Det skall naturligtvis sägas att en mycket stor del av de privata inve-
steringarna, de som görs av företagssektorn, har varit bra för den 
amerikanska ekonomin. I motsats till vad som har gällt i många andra 
länder kan man inte påstå att företagen här har investerat fel i någon 
strukturell mening. Det är framsidan av en starkt konkurrensutsatt och 
avreglerad marknad. 
     
Pendangen till detta är underinvesteringarna i offentlig sektor. Det har 
jag skrivit om tidigare och det tål att repriseras. Nästan var man än 
åker i Kalifornien slås man av de dåligt underhållna vägarna och gator-
na. Och längs så gott som alla vägar på landsbygden ser man fortfa-
rande stolpar med el- och teleledningar. Men inte bara där. Det ser 
likadant ut i många städer. Menlo Park är ett exempel, San Francisco 
är ett annat. Så har det inte sett ut i Sverige på flera decennier. 
     
Och det här är bara de yttre tecknen man kan se när man passerar 
förbi. Man kan misstänka att också andra delar av offentlig sektor som 
vi känner den i Sverige är underinvesterad. Skolan till exempel. 
 
Ett tredje symptom är de ekonomiska orättvisorna. Det är så uppen-
bart att här finns en stor grupp människor som har det bra, eller myck-
et bra ekonomiskt (för att inte tala om ”the stinky rich people”). Men 
lika uppenbart är att det finns många som lever på mycket små medel. 
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De är påfallande ofta här i Kalifornien spansktalande. Ta mitt motell 
som exempel igen. Alla som arbetar här talar dålig engelska, eller ing-
en engelska alls. Och man kan lugnt utgå från att deras löner är på 
mininivån (som i Kalifornien betyder $8 per timma).  
     
Ett fjärde symptom på djupgående problem är den dystra makroeko-
nomiska verkligheten med årliga underskott i statsbudgeten som regel 
snarare än undantag, och med negativ bytesbalans år in och år ut. Det 
första leder till en växande statsskuld, det senare till en växande ut-
landsskuld. Makronekonomiska obalanser som sträcker sig över årti-
onden, och så är det i fallet USA, är allvarligt eftersom det är ett teck-
en på strukturella brister.  
   
Den omogna samhällsdebatten är ytterligare ett symptom. Man räknar 
med att var femte amerikan någon gång ibland tittar på Fox News. För 
en svensk är Fox News en otänkbarhet. Det är en onyanserad, vinklad 
och högljudd nyhetskanal. Här kan man verkligen tala om att man bok-
stavligen skriker åt varandra, och inte så sällan är det programledaren 
som skriker högst (som Bill O’Reilly). Politiskt finns Fox News någon-
stans långt höger ut. Jag tror att till och med republikanerna ibland 
tycker att Fox åsikter är i mesta laget. Det är klart att Fox News fram-
gångar i form av ökat tittande speglar den allmänna högervridningen i 
USA under de senaste två decennierna. Om det finns inte så mycket 
att säga. Men det jag reagerar mest på är tonen, oförsonligheten och 
oviljan att lyssna på motståndarnas argument. Om ett av de idag vikti-
gaste TV-nätverken, Fox, beter sig som det gör är det ett tecken på att 
samhället i stort har problem. 
 
Ett ytterligare tecken på ett strukturellt problem är rättssystemet. Det 
amerikanska rättssystemet är självfallet i många delar ett föredöme. 
Men ”sue”-kulturen, detta att man stämmer allt och alla när möjlighe-
ten finns, är kostnadsdrivande. Vill man uttrycka sig i ekonomiska ter-
mer kan man säga att transaktionskostnaderna, allt annat lika, blir 
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högre till följd av risken för stämning och process. Ett exempel är sjuk-
vården. De kostnader som följer av att missnöjda patienter går till 
domstol för att få ersättningar, och många gånger får det, dessutom 
rena fantasisummor, räknar man med uppgår till $5 miljarder per år. 
Och det är naturligtvis långt från hela kostnaden. Den kostnad som 
ligger i att det skapas en atmosfär av försiktighet är mycket högre. Det 
finns gott om studier som visar att det i den amerikanska sjukvården 
görs extra många tester, och tas extra många röntgenbilder, bara för 
att doktorns eller sjukhusets eget skinn skall vara skyddat vid en even-
tuell kommande rättsprocess. 
 
Om det här är symptomen, vilka är då de bakomliggande problemen? 
Ja, man kan ana att det rör sig om värderingar. Det handlar om synen 
på rättvisa som definitivt är en annan än den vi har i Europa. Det 
handlar om synen på det gemensamma, det vi gör tillsammans via det 
offentliga, stat, delstat och kommun, som också skiljer sig mycket från 
den europeiska inställningen. I USA är ”government” är skällsord för, 
gissar jag, en majoritet av befolkningen. Det handlar också om den 
andra sidan av det myntet – om synen på marknaden. Jag skulle säga 
att i USA är tron på marknaden en övertro. Det finns, verkar det som, 
inga gränser för vad marknaden klarar av. Och det vet alla ekonomer 
att det gör.  
     
Det är de här värderingarna som – för att koppla tillbaka till sjukvårds-
frågan – gör det så svårt att rubba på uppfattningen att ett system med 
privat sjukförsäkring är överlägset ett skattefinansierat system när det i 
praktiken är precis tvärtom.  
… 
 
Oroville, CA, onsdag 21 oktober 2009 
En sysselsättning när man sitter i bilen i många timmar är att lyssna på 
radio. Det finns gott om kanaler. Men de är utan undantag lokala, det 
vill säga man kan lyssna på en och samma station så länge man be-
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finner sig inom några mils avstånd från sändningsorten. Det blir lite 
stackato om man uttrycker sig så.  
     
Det som sänds är till 80% eller mer en blandning av musik och reklam. 
Resterande 20% är någon form av tal – lokala nyheter inklusive sport, 
av och till diskussionsprogram och ofta religiösa program. Också tal-
programmen är ideligen avbrutna för reklam. ”Border Furniture i Fort 
Bragg erbjuder den här veckan en fantastisk soffa för $99.” etc. 
   
Ibland lyckas man få in lite mer seriösa program. I närheten av San 
Francisco kunde jag på en kanal lyssna på BBC World News. Men 
också den var reklamfinansierad. Ett medicintekniskt bolag (om jag 
kommer ihåg rätt) tyckte väl att amerikanarna borde få ta del av ett 
nyhetsprogram som för en gång skull vidgade perspektivet från det 
lokala till det globala. 
     
I dag lyssnade jag en del på Capital Public Radio, en Sacramento-
station (därav ”Capital”, Sacramento är huvudstad i Kalifornien) som 
under vissa tider enbart sänder klassisk musik. Också den kanalen 
måste ägna sig åt reklam. Men då för eget bruk i meningen att det är 
bara genom bidrag från lyssnarna som kanalen kan sända, och det är 
alltså det reklamen handlar om.  
    
TV är samma sak. På det hotell jag bor på i Oroville (Comfort Inn) 
finns 60 kanaler att välja mellan. Det stora flertalet sänder olika former 
av lokala nyheter och andra program med lokal anknytning. Dessa 
kanaler är ofta kopplade till de stora amerikanska nätverken som CBS, 
ABC, NBC osv. Det blir med andra ord en blandning av lokalt och na-
tionellt, mera sällan internationella nyheter. I det avseendet står CNN i 
en klass för sig. Fox News har förhållandevis lite av det internationella 
i sina sändningar, och i stort sett inget alls om inte amerikanska intres-
sen är indragna. Därutöver finns specialkanaler för sport, religion, 
barn, mat, väder, djur, historia, resor och säkert en del annat.  
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Så långt jag har kunnat se är alla dessa kanaler reklamfinansierade 
(och reklamen i TV tar i stort sett lika mycket plats som i radio). Men 
det är möjligt att det finns några bidragsfinansierade kanaler. Från tidi-
gare vet jag att Frontline är en sådan. Frontline finns emellertid inte på 
Comfort Inns utbud av 60 kanaler. 
     
Jag menar inte att alla dessa kanaler producerar dåliga och ytliga pro-
gram. Inte alls. Det visas ytterst intressanta program som uppenbarli-
gen är gjorda med stora resurser och med stor journalistisk integritet. 
History Channel visade häromkvällen en mycket fängslande, timmes-
lång dokumentär om mordet på president Kennedy 1963. Och jag såg 
en annan dokumentär häromdagen om Sam Walton, Walmarts grun-
dare, som också var mycket välgjord. Därutöver finns mängder av ny-
hets- och diskussionsprogram av hög klass. 
     
Det är helheten som blir ytlig. Dels till följd av reklamen. Dels till följd 
av att det mesta av det som sänds är förflackat och ganska banalt. 
Den senaste veckan har TV här, och då talar jag verkligen om alla 
kanaler som sänder nyheter, fullkomligen översvämmats av historien 
om pappan som skickade upp en ballong och försökte få världen att 
tro att hans sexårige son fanns ombord. Till och med seriösa CNN har 
varje dag i snart en vecka sänt timmar om den här ganska tragikomis-
ka historien. Det trodde jag för övrigt inte om CNN. Det inser man 
nämligen snabbt att det CNN vi ser i Sverige, till stor del producerat i 
London, är långt från det CNN jag tittar på här. 
     
Kanske är CNNs två skepnader ett tecken på något. Det antyder må-
hända det som skiljer den amerikanska livsstilen från den europeiska. 
 
Reno, NV, torsdag 22 oktober 2009 
Man kan, för att fortsätta gårdagens resonemang, undra varför ameri-
kanska media är så ytliga som de faktiskt är. Det måste finnas en för-
klaring. Jag skulle gissa att den finns i amerikanens syn på ”govern-
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ment”. Eller mera precist uttryckt, amerikanen vill ha så lite politisk in-
blandning som möjligt. Och media är definitivt inte ett område som 
genomsnittsamerikanen tycker politikerna skall blanda sig i. Det gäller 
också finansieringen. Skattefinansierade radio- eller TV-kanaler som vi 
har i Sverige är idag en otänkbarhet, det skulle förmodligen kallas 
”socialized media”. Det har inte alltid varit så. National Public Radio, 
NPR, en icke-reklamfinansierad producent av radioprogram var fede-
ralt finansierad fram till 1980-talet då Reagan-administrationen tyckte 
att radio var inget skattebetalarna skulle betala. NPR finns kvar men i 
mindre omfattning, och finansierat i första hand genom donationer och 
avgifter från de radiostationer som köper programmen. 
     
Konsekvensen blir att media lämnas till privata företag (och i marginell 
grad till nonprofit-företag typ Capital Public Radio) och marknadens 
urvalsprocesser. Efter den regelboken finns det ett obetydligt utrymme 
för seriösa och analytiska program. Marknaden är helt enkelt för liten. 
Däremot är den oerhört stor för det lättsmälta och lättsålda – för sport, 
underhållningsprogram (inklusive religiösa program), populärmusik, 
kändisar, såpor och andra vardagligheter. Mediaföretagen inriktar sig 
på det som är lönsamt, och det är detsamma som att säga att man 
väljer de stora målgrupperna som sponsorerna är beredda att betala 
mycket reklamtid för. Marknaden fungerar helt sonika rationellt. 
     
Är det ett bra system? Jag tycker ju inte det – av tre skäl, två uppenba-
ra och handfasta, ett mer djupgående. Det första är reklamen. Reklam 
i radio och TV är pest för konsumenten. Reklamen är pest även i Sve-
rige. Det är bara det att här formligen drunknar man i reklam. Det 
andra skälet är det jag just diskuterade, att utbudet av lätt tillgänglig 
god journalistik blir för litet.  
     
Det tredje skälet är det mera fundamentala. Om amerikanen omges av 
ytliga och sönderhackande media på det sätt som faktiskt gäller får det 
mänskligt att döma långsiktiga kulturella och sociala konsekvenser. 
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Amerikanen själv riskerar att bli förflackad och spretig. En sak kan jag 
säga med säkerhet. Det här är en del av det amerikanska samhället 
som jag tycker är mindre attraktivt än hur vi har ordnat det i Europa. 
Balansen mellan det offentliga och det kommersiella vad gäller media 
är bättre i Europa. 
… 
 
Las Vegas, NV, lördag 24 oktober 2009 
Jag lyssnade på Fox Radio idag och det var ett ”ring in”-program med 
inriktning mot politik och samhällsfrågor. Som så ofta i sådana pro-
gram kretsade samtalet kring kritik av ”government”, och det höga 
skattetrycket.     
    
Amerikanens rädsla för mera politik och högre skatter är så uppenbart 
ett självbedrägeri. Sjukvårdsreformen, och särskilt hur finansieringen 
av vården skall ordnas, är ett bra exempel. I Sverige är sjukvården 
skattefinansierad. Genomsnittligt betalar en svensk via skattsedeln 
kring 30 000 kronor per år för vården och omsorgen. Den totala kost-
naden är då fördelad på samtliga medborgare, unga som gamla. Efter 
samma sätt att räkna kostar den amerikanska sjukvården ca $7000 
per medborgare, i runda tal 50 000 kronor. Den amerikanska sjukvår-
den är med andra ord ca 70% dyrare än den svenska. 
     
Det finns ett självbedrägeri i meningen ”det finns inga fria luncher”. 
Eller uttryckt på annat sätt, kostnaden för vården uppstår antingen 
man betalar via skatten som i Sverige eller via en premie till ett privat 
försäkringsbolag som i USA. Men självbedrägeriet blir ännu tydligare 
när man inser att rädslan för politisk inblandning och övertron på mark-
nadslösningar gör att man följer en mindre rationell modell för finansie-
ringen. Varje seriös granskning av den amerikanska modellen för vår-
dens finansiering visar att man har ett system som är mycket mindre 
effektivt än (den svenska) ”single payer”-modellen. Eller för den delen 
mindre effektiv än den politiskt reglerade försäkringsmodell som finns i 
Tyskland och Holland. 
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Jag läste häromdagen en ledare i USA Today (23 oktober) om 27-
åriga Claire Bloxom från Texas som just förlorat den sjukförsäkring 
hon hade genom den PR-byrå där hon arbetade. Hon hade emellertid 
på egen hand lyckats få tag i en ny försäkring som dessutom var billi-
gare än den hon hade haft genom arbetet. Visserligen fick hon då inte 
täckning för kostnader om hon skulle bli gravid och föda barn (vilket ju 
inte är helt ovanligt i åldern kring 30). Och hon fick också avstå från 
försäkringsskydd vid mental sjukdom. Hon skulle ändå betala $2388 
per år. 
     
Ledarskribenten för ett resonemang apropå sjukvårdsreformen där 
budskapet är att om reformen leder till att premier för unga amerika-
ner, personer som Clarie Bloxom, kommer att höjas finns risken att 
ännu fler väljer att inte försäkra sig. Det vore olyckligt eftersom ett vik-
tigt mål med reformen är att fler amerikaner, inte minst unga, skall ha 
en sjukförsäkring. Ledaren mynnar ut i att politikerna måste hitta en 
balans där de ungas ofrånkomliga subvention av de äldres vård och 
omsorg inte blir så stor att den avskräcker från att försäkra sig. 
     
Men tänker man ett varv till förstår man att ett privat försäkringssystem 
av den typ som finns i USA på varje punkt är ekonomiskt underlägset 
ett single payer-system. Ett sådant är inte fragmenterat. Det är där-
emot det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Det finns ett mycket 
stort antal försäkringsbolag och ett ännu mycket större antal försäk-
ringsupplägg (”health plans”). Det ligger i sakens natur att ju mer frag-
menterat ett system är, desto högre blir transaktionskostnaderna. Alla 
utförare – sjukhus, enskilda doktorer och kliniker etc. – måste admini-
strera relationerna till flera försäkringsbolag (förutom till patienten). 
Och spegelbilden av dessa kostnader finns givetvis hos försäkringsbo-
lagen. Det är inget att förundras över att administrationskostnaderna i 
det amerikanska vårdsystemet uppgår till en tredjedel av totalkostna-
den. Enligt en välkänd studie var kostnaderna för att administrera den 
amerikanska vården ungefär dubbelt så höga som i det kanadensiska 
single payer-systemet.  
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Och det är inte hela bilden. Om vi som i ett single payer-system har få 
beställare/finansiärer av vård (i Sverige ca 20 landsting/regioner) bety-
der det att man blir stark i förhandlingarna med de privata utförarna. 
Den svaga beställarfunktionen i det amerikanska systemet bidrar en-
ligt flera studier till höga relativkostnader. 
     
Till dessa kostnader skulle vi också kunna lägga de ”BNP-osynliga” 
kostnader som följer av att alla amerikaner av alldeles uppenbara skäl 
ägnar mycket tid åt att fundera över hur man skall ordna sin sjukför-
säkring, åt förhandlingar med försäkringsbolag och doktorer och åt 
annat som har med sjukförsäkringen att göra. För en svensk är det 
svårt att föreställa sig. Vi ägnar i praktiken ingen tid åt sådant. 
 
Sammantaget blir bilden tydlig. Till följd av sin rädsla för ”government” 
och höga skatter väljer amerikanen ett system, i det här fallet för sjuk-
vårdens finansiering, som är mindre effektivt än de fungerande alter-
nativ som finns i andra länder. USA Today´s ledare diskuterar en rele-
vant fråga sett med amerikanska ögon, och mot bakgrund av de poli-
tiska diskussioner som just i dessa dagar förs i kongressen i Washing-
ton. Men ledaren snuddar inte ens vid den mer grundläggande frågan 
om det är så klokt att privata försäkringsbolag och marknaden överhu-
vudtaget skall få ha ansvaret för vårdens finansiering. Det är för övrigt 
samma sak som att säga att den reform av vårdsystemet som just nu 
dominerar det politiska USA inte kommer att tackla det grundläggande 
problemet. För ingen amerikansk politiker kan, gissar jag, ens drömma 
om att tänka bort de privata sjukförsäkringsbolagen.  
… 
 
Winslow, AZ, onsdag 28 oktober 2009 
Jag lyssnade på NPR under den timma det ungefär tar att åka från 
Williams upp till Grand Canyon. Det var en intervju med författaren till 
en ny biografi över Ayn Rand, filosofen och författaren som dog för 
snart 30 år sedan. Det var ett intressant samtal. Bilden av Ayn Rand, 
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som jag har läst lite av och som jag är djupt skeptisk mot, nyansera-
des. Hennes doktrinära avståndstagande mot allt som har med politik, 
och särskilt med statlig inblandning i marknaden, att göra fick delvis 
sin förklaring. Ayn Rand var rysk överklass och hennes familj tvinga-
des bort, och förlorade sin förmögenhet i samband med den kommu-
nistiska revolutionen 1917. Författaren till biografin, Anne Heller, me-
nade att här fanns den viktigaste förklaringen till Ayn Rands kategoris-
ka, för att inte säga fundamentalistiska, syn på statens roll.  
    
Ayn Rand har aldrig fått något akademiskt erkännande. Däremot har 
hon lästs av väldigt många, inte minst i USA. Det nämndes att hennes 
böcker fortfarande säljs i över en miljon exemplar om året. Och många 
kända amerikaner med konservativ framtoning säger sig vara påverka-
de av Ayn Rand. Det är känt att Alan Greenspan, förre chefen för Fe-
deral Reserve, både personligen kände Ayn Rand och i mycket delade 
hennes syn på politikens uppgift (det vill säga att det skall vara så lite 
politik i meningen statlig inblandning som möjligt). 
     
Det här samtalet bildade en utmärkt fond till den diskussion om ”public 
option” som dominerat de politiska nyhetssändningarna i USA den 
senaste veckan. ”Public option” är det politiska inneordet för dagen. 
Vad är då detta? Ja, det står för att vissa debattörer och politiker vill att 
det offentliga, federalt eller delstatligt, skall erbjuda ett alternativ till de 
privata företag som säljer sjukförsäkring. På samma sätt som US Pos-
tal Service är ett alternativ till privata Federal Express, UPS etc. Kopp-
lingen till Ayn Rand ligger i att frågan om ”public option” i grunden 
handlar om vad staten skall göra och inte göra. Det är partiskiljande 
efter höger-vänster-skalan. Det är demokraterna som driver frågan om 
”public option”. Och det är republikanerna som är emot. Att Ayn Rand 
för sin del skulle ha varit motståndare till ”public option” behöver man 
inte tveka om. 
    
Jag slutar inte att förvånas över den här irrationella inställningen till det 
offentliga som så uppenbart finns i USA. Det är politisk ideologi för sin 
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egen skull, det finns inga ekonomiska eller andra förnuftiga skäl, bara 
en övertygelse om att det är rätt. Man kan undra var denna anti-
government uppfattning kommer från. Kanske har det något att göra 
med historien? Många av dem som utvandrade till USA under 1800-
talet och tidigt 1900-tal gjorde det ofta i protest mot förhållandena i 
respektive hemländer, och inte minst i protest mot myndigheterna och 
staten i dessa länder. Det man sökte var frihet från denna politiska 
överhet. Kanske kan amerikanens närmast instinktiva rädsla för go-
vernment ha något med det att göra? 
 
Gallup, NM, torsdag 29 oktober 2009 
Dagens stora ekonomiska nyhet var att USA:s BNP under tredje kvar-
talet hade stigit med 3,5%. Det är mycket. Det betyder att den pågåen-
de recessionen, den period av negativ tillväxt som vi har haft under en 
tid, har brutits. Att siffran blev så hög förvånade uppenbarligen aktie-
marknaden, som reagerade upprymt. Dow Jones steg med över 2%. 
     
Jag skulle inte bli överraskad om de europeiska siffrorna för BNP-
tillväxten när de publiceras blir väsentligt lägre. Den amerikanska eko-
nomin är otroligt dynamisk. Det kan man nästan känna när man åker 
genom landet. Här är vi mitt uppe i den värsta nedgången i den globa-
la ekonomin sedan 1930-talet, och inte minst USA är hårt drabbat. 
Ändå kan ekonomin vända till tillväxt så snabbt. Det är delvis grundat 
på konstgjord andning (stora finansiella stimulanspaket och extremt 
låga räntor). Men vändningen är också resultatet av en kombination av 
stenhård konkurrens som inte lämnar någon pardon till den svage, väl 
fungerande marknader för riskkapital och annat kapital, brett entrepre-
nörskap, den mest forskningsintensiva miljön i världen och stora mark-
nader. Redan Adam Smith talade om att om marknaden är stor, om 
det finns många potentiella kunder, är det lättare att skapa en lönsam 
verksamhet. Och USA:s inhemska marknad är den största i världen. 
    
Apropå konkurrens har jag varje dag ett utmärkt studieobjekt, hotell-
marknaden. Konkurrensen kan inte vara hårdare än den är för hotellen 
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i det här landet. Den förutseende kunden granskar via nätet de olika 
alternativ som finns. Och hotellkedjorna överträffar varandra med in-
formation och med vad man erbjuder. Deras respektive hemsidor är 
exemplariska. Det är lätt att göra jämförelser. Det är lätt att boka. Och 
även för den som inte förbokat fungerar konkurrensen. Kommer man 
till en stad och åker längs huvudgatan ligger motellen på rad. Det är 
bara att välja. 
     
Den här stenhårda konkurrensen gör att priserna pressas, i synnerhet 
eftersom det av allt att döma finns fler hotellrum än det finns gäster. 
Givet samma kvalitet på rum och samma service (till exempel fri fru-
kost), ligger de amerikanska hotellpriserna långt under de svenska. 
För det rum jag just nu sitter i på Comfort Inn i Gallup betalar jag $90, 
drygt 600 kronor. Det skulle förvåna mig om inte samma rum i en 
landsortsstad i Sverige skulle kosta åtminstone 1 000 kronor.  
 
Albuqerque, NM, fredag 30 oktober 2009 
Det här har varit en dag på Route 66 på väg från Gallup till Albuquer-
que. Route 66 är den klassiska vägen mellan Los Angeles och Chica-
go, den väg som Steinbeck skildrar i Vredens Druvor och som grab-
barna i Easy Rider far fram på. Vägen är numera nedlagd, till stora 
delar uppriven och ersatt med motorväg, men just i New Mexico finns 
bitvis Route 66 kvar. Det är den jag har åkt på idag. Det var intressant, 
stundtals vackert och inte så lite deprimerande. Det senare i meningen 
att längs den gamla vägen finns här och där lämningarna kvar från 
storhetstiden. Öde och förfallna bensinstationer, motell och andra ser-
viceetablissemang som fanns längs vägen. 
     
Överhuvudtaget är den här delen av USA fattig. Det märks på allt, på 
affärer och restauranger och inte minst på hur människor bor. Det är 
verkligen ett boende som vi svenskar inte tror skall finnas i ett land 
som USA. Majoriteten av husen man ser längs Route 66 är enkla, små 
och tristgrå, inte så sällan mobila. De värsta exemplaren är rena skjul. 
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Om huspriserna i Reno som jag kollade lite närmare låg i intervallet 
$200-400000 för en vanlig villa, kan genomsnittspriset i områdena 
kring Route 66 i New Mexico knappast vara över $50-100000. Det 
skall samtidigt sägas att när man kommer närmare en stad som Albu-
querque ser det annorlunda ut.  
 
En fråga som jag funderat på idag, det blir ganska många timmar i 
bilen och man triggas av det man ser, är just det här med amerikanens 
ekonomi. Kan man säga att amerikanen i genomsnitt har det ekono-
miskt bättre än svensken? Det är en komplicerad fråga. 
     
Räknat som BNP per capita är amerikanen rikare än svensken. Men 
det är inte så konstigt. I USA arbetar en person betydligt mera än i 
Sverige räknat i timmar per år, och det har man gjort i decennier, och 
då blir BNP per capita relativt större allt annat lika. Samma effekt får 
en högre befolkningstillväxt som USA också haft. Till det kommer att 
den privata sektorn i USA är större än i Sverige. Av beräkningsteknis-
ka skäl ger det högre relativ BNP. Dessutom säger naturligtvis inte 
BNP per capita ett dugg om hur inkomsterna mellan människorna är 
fördelade. Och i USA är inkomstfördelningen mycket snedare än i 
Sverige. Det är det jag har sett bevis på när jag åkt genom samhällena 
i New Mexico idag. 
    
Ett annat sätt att försöka svara på frågan är att titta på priserna. Är det 
billigare eller dyrare att leva i USA jämfört med Sverige? Talar vi om 
de stora kostnadsposterna för en familj – maten, boendet, resandet 
och energin – är det billigare i USA. En högst ovetenskaplig test som 
jag har gjort tyder på att matkostnaderna ligger 10-15% lägre än i Sve-
rige. Jag misstänker att boendet också är billigare. Resor är det defini-
tivt, bensin och diesel kostar mycket mindre än i Sverige, bara lite mer 
än en tredjedel av det svenska priset. 
     
Hur kan det komma sig att priserna i det BNP-mässigt rikare USA är 
lägre än i Sverige? Det är också en komplicerad fråga. Men det finns 
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åtminstone två tunga skäl. För det första är skatterna lägre i USA. Det 
gäller omsättningsskatterna men också till exempel skatten på drivme-
del. Att bensinen bara kostar en tredjedel mot hemma har så gott som 
helt med skatten att göra. För det andra, och förmodligen viktigast, är 
konkurrensen mer intensiv, och det vet vi pressar priserna.   
     
Det här är samtidigt inte hela bilden. Kostnaderna för vård och omsorg 
ligger som ett genomsnitt 50-70% högre än i Sverige. Och högre ut-
bildning måste amerikanen till stor del betala ur egen ficka. I båda des-
sa fall är förklaringen politisk. Amerikanarna har valt ett system för 
dessa tjänster där grundprincipen är att var och en får betala (en stor 
del av) vad det kostar. Att det sedan i fallet vård och omsorg har lett till 
ett relativt sett mindre effektivt system som man tvingats lappa och 
laga på har jag redan varit inne på. I fallet högre utbildning är det ett 
mera renodlat politiskt val. Det är inte skattebetalarna som skall betala 
merparten av studenternas kostnader, så ser man på saken här. Och 
det är inte i första hand det offentliga som skall driva högre utbildning. 
Den skall skötas privat. 
     
Vilken slutsatsen blir? Ja, kort skulle jag formulera den så att inkomst-
mässigt är amerikanen rikare än svensken – men svensken lever ett 
bättre liv. Jag tycker att det finns tre tunga argument för det. För det 
första arbetar vi mindre. En ekonom skulle säga att i Sverige tar vi ut 
en större del av tillväxten i form av kortare arbetstid, längre semester 
etc. Många amerikaner har fortfarande bara en veckas semester. För 
det andra är inkomsterna långt mer jämnt fördelade i Sverige, och det 
skapar ett mer attraktivt samhälle för de allra flesta. Då slipper man 
träffa på den typ av fattiga områden, och den typ av inhumant boende, 
som det synbarligen finns mycket av här i sydvästra USA (och också 
på många andra håll). Och man slipper uppleva att man på en halvtim-
ma med bilen åker från områden där människorna av allt att döma har 
det mycket bra ekonomiskt, väl i klass med Sverige, till ren fattigdom. 
Det är i mitt tycke inte ett modernt samhälle. Så såg det ut i Sverige för 
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100 år sedan eller så. För det tredje är Sverige ett mera miljömedvetet 
samhälle. Det är symptomatiskt att FNs stora miljökonferens som skall 
hållas i Köpenhamn i december i år och som det är så mycket tal om i 
Sverige, knappast nämns i nyhets- och debattprogrammen här. Det 
kanske inte är ett särskilt tungt vetenskapligt argument men passerar 
man genom Arizona och New Mexico som jag har gjort de tre senaste 
dagarna ser det runt vissa vägar ut som det gjorde i Sverige för 50 år 
sedan. Där ligger allsköns skrot, gamla rostiga bilvrak och annat som 
man tycker man vill bli av med. Det tyder närmast på underutveckling 
vad gäller synen på miljö och natur. 
    
Någon skulle säga att detta är en orättvis betraktelse. Det går inte att 
jämföra ett litet land som Sverige med en kontinent som USA. Men jag 
menar att även om vi skulle jämföra hela EU-Europa med USA, och då 
talar vi om jämförbara storheter, skulle dessa tre argument gälla. Slut-
satsen blir att vi överlag lever ett bättre liv i Europa än amerikanen. 
Det är naturligtvis inte samma sak som att säga att amerikanen i ge-
men skulle vilja ha det som vi har det i Europa. Det tror jag inte alls. 
Den paradoxen är i sig en intressant fråga.  
 
Albuquerque, NM, lördag 31 oktober 2009 
Jag har tillbringat hela dagen i Albuquerque, mera precist i gamla stan 
i Albuquerque. Det är en högst charmig del av staden. Centrum i gam-
la stan är ett litet torg med en park i mitten, allt omgivet av låga hus i 
adobe-stil. Det är kommers kring torget men en speciell form av kom-
mers, mängder av gallerier och affärer som säljer konst och hant-
verk… Det var, trots fint väder och Halloween-eftermiddag, inte särskilt 
mycket folk i rörelse. Det gjorde att varje gång jag kom in ett galleri 
kom jag i samspråk med människorna där. 
     
Det längsta samtalet hade jag med Butch Phillips, fotograf i 60-
årsåldern med egen studio och utställning i en lokal nära torget. Det 
visade sig att han var högst engagerad i, och mycket välinformerad 
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om, den pågående debatten om det amerikanska vårdsystemet. 
(Dessutom var hans fru läkare.) Han var mycket kritisk mot systemet 
som det nu ser ut, och mot politikernas oförmåga att ta de nödvändiga 
radikala greppen. Han menade att USA måste på sikt få ett ”single 
payer-system” och han hoppades att förslaget om ”public option” skul-
le vara en inkörsport till just det. 
      
För min del tror jag att han på den punkten kommer att bli besviken. 
Public option-modellen, om den nu överhuvudtaget kommer att för-
verkligas, kommer med all sannolikhet inte att på allvar hota de privata 
försäkringsbolagens ställning. Frågan är om ens konkurrensen kom-
mer att öka. Det skulle inte förvåna mig om försäkringsbolagens och 
läkemedelsindustrins lobbyingkrafter, de viktigaste motståndarna till en 
reform enligt Butch Phillips, kommer att se till att det offentliga försäk-
ringsalternativet blir så omgärdat med regler att det blir en krympling 
på marknaden. [Idag, 2011, vet vi att det inte blev någon public option, 
den försvann i förhandlingsspelet inför kongressbeslutet våren 2010.] 
     
Jag frågade honom om hur det kommer sig att USA, som annars ord-
nar sin produktion så rationellt och effektivt, just när det gäller vård och 
omsorg har valt, och till stora delar slåss för, ett sekunda system. Det 
finns bättre lösningar för vårdens finansiering, ändå är man politiskt 
inte villig att acceptera dem. Hans svar var att det hänger samman 
med grundläggande frihetsvärderingar som sitter djupt hos väldigt 
många amerikaner. Ju mindre staten lägger sig, ju mindre staten utför, 
desto bättre. Om det finns minsta lilla möjlighet att låta privata företag 
ha hand om finansiering och produktion så måste det bli så. Även om 
marknaden fungerar mindre bra som i fallet vårdens finansiering. 
    Jag tror att han har helt rätt i sin analys. 
… 
 
Denver, CO, onsdag 4 november 2009 
Det här har varit en förflyttningens dag. Jag har kört från Pueblo till 
Denver med ett kortare besök i Colorado Springs, det är det hela.  
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Colorado Springs är en uppenbart välmående stad inbäddad i det 
vackra Rocky Mountain-landskapet. Jag stannade vid ett nybyggt, 
stort shoppingcenter nära motorvägen. Det var av samma typ som 
finns i utkanten av nästan alla lite större amerikanska städer. Där finns 
de stora kedjorna, i det här fallet Target, Radio Shack, Office Depot 
och några mindre affärer, bland annat en spritbutik. I området fanns 
också en del hotell och restauranger. De verkade också byggda gans-
ka nyligen. Förmodligen hade hela området projekterats i ett samman-
hang, och gissningsvis byggts någon gång i början av 2000-talet. Det 
som var slående var att det var nästan tomt på parkeringsplatserna. 
Det var också ganska tomt i de butiker jag besökte. 
      
Det är inte första gången jag har gjort den observationen. Det förefal-
ler som om man i USA, i varje fall i tillväxtdelstaterna (och Colorado är 
en av de delstater som växt mest), under det gångna decenniet inve-
sterat oerhört kraftigt i konsumtionsrelaterade fastigheter typ shop-
pingcentra och hotell. Och även om jag inte har tillgång till någon stati-
stik som styrker vad jag kan se är jag övertygad om att på många håll 
har man byggt på sig en stor överkapacitet. Det finns helt enkelt 
många fler shoppingmalls och motell än det finns kunder. 
     
Självklart påverkar de dåliga tiderna den bilden. Många människor har 
mindre pengar att konsumera för, och många har visserligen pengar 
men är mer försiktiga. Det i sig gör det ödsligare i butikerna och på 
parkeringsplatserna. Men det är säkerligen inte hela bilden. Konsum-
tionsfesten fram till 2007 och att det var så lätt att få tag i kapital, gjor-
de att det av allt att döma investerades för mycket.  
     
Jag gör samma iakttagelse när jag senare under dagen åker in i Den-
ver. Det är en mycket större stad, i regionen bor fyra miljoner männi-
skor, och det tar sin rundliga tid att åka genom förortsområdena in mot 
centrum. Hela staden förefaller nyinvesterad, i varje fall är det första 
intrycket att man kommer till en stad som under senare decennier har 
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haft råd att investera i fastigheter och infrastruktur. För första gången 
ser jag en hel del kollektiva transportmedel, bussar och till och med en 
slags spårväg. Det är, det är det första intrycket, en välmående stad 
som jag har kommit till. Det är för övrigt också en stad som enligt Ri-
chard Florida (amerikansk professor, mest känd som författare till The 
Rise of The Creative Class) attraherar unga och kreativa människor. 
Han analyserar städer och regioner efter sin så kallade ”tre t”-skala, i 
vilken utsträckning städerna/regionerna har ”technology, talent and 
tolerance”. Det är dessa tre storheter menar han som i framtiden drar 
till sig den kreativa klassen, och därmed skapar grunden för ekono-
misk tillväxt. Denver-regionen kommer högt efter den rankingen. Det 
gäller både bland USA:s storstäder och i ett större, globalt perspektiv. 
 
Denver, CO, torsdag 5 november 2009 
Dagens stora händelse var lunchen med Richard D. Lamm, tre gånger 
guvernör i Colorado, presidentkandidat 1996 för Reform Party USA, 
och en känd amerikansk politiker, mest omtalad för sina med ameri-
kanska mått mätt radikala idéer när det gäller sjukvård, immigration 
och abort. Också känd för att han mer än de flesta politiker uttrycker 
sig tydligt i kontroversiella frågor. Det är symptomatiskt att man hittar 
många uttalanden av Richard Lamm i olika citatsamlingar på nätet. 
     
Det blev en lång och intressant lunch. Dick Lamm är verkligen en 
ovanlig toppolitiker. Han är eftertänksam, resonerande och frågvis. 
Han har till och med skägg, bara det är unikt i det här landet, åtminsto-
ne för en fd guvernör. Jag hade tänkt vara den som ställde frågorna 
men det blev tvärtom. Dick Lamm var intresserad av vad jag tyckte om 
amerikansk ekonomi och politik. 
     
En av de första frågorna han ställde var om jag med mitt europeiska 
perspektiv såg någon skillnad på USA mellan då och nu, mellan 1967 
och 2009. Jag sa att jag såg två skillnader, den första handfast, den 
andra mer subtil. Den handfasta skillnaden handlar om priserna. Som 
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jag kommer ihåg 1967 var det minst lika dyrt att bo och leva i USA 
som i Sverige, och Sverige var vid den tiden ett känt högkostnadsland. 
Idag är priserna i USA 15-20% lägre än i Sverige. Det gäller för mat, 
boende och energi, till exempel bensin. Självklart kan man argumente-
ra att det beror på den svaga dollarn men dollarns relativa värde är ju 
bara en spegling av den amerikanska ekonomins status versus andra 
ekonomier, i det här fallet relativt den svenska ekonomin. 
     
Den mer subtila skillnaden handlar om synen på USA. Det var så att 
1967, innan USA:s rykte solkats ner av Vietnamkriget, betraktade de 
flesta unga européer USA som ett ganska ”sexigt”, attraktivt samhälle. 
Så är det knappast idag. De flesta européer är misstänksamma mot 
den amerikanska politiken, inte minst efter George W. Bush-åren. Och 
USA är inte längre ett politiskt föredöme. Vi kan beundra dynamiken i 
den amerikanska ekonomin, den högre utbildningen och mycket an-
nat. Men inte den politik som förs. Det finns något med den ameri-
kanska politiken, och det handlar inte bara om utrikespolitiken, som 
gör att vi européer intuitivt är mindre attraherade. 
 
Apropå politik kom vi att prata mycket om den pågående sjukvårdsde-
batten, och kongressens alla turer nu under hösten för att reformera 
vårdsystemet. Återigen fick jag frågor. ”Vilket är problemet menar du 
med vårt sjukvårdssystem?” Jag svarade att problemet är den privata 
finansieringen av vården, kort sagt systemet med privata försäkrings-
bolag. Hela den ordningen är mycket ineffektiv – av två skäl. För det 
första kostar det mycket att administrera ett system där försäkringsbo-
lagen hela tiden måste se till att de inte får fel risker i sin portfölj (det 
ekonomer kallar adverse selection). Systemet är fragmenterat och ju 
mer fragmenterat desto högre transaktionskostnader. För det andra 
blir det svårt för ett så splittrat finansieringssystem att få bra priser av 
utförarna, doktorerna och sjukhusen, och av läkemedelsbolagen. Det 
är ingen tillfällighet att USA:s läkare har mycket högre löner än dokto-
rerna i till exempel Europa och att läkemedelskostnaderna är väsent-
ligt högre än i Kanada som exempel. 
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Ändå är detta inte det verkliga problemet. Det är att politikerna, som 
självklart förstår att det privata försäkringssystemet inte en rationell 
ordning, inte tycks ha förmågan att göra något åt det. Jag sa att den 
reform av sjukvårdssystemet som man nu kan se konturerna av inte 
kommer att lösa problemet med de höga kostnaderna. För det krävs 
antingen ett singel payer-system av det slag som finns i till exempel 
Kanada. Eller en reform liknande den som gjordes i Nederländerna för 
några år sedan. Ingendera finns vid horisonten. Det är uppenbarligen 
en politisk omöjlighet att åstadkomma något sådant.  
     
Det är om man tänker efter allvarligt. För det betyder i realiteten att en 
stor del av den amerikanska ekonomin – vården i USA svarar snart för 
en femtedel av BNP – inte sköts så rationellt som är möjligt. Och jag 
tror inte att ett land på sikt har råd med en sådan ordning. Det kanske 
är så att vi européer intuitivt känner att här finns ett problem med det 
amerikanska politiska systemet som gör det mindre attraktivt i våra 
ögon.  
 
Dick Lamm höll med mig i det här resonemanget, och förstärkte det 
genom att säga att båda de stora partierna är alltför nära lierade med 
speciella intressegrupper som gör det svårt eller, som i fallet med vår-
den, omöjligt att ta de beslut som skulle kunna göra skillnad. 
 
Vi pratade också en del om klimatfrågan och de ekonomiska orättvi-
sorna. Jag berättade ungefär det jag skrivit om tidigare att det är tre 
saker som gör att vi i Europa i dag lever, tycker jag, ett bättre liv än 
amerikanen. För det första att vi tar ut en större del av tillväxten i fritid, 
längre semester etc. För det andra att vi har ett mer ekonomiskt 
rättvist och jämlikt samhälle. Och för det tredje att vi är mer politiskt 
alerta vad gäller miljön och klimathotet. Här är det så gott som tyst om 
miljöfrågorna. Det är det inte Europa. Det är symptomatiskt att när 
Angela Merkel höll ett anförande häromdagen inför kongressens båda 
kamrar i Washington ägnade hon huvuddelen av sitt tal åt klimatfrå-
gan.  
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Det var uppenbart att Dick Lamm köpte dessa argument, åtminstone 
de två senare. Han ställde frågan – hur skall vi bära oss åt för att ska-
pa ett mer ekonomiskt rättvist samhälle? Det hade jag inget annat svar 
på än att säga att det kommer att krävas högre skatter. För som värl-
den ser ut med ständigt pågående globalisering och teknisk utveckling 
kommer utslagningen att fortsätta och det finns i praktiken ingen an-
nan metod än att hjälpa de utsatta grupperna med skattefinansierade 
bidrag. ”Jag tycker att ni är alldeles för rädda i det här landet för höga 
skatter.” Det är bara det allmänna som genom politik kan åstadkomma 
en utjämning, och det kostar pengar. 
 
Jag förstod så småningom under samtalet att Dick Lamm är ganska 
pessimistisk vad gäller USA:s framtid. Den ekonomiska krisen kan 
fördjupas. Vi riskerar att få en global klimatkris. Dessutom har USA, 
menar han, egna problem med en pågående ”balkanisering”. Med det 
avser han att det finns idag en risk för att USA splittras upp i etniska 
segment – spansktalande för sig, afroamerikaner för sig etc. – och om 
den utvecklingen får gå för långt kommer det förr eller senare att bli en 
social och politisk kris. Den risken förstärks av att stora delar av dessa 
folkgrupper är dåligt utbildade och dåligt integrerade i det övriga sam-
hället. ”Vad händer med en nation som inte längre har ett domineran-
de språk, vi är på väg åt det hållet?” 
     
På en punkt kunde jag lugna. Det kommer knappast att bli någon dju-
pare ekonomisk kris än att politikerna klarar av den. De kommer för-
hoppningsvis att se till att en finansiell kris av den dignitet som vi hade 
hösten 2008, inte kommer att kunna upprepas. Sådan lagstiftning är 
på gång i många länder [när jag läser det här två år senare, hösten 
2011, är jag inte alls lika säker]. Och en kris i finanssektorn är det 
enda reella hotet mot den globala ekonomin i ett överskådligt tidsper-
spektiv. Inte minst USA har ett bra läge. Den amerikanska ekonomin 
är mer flexibel än till exempel den europeiska. USA har en mycket stor 
tillgång i sin förmåga till förnyelse. Inget annat land är ens i närheten 
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av USA vad gäller entreprenörskap, tillämpad forskning, effektiv risk-
kapitalmarknad etc. 
     
Kortsiktigt är det utan tvivel problem i ekonomin. Men det går snart 
över. Dick Lamm bekräftade för övrigt min misstanke om att konsum-
tionsfesten, och den parallella investeringsfesten i nya shoppingcent-
ra, hotell och liknande, är en verklighet i Denver-regionen. ”Dessa fö-
retag har jättestora problem för närvarande.” 
 
  
Det här är skrivet bara några timmar efter lunchen. Det gör det till en 
god beskrivning av hur samtalet faktiskt utvecklade sig, och av vad det 
handlade om. Det slår mig att en sak vi inte kom att tala om var hur 
det kommer sig att politikerna inte kan komma till skott, till exempel i 
vårdfrågan. Jag tror att det finns två förklaringar. En handlar om värde-
ringar. En om struktur.  
 
När man läser amerikanska tidningar, tittar på politiska TV-shower el-
ler lyssnar på politiska debatter i radio, återkommer rädslan för ”go-
vernment”. Eller ”big government” som det ofta uttrycks när man tän-
ker på Washington DC. Till det lägger man kanske en kommentar i stil 
med att ”det är alltid bättre att låta individen bestämma hur hans peng-
ar skall användas än att låta någon Washington-byråkrat göra det”. 
Det är i första hand republikaner, och konservativa debattörer, som 
uttrycker sig så. Men också de flesta demokrater verkar tycka att det 
är ett rimligt sätt att argumentera. Ifrågasättandet är i varje fall ljumt. I 
grunden avslöjar detta en mycket hög värdering av individens frihet. 
Den bör inte inskränkas. Eller uttryckt på annat sätt, allmänintresset 
måste helt enkelt vara så uppenbart att det inte går att bortse från för 
någon för att man politiskt skall göra ingrepp i individens frihet. 
     
Den strukturella förklaringen har med det politiska systemet att göra. 
Det finns stora trögheter. Dels genom att politikerna i båda partierna är 
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insnärjda i ekonomiska och andra beroendeförhållanden med olika 
intressegrupper, det som Dick Lamm talade om. Det gör att manöver-
utrymmet, och i synnerhet för radikala reformer, blir inskränkt. Dels 
genom att den politiska processen i meningen samspelet mellan re-
gering och parlament i USA är mera komplicerad och tungrodd än i 
många andra länder, det har jag varit inne på tidigare. I Sverige lägger 
regeringen en proposition, ett färdigt lagförslag, som utskottsproces-
sas och sedan går till beslut, för det mesta med bara smärre justering-
ar. Så går det inte till i USA, i varje fall inte alltid. Vårdreformen är ett 
gott exempel. Presidenten formulerar allmänna principer för den re-
form han vill åstadkomma och lämnar till kongressen att utarbeta för-
slag. Och det görs både här där, av enskilda ledamöter och av diverse 
utskott. Till intill helt nyligen fanns åtminstone fem olika reformförslag, 
tre i representanthuset och två i senaten. Bara för några dagar sedan 
presenterades det slutgiltiga förslaget (på över 2 000 sidor) från demo-
kraterna i representanthuset. När senatens demokrater också enats 
om ett förslag skall dessa båda arbetas ihop till det som slutligen kan 
komma att bli kongressens beslut. 
 
Dessa båda strukturella förhållanden gör det svårare att komma till 
beslut. I vissa frågor blir det inte ens möjligt. Vårdens finansiering har 
som sagt varit i stöpsleven under snart 50 år. 
… 
 
Denver, CO/New York, NY, lördag 7 november 2009 
Det är tidigt på lördagsförmiddagen och jag sitter på en av restaurang-
erna på Denvers futuristiska flygplats och väntar på att mitt flyg till 
New York skall ropas upp. Vid bordet snett framför mig sitter ett ameri-
kanskt par. Mannen är extremt stor, och måste vara extremt tung. Sto-
len han sitter på ser ut som en dockmöbel. Jag blir fortfarande förvå-
nad, och inte så lite beklämd, av att ständigt få se dessa överstora 
amerikaner. Den här personen är inte måttlöst tjock, sådana personer 
ser man också då och då (det största exemplaret såg jag på Excalibur 
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i Las Vegas, ett vaggande mänskligt köttberg på kanske 300 kg eller 
så). Men mannen här är som sagt mycket stor och mycket tung. Man 
kan undra över hur det kommer sig att vissa amerikaner tycks sakna 
broms när det gäller mängden mat, och typ av mat, man äter. Att det 
är en klassfråga är ställt utom allt tvivel. Människorna jag träffade i går 
på Denver Country Club, och gästerna på Piattis när jag åt lunch med 
Dick Lamm, såg ut som vilken grupp välsituerade och välmotionerade 
svenskar som helst. Det var med andra ord personer som har råd att 
äta rätt och som förstår att det finns ett samband mellan bra matvanor 
och god hälsa. Men för väldigt många andra grupper i det amerikans-
ka samhället tycks dessa samband vara okända, eller i varje fall inte 
påverka beteendet. Och varför är det så? Fattiga och outbildade män-
niskor i Europa, i varje fall i Sverige, är som grupp bevisligen inte lika 
tjocka. Det verkar finnas en kulturell påverkan. Det kanske är mera 
accepterat att vara tjock i USA än i Europa? Hur som helst är den rela-
tiva fetman ett problem för den amerikanska sjukvården. Det finns ett 
väl belagt samband mellan fetma i befolkningen och förekomsten av 
vissa sjukdomar, till exempel diabetes och ledbesvär. Det är självklart 
att det också finns ett positivt samband mellan graden av fetma hos 
befolkningen i ett land (jämfört med hur det ser ut i andra länder) och 
de relativa vårdkostnaderna i landet. 
   
Det har gått ett par timmar och jag sitter nu på ett Frontier-plan på väg 
till New York och skriver det här. Bakgrunden är att jag just har läst 
dagens USA Today (den delas ut gratis av nästan alla hotell och har 
därmed blivit den dagliga tidning jag läst). Där finns en ledare som 
handlar om GOP, Grand Old Party, eller republikanska partiet i dagligt 
tal, och dess hållning i vårdfrågan. Ledaren är kärv i sitt omdöme. ”Not 
enough” är beskedet. Det syftar på den mycket försiktiga sjukvårdsre-
form som republikanerna presenterade i går, ett slags svar på demo-
kraternas omfattande lagförslag för några dagar sedan. Det mest kon-
kreta i GOP:s förslag gäller ”malpractice”, ett försök att komma till rätta 
med ”sue”-kulturen i sjukvården. Det är ett verkligt stort problem, detta 
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att man i tid och otid stämmer doktorerna och sjukhusen för medicinsk 
felbehandling, okänt för oss svenskar, med mycket stora ekonomiska 
konsekvenser. Ansedda CBO (Congress Budget Office) har beräknat 
att en reform på det här området kan spara upp till $54 miljarder över 
en tioårsperiod.  
     
Det förslaget är självfallet utmärkt (och det borde demokraterna ta 
med i sitt slutgiltiga reformförslag). Det som däremot är anmärknings-
värt är att republikanerna inte gör minsta försök att tackla de djupgå-
ende problemen med sjukvårdssystemet. Ingenting finns i förslaget för 
att minska antalet oförsäkrade. Ingenting om att alla medborgare bör 
ha rätt att köpa sjukförsäkring oberoende av hälsostatus. Ingenting 
med målet att förbättra det relativa hälsoläget i landet, USA kommer 
långt ner på snart sagt alla listor som rangordnar hälsotillståndet i olika 
länder. Och naturligtvis ingenting för att minska de privata försäkrings-
bolagens extremt höga administrationskostnader. 
    
Överhuvudtaget är det republikanska partiet för mig en obegriplighet. 
Med svenska mått är det mycket konservativt. Det gäller värderings-
mässigt där den kristna högerns värderingar numera har stort genom-
slag i partiet. Det gäller också i den klassiska meningen att konservati-
va tycker att det är bra som det är, och vill ändra så lite som möjligt. 
Republikanerna är ett parti som, med undantag för försvars- och sä-
kerhetsområdet, så gott som alltid säger nej till ökade skatter, eller till 
förslag som innebär att det federala, eller delstaterna, skall få ökade 
resurser. Återigen är sjukvårdsreformen ett gott exempel. Just detta att 
man bara säger nej, och ofta gör det högljutt och demagogiskt, är stö-
rande. Även partiets ledare i kongressen använder ett påfallande grovt 
och förenklat språkbruk typ: ”Obamas sjukvårdsreform är ett stort steg 
mot ett socialistiskt samhälle som drabbar individen…” Om man moti-
verade sin inställning, och deltog i en saklig debatt, vore det mera lätt-
smält. Jag har inte sett något av det om vi talar om sjukvårdsreformen. 
Det måste vara något som är allvarligt fel med GOP. Kanske är det en 



42 

 

ideologisk kris i meningen att partiet inte har något riktigt effektivt pro-
gram för att tackla 2000-talets frågor. Eller kanske är partiet fortfaran-
de i chock efter demokraternas och Barack Obamas stora seger för ett 
år sedan. Det förefaller som om det amerikanska folket också börjar 
undra. Enligt en Washington Post-poll som kom i veckan är det bara 
20% av amerikanarna som identifierar sig som republikaner. Mot det 
kan man säga att guvernörsvalen häromdagen inte alls visade på nå-
got sådant. Republikanerna gjorde ett mycket bra val, bättre än demo-
kraterna, och fick ungefär 50% av rösterna. Det politiska USA slutar 
inte att förvåna. 
 
New York, NY, söndag 7 november 2009 
Jag befinner mig i New York. Innan jag gav mig ut idag köpte jag ett 
Metrocard. Det har jag gjort många gånger tidigare, den här gången i 
tunnelbanestationen på W 79th Street/Broadway, och vet att det finns 
inget effektivare och billigare sätt att ta sig fram i New York än att åka 
tunnelbana. Det är en paradox detta att i New York har vi kanske värl-
dens mest effektiva kollektiva transportsystem, även bussarna går ofta 
och fungerar utmärkt, samtidigt som det i USA i övrigt nästan saknas 
möjligheter att åka kollektivt på det sätt som är vanligt i Europa. Under 
den här resan är det egentligen bara i San Francisco och Denver som 
jag har sett att det funnits ett embryo till kollektivt transportsystem, vis-
sa bussar eller spårvagnar för den som inte har bil. Allt i det här landet 
är gjort för att man skall ha en egen bil. New York City, och naturligtvis 
i synnerhet Manhattan, är på något sätt undantaget som bekräftar re-
geln. Till och med systemet med den kollektiva bilen, taxin, fungerar i 
New York bättre än i de flesta stora städer. Det finns mängder av taxi-
bilar, och det är billigt att åka. Taxin jag tog i går kväll från Grand Cen-
tral Station upp till hotell Belleclarie på 250 W 77 Street, och det är en 
färd på 15-20 minuter, kostade $11. 
     
New York är inte Amerika brukar det sägas. Och det ligger mycket i 
det påståendet. Jag ser det tydligare den här gången när jag kommer 
från en månads rundresa i delar av USA som, både bildligt och bok-
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stavligt, ligger så långt från New York man kan tänka sig. Skillnaderna 
mellan hur människor bor, lever och tänker i vissa småstäder i Arizona 
och New Mexico och hur man bor, lever och tänker i New York är lika 
stor som mellan Stockholm och, låt oss säga Rumänien. Man kan inte 
tro att det är samma kontinent. New York är den moderna urbanisera-
de människans centrum och arketyp. Här finns inte bara det mest 
avancerade kulturella utbudet i USA, och därmed kanske i världen, 
utan också de mycket stora ekonomiska resurser som skapas av att 
New York är världens finansiella centrum. Båda sätter sin prägel på 
stan. Manhattans centrala delar är en underhållningsmaskin med teat-
rar, biografer, museer etc. Lower Manhattan är den finansiella markna-
dens globala centrum med allt vad det innebär. Det man ser när man 
vandrar runt är självfallet bara toppen på isberget.  
      
New York har så uppenbart ett stort mått av Richard Floridas alla tre 
”t” – teknologi, talang och tolerans. Inte minst det senare. Det gör att 
New York politiskt betraktas med viss misstänksamhet av övriga USA. 
Det är alltför liberalt för en majoritet av amerikanarna. I Europa betrak-
tar vi New York Times som en kvalitetstidning med uppfattningar på 
ledarsidan som stämmer ganska bra överens med vad en genomsnitt-
lig europé tycker. Det är definitivt inte vad en genomsnittlig Arizona- 
eller New Mexico-bo tycker. 
 
Jag hade för övrigt till frukost läst söndagsupplagan av New York Ti-
mes. Eller rättare sagt delar av den eftersom den väger uppemot ett 
kilo (och kostar $5) och säkert tar en hel dag att läsa noggrant. Star-
bucks i New York har något slags avtal med New York Times som gör 
att tidningen finns att köpa på alla Starbucks-kaféer tillsammans med 
kaffet och tilltugget. Och det gör många en söndagsmorgon som den 
här. Antingen gör man som jag och sätter sig i lokalen och blir sittan-
des en timma eller två. Eller också tar man med sig tidningen och kaf-
fet hem till bostaden. Det senare var inte ovanligt den här morgonen. 
Upper West kring Broadway är ett område med mycket bostäder. 
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Det senare sätter sin prägel på det kommersiella utbudet. Det dräller 
av restauranger och olika slags service för välsituerade stadsbor (och 
just här uppe i mindre grad för turister). Marknaden är så stor, bred 
och köpstark att man kan få se affärer man bara kan drömma om i 
Sverige. Ett kvarter från där jag bor finns Fairway, ”Like No Other Mar-
ket”, som är en av de största, mest välsorterade och fräscha frukt- & 
gröntbutiker jag har sett. De säljer också blommor. Ett annat exempel 
är en butik där du kan få din vittvätt struken på, bildligt talat, sekunden. 
Bara för att understryka vad det handlar om står det en man i skylt-
fönstret ständigt strykande skjortor eller vad det kan vara. Det kan 
bara förekomma i ett land med stor lönespridning och med en kund-
krets i närheten som har både behovet av välstrukna skjortor och 
pengar nog för att betala vad det kostar. 
… 
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Det en läsare behöver veta för fortsättningen   
Utdraget ur dagboken är bara tänkt som en aptitretare. Av uppenbara 
skäl är det anekdotiska berättelser, förstahandsintryck och preliminära 
reflektioner. Bara på ett område, sjukvårdsfrågan, kunde jag som sagt 
lite mer när jag gjorde resan. Jag hade ganska noga studerat det ame-
rikanska sjukvårdssystemet under arbetet med en bok om den svens-
ka sjukvårdens organisation som gavs ut 2008 (”Så skulle det kunna 
bli”, FSF, 2008).  
 
De kommande tre kapitlen är mer analyserande. Det första, nästa ka-
pitel, är ett antal nedslag i den amerikanska politiska verkligheten. Det 
kan först verka som om de olika delarna i kapitlet inte har något sam-
manhang. Det är en alltför snabb slutsats. Den röda tråden är de poli-
tiska tillkortakommandena, kongressens och presidentens oförmåga 
att ta sig an de allt mer uppenbara problemen i det amerikanska sam-
hället. Den försummade infrastrukturen. Det allt större gapet mellan rik 
och fattig. Finanssektorns elefantiasis med så stora banker att de 
måste räddas av skattebetalarna (”Too-Big-To-Fail”). Västvärldens 
mest kostsamma sjukvård (utan att därmed långt ifrån åstadkomma 
västvärldens minst sjuka befolkning). Den allför stora statsskulden. 
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Och viktigast av allt, oförmågan att komma till beslut i kongressen. 
Turerna kring det så kallade statsskuldstaket sommaren 2011 är ett 
konkret exempel. Det var en fråga som lätt borde ha kunnat lösas men 
som blev snudd på politisk härdsmälta, och en kraftfull signal till mark-
naden om amerikansk politisk handlingsförlamning. Kort sagt, det ver-
kar som om den amerikanska demokratin inte fungerar som den skall. 
Det är vad det kommande kapitlet i tolv avsnitt handlar om. 
 
Artiklarna i kapitlet, liksom i de två kapitlen därefter, är alla publicerade 
på min blogg (www.karlhenrikpettersson.se) någon gång under 2010 
och 2011 (utan att här alltid komma i tidsföljd), och alla researchade i 
meningen att jag har läst in mig på respektive fråga. Att de olika artik-
larna är skrivna vid olika tidpunkter och därmed skall kunna stå för sig 
själva, leder till att vissa frågor och vändningar, kanske till och med att 
vissa faktauppgifter, någon gång kan komma tillbaka i texten. Jag har 
försökt redigera bort upprepningarna men på några ställen finns de 
kvar, annars hade resonemanget i sammanhanget blivit alltför rump-
hugget. 
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Kapitel 2 

Något är allvarligt fel  
med amerikansk politik 

12 fragment från USA:s politiska verklighet 
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USA:s usla infrastruktur – och vad det antyder om det ame-
rikanska politiska systemets otillräcklighet 

The American Society of Civil Engine-
ers (ASCE), man skulle kanske kalla 
en svensk motsvarighet för Föreningen 
Svenska Byggnadsingenjörer, publice-
rar regelbundet, senast 2009, ett betyg 
över tillståndet för amerikansk infra-
struktur – vägar, broar, dammar, sko-
lor, energisystem etc. Betyget blir un-
derkänt, D. Det amerikanska betygssy-
stemet går från A (utmärkt), till E 
(underkänt) med C som genomsnitt. D 
kan närmast kallas uselt.  
 
ASCE beräknar i en separat studie från 
2011 att dåliga vägar och andra trans-
portsystem kostar den amerikanska 
ekonomin $130 miljarder per år. Det är 
ett högt belopp, ungefär en procent av 
BNP. Det mesta förklaras av att dåliga 
vägar skadar fordonen och ökar kost-

naderna på annat sätt, resten hänförs till att transporterna tar längre 
tid.   
 
ASCE är inte ensamma om att ge ett uselt betyg. Enligt en studie med 
ett globalt perspektiv genomförd av Urban Land Institute och Ernst & 
Young, Infrastructure 2011, är omdömena om den amerikanska infra-
strukturen hårda: 
 
“The United States notably continues to lag its global competition—
laboring without a national infrastructure plan, lacking political consen-
sus, and contending with severe federal, state, and local budget defi-
cits that limit options… In contrast with its global competition, the 
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United States is lurching along a problematic course, potentially losing 
additional ground.” 
 
World Economic Forum har vid några tillfällen publicerat omfattande 
och välgjorda studier över olika länders konkurrenskraft. Den senaste 
rapporten publicerades 2010. Där hamnar den amerikanska infrastruk-
turen på femtonde plats, långt efter många av de främsta konkurren-
terna i Europa och Asien (Tyskland plats 2, England 8, Frankrike 4, 
Japan 11, Singapore 5). Vad gäller ”overall infrastructure quality”, ett 
delmått i studien, kommer USA på plats 23, mellan Spanien och Chile. 
 
Att amerikansk infrastruktur mätt efter nordeuropeisk måttstock är i 
dåligt skick det vet alla som till exempel kört bil, åkt tåg eller besökt en 
lågstadieskola i USA. ASCE:s låga betyg framstår i det perspektivet 
som relevant och väntat. Under lång tid, i vart fall sedan 1950-talet, 
har investeringar i infrastruktur i USA legat på ungefär halva den euro-
peiska nivån. I Europa investerar vi i runda tal 5% av BNP i infrastruk-
tur per år, i USA idag 2,5%. 
 
ASCE beräknar att kostnaderna för att föra upp infrastrukturen i landet 
till över genomsnittet-nivån skulle komma att kosta $2200 miljarder 
utslaget över en 10-årsperiod, fram till år 2020. Det är ett gigantiskt 
belopp, i runda tal 15% av USA:s BNP 2011. Det skulle vara som om 
hela Sveriges produktionskapacitet skulle behöva användas under fem 
år.  
 
Det finns en djupare liggande problematik. Talar vi om landstranspor-
ter har fokus under de senaste 50 åren legat på vägsystemet. De 
amerikanska politikerna gjorde under några decennier från mitten av 
1900-talet och framåt mycket stora federala investeringar i vägar, det 
var då de flesta av Interstate-vägarna kom till, och den investeringen 
har sedan i allt väsentligt format det amerikanska transportsystemet 
på land.  Eller uttryckt på annat sätt, det mesta i amerikanska land-
transporter har kretsat kring bilen. Mätt i genomsnittligt antal kilometer 
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per år och fordon kör amerikanen 50% mer än medborgarna i något 
annat västland, närmast kommer Italien. Järnvägen har, relativt bilen 
och vägarna, varit satt på undantag, särskilt vad gäller persontrafiken. 
Idag, när dessa vägsystem har stora eftersatta underhållsbehov, när 
miljö- och klimatfrågorna pockar på andra transportsätt än bil och flyg, 
och när konkurrentländerna i både Europa och Asien satsar stort på 
höghastighetståg, framstår infrastrukturproblemen i den amerikanska 
ekonomin som mer grundläggande. Jag läste någonstans att Amtrak 
mellan Washington och Boston kommer upp i en genomsnittshastighet 
på 70 miles per timma. Franska TGV kör i genomsnitt 130 miles per 
timma mellan Paris och Lyon. Det är begripligt att författarna bakom 
Infrastructure 2011 frågar efter en nationell strategisk plan för infra-
strukturen. 
 
Det ASCE gör med sin betygssättning är att sätta fingret på ett av de 
samhällsfenomen, underinvesteringar i och dåligt underhåll av infra-
strukturen, som tydligast visar att USA:s politiska system befinner sig i 
en återvändsgränd. Eller som Stephen Flynn, välrenommerad forskare 
vid Council of Foreign Relations, uttrycker det när han läser ASCE:s 
betyg: ”It’s the kind of report card you would have expected on the eve 
of the collapse of the Roman Empire.” Det säger det mesta. 
 
Litteratur: 
“America´s transport infrastructure, Life in the slow line”, Economist, 
April 28th, 2011; 
“Infrastructure 2011: A Strategic Priority”, 2011, Urban Land Institute/ 
Ernst & Young, Washington, D.C.; 
”2009 Report Card for American Infrastructure”, American Society of 
Civil Engineers, March 2009; 
”The Global Competitiveness Report, 2010-2011”, 2010, Word Eco-
nomic Forum, Genève;  
 
Publicerad: 1 september 2011 
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Det växande inkomstgapet – en utveckling som kan komma 
att sluta i social oro och politiskt kaos 
Historiskt brukar det vara så att produktivitetsutvecklingen i ekonomin 
och lönerna följs åt, inte slaviskt från ett år till ett annat men över tiden 
och aggregerat för en bransch eller för ett helt lands ekonomi. Arbetar 
man effektivare, med högre produktivitet, betyder det alltså att reallö-
nerna höjs. Och höjs i ungefär samma takt som produktiviteten höjs. 
Med produktivitet menas då, om vi använder en ekonoms språkbruk, 
förädlingsvärdet per arbetad timma. Förädlingsvärdet är skillnaden 
mellan värdet på det man producerar och kostnaderna för det man 
köpt av andra. 
 
I en artikel i januarinumret 2011 av Monthly Labor Review (Fleck et al, 
2011) finns nedanstående figur som berättar att det nära sambandet 
mellan reallön och produktivitet i amerikansk ekonomi brutits under 
senare decennier. Att döma av grafen började de två kurvorna att fjär-
ma sig från varandra någon gång under 1970-talet. Därefter har gapet 
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vidgats i stort sett varje år som gått. Vad det betyder i praktiken? Ja, 
det är detsamma som att säga att den del av BNP-tillväxten som tillfal-
ler kapitalet (alltså pengar som går till kapitalägarna för – förutom till 
vinst – till att betala räntor och kapitalförslitning) växer mycket snabba-
re än den del som går till löner. Visst, det kan för en kortare period 
vara samhällsekonomiskt begripligt och försvarligt att det blir så (till 
exempel om realräntorna, allt annat lika, stiger eller risken för kapitalet 
ökar av någon anledning). Men en trendmässig förändring under flera 
decennier som kurvorna i diagrammet visar är inte normalt, och kan 
inte förklaras med att kapitalägarnas kostnader eller risker har ökat. 
Konsekvensen blir att residualen, nettovinsten, ökar. Det blir mycket 
mera pengar att dela ut. Med andra ord, inkomstklyftorna i den ameri-
kanska ekonomin vidgas genom att kapitalägarna tar en större del av 
kakan, och alla andra, inkomsttagare utan kapital, får en mindre del. 
 
Eftersom också fördelningen av enbart inkomster av arbete (alldeles 
bortsett från inkomster av kapital) i den amerikanska ekonomin under 
de tre senaste decennierna har blivit skevare, har de ekonomiska 
orättvisorna blivit ännu tydligare. I den ena änden av skalan finns en 
relativt liten hop höginkomsttagare, säg 20% av alla som har inkomst 
av arbete. De har ökat sina redan höga inkomster kraftigt från 1980 
och fram till idag, delvis förklarat av att de också är aktieägare. 
(Aktiemarknaden har haft, logiskt nog som kurvorna i diagrammet ser 
ut, gyllene decennier sedan 1980-talets början.) I den andra änden av 
skalan finns gruppen fattiga som drastiskt fått se sina inkomster sjun-
ka, många har förlorat sitt jobb och är arbetslösa. Och däremellan 
finns den stora massan av löntagare, genomsnittligt med en högst 
måttlig real inkomstökning efter 1980. Medianlönen för ett amerikanskt 
hushåll har sedan 1970-talets början och fram till idag i stort sett stått 
stilla i reala termer. 
 
Att förklara varför det har blivit på det här sättet är fullt möjligt. Det 
handlar om vad globaliseringen, den tekniska utvecklingen och en po-
litik som gör minsta möjliga för att rätta till en sned inkomstfördelning 
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åstadkommer tillsammans [det är något som jag kommer tillbaka till]. 
Det som är oroande med den förklaringen är att det inte finns något i 
sikte som på ett avgörande sätt bryter trenden. Inkomstskillnaderna, 
eller mera korrekt inkomstorättvisorna, i det amerikanska samhället 
kommer så långt man kan se att bli ännu större med tiden. Kommer 
det att vara möjligt om USA skall kunna behålla det nuvarande sam-
hällskontraktet? Ingen vet med säkerhet. Att Tea Party-rörelsen vuxit 
fram med sådan kraft på bara ett par år är ett tecken på att samhälls-
kontraktet är ifrågasatt av många. Tidsandan har beskrivits som ”The 
Age of Outrage”. Nästa steg är social oro. Ungdomsrevolten i England 
(som också är ett land med stora inkomstklyftor) i början av augusti 
2011 kan vara en föraning om något som kan sprida sig till också 
USA.  
 
PS. Bara för att undvika missförstånd. Den del av förädlingsvärdet 
som tillfaller kapitalägarna har vuxit även i andra västländer under den 
period vi talar om här. Globaliseringens och den tekniska utveckling-
ens krafter verkar på alla länder. Det är bara det att idag, efter mer än 
tre decenniers trendmässig utveckling i en enda riktning, är gapet mel-
lan produktivitet och reallön ett snäpp större i USA än i andra länder. 
Till det kommer att de krafter som fördelar löneandelen i den ameri-
kanska ekonomin har en tendens att gynna de med redan höga in-
komster. Låglönesatsningar är inget som kännetecknar den ameri-
kanska arbetsmarknaden. Dessa båda omständigheter gör att USA 
bland OECD-länderna blir en slags ”primus inter pares” vad gäller gra-
den av snedhet i inkomstfördelningen. 
 
Litteratur: 
Fleck, S. et al, 2011, “The compensation-productivity gap: a visual es-
say”, Monthly Labor Review, January 2011; 
Cohen, R. 2011, “The Age of Outrage”, op-ed, New York Times, Au-
gust 13, 2011; 
 
Publicerad: 4 september 2011 
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Att USA blir fattigare av sina extrema inkomstskillnader 
glöms ofta bort 
Granskar man bara den procent av hushållen med de allra högsta in-
komsterna, kan man med en lätt överdrift tala om ”Winners Take All”. 
Efter skatt har den gruppen ökat sin andel av den samlade inkomstka-
kan med dryga 120%  mellan 1980 och 2007. Gruppen med de 20% 
högsta hushållsinkomsterna har också ökat sin andel (men bara med 
mer måttliga 25%). Alla andra, fyra femtedelar av hushållen, har fått 
en minskad andel av de samlade inkomsterna. Det visar nedanståen-
de bild (från Gilson & Perot, 2011). 

  
Vad vidgade inkomstklyftor betyder socialt och för samhällskontraktet 
är en sak. Det är inte den frågan jag skall ta upp här utan den sneda 
inkomstfördelningens ogynnsamma effekter för tillväxten. Det är en 
ofta förbisedd effekt. Faktum är att en någorlunda jämn inkomstfördel-
ning är bra för tillväxten. Ett land blir, allt annat lika, rikare om inkoms-
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terna inte är orimligt snett fördelade. John Kenneth Galbraith, välkänd 
nationalekonom, talar till och med om skäliga inkomstskillnader som 
en grundförutsättning för en fungerande kapitalism. ”En av de minst 
omtalade och mest obehagliga ekonomiska sanningarna för de riktigt 
förmögna är att en rimligt jämn inkomstfördelning i samhället är ytterst 
funktionell”, som han uttrycker det. 
 
Grunden för resonemanget är det som brukar kallas Says lag (efter en 
fransk 1700-talsföretagare och filosof, Jean-Baptiste Say), detta att ur 
försäljningen av varje produkt föds medlen för att köpa produkten på 
marknaden. För i det man betalar för varan ingår allt från materialkost-
nader, lönekostnader, räntekostnader och vinst (eller förlust) och det 
är, självklart, exakt det som krävs för att köpa varan. Så på aggrege-
rad nivå, och för ett slutet system, gäller Says lag förutsatt att alla in-
komster används för att köpa de varor som bjuds ut. Det är bara det 
att så ideal är inte världen. Den påverkas av hur tiderna är, vid dåliga 
tider blir de flesta försiktiga och väntar med att köpa. Och det påverkas 
av hur inkomsterna är fördelade i samhället.  
 
Om en majoritet av alla inkomsttagare, säg 60%, känner att de inte har 
tillräckligt höga inkomster för att konsumera det de skulle vilja konsu-
mera, och om de inte lånar för att konsumera, blir konsekvensen att 
efterfrågan i samhället sjunker och därmed, allt annat lika, BNP-
tillväxten. Det följer av att när det finns så lite pengar i plånboken för 
en så stor del av befolkningen att det bara räcker för det allra nödvän-
digaste, ja då säljs det mindre varor, många företag får mindre att 
göra, folk får sluta sina arbeten och på samhällsnivå ökar arbetslöshe-
ten. Eller den vill åtminstone inte sjunka. Det är exakt den situationen 
vi har i USA idag. Bara med det tillägget att situationen är extra be-
svärlig eftersom 2008/2009 års kris radikalt sänkte värdet på de till-
gångar som den här gruppen äger, i praktiken det egna huset. Ge-
nomsnittligt har priset för amerikanska småhus gått ned med mer än 
30% sedan toppen 2006. Att värdet på ens tillgångar sjunker dämpar 
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framtidstron, och försiktigheten ökar. För de familjer i den här gruppen 
som belånade sitt hus under go-go-åren i början av 2000-talet, och det 
var många, är läget än allvarligare. De skall, förutom till allt annat, ock-
så få fram pengar till räntor och amorteringar. 
 
Efterfrågan kan sjunka också därför att de med höga inkomster, de 
som verkligen skulle ha råd att konsumera, kanske tycker att de har 
tillräckligt och föredrar att spara en stor del av sina inkomster. Att det 
blir så är ofrånkomligt om vi talar om dem med verkligt höga inkoms-
ter, säg den tiondels procent som tjänar mest, superinkomsttagarna. 
De kan rimligen inte konsumera mer än en mycket liten del av det de 
tjänar. Det är svårt att tänka sig att man kan äta, bo och leva för mer 
än några få miljoner dollar om året. Ändå tjänar vissa storföretagsche-
fer och andra med superinkomster mycket mer än så, många tiotals 
miljoner dollar om året, eller till och med hundratals miljoner dollar. 
Och även om en person med superinkomster har råd att ha ett eget 
boende i all världens storstäder och på en massa mondäna ställen, 
eller köper konst för hundratals miljoner dollar, blir det i praktiken pla-
ceringar som vid försäljning ofta ger mera tillbaka än det de kostat 
(inklusive driftskostnader). Eller också placeras pengarna som inte 
spenderas i finansiella tillgångar, till exempel aktier eller fonder, och 
inte så sällan, eftersom ansvaret ganska säkert är delegerat till profes-
sionella förvaltare, i utlandet där den förväntade avkastningen är högre 
än i USA. Det är klart att det inte är bra för den amerikanska tillväxten. 
 
Till det kommer en helt annan aspekt på ett samhälle som det ameri-
kanska som koncentrerar en stor del av inkomsterna i toppen. Det 
skapas en för ekonomin kostsam osäkerhet om hur höginkomsttagar-
na kommer att använda sina pengar. Om kanske 40% av de samlade 
inkomsterna hanteras av de redan rika, så är det i USA, är den osä-
kerheten ett reellt hot mot stabiliteten i ekonomin. Enligt klassisk natio-
nalekonomi investeras och spenderas höginkomsttagarnas inkomster 
lika säkert som de pengar som går till livsmedelsaffären för vanligt 
folk. Så är det alltså inte i verkligheten. Höginkomsttagarna har en 
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möjlighet att välja. När de varken spenderar eller investerar i den egna 
ekonomin på en nivå som motsvarar vad de tjänar uppkommer ett nytt 
jämviktsläge på grund av den minskade efterfrågan. Det skapar 
svängningar och osäkerhet i ekonomin.  
 
Robert Reich, idag statsvetarprofessor vid Berkeley och tidigare bland 
annat arbetsmarknadsminister i Clinton-administrationen, har i en ny 
bok, Aftershock, en berättelse om Kenneth Lewis, 2007 VD för Bank of 
America, som illustrerar det här resonemanget med en nästan genial 
pedagogik: 
 
”Consider the nearly $100 million Kenneth Lewis earned as CEO of 
Bank of America in 2007, as he was leading the bank toward a subse-
quent bailout by the federal government. To spend it all, Lewis would 
have had to buy $273,972.60 worth of goods and services every day 
that year, including weekends. If he had devoted twelve waking hours 
a day to the task, he'd have had to spend $22,831 every hour, 
$380.52 every minute… 
 
Now suppose Ken Lewis´s $100 million had instead been divided 
among five hundred people, each of whom took home $200,000 that 
year. Assume that each spent $150,000—hardly difficult in and around 
New York City, or in other big cities—and saved $50,000. Total spend-
ing by those five hundred would have added up to $75 million, most of 
it supporting jobs in the United States. Take the logic a step further. 
Suppose Lewis's $100 million had been paid instead to two thousand 
people, each of whom took home $50,000—just about what the typical 
American family earned in 2007. Each of those two thousand families 
is likely to spend all, or nearly all, of that money. The lion´s share will 
be for services. Most of that $100 million would have gone directly into 
the U.S. economy, sustaining jobs.” 
 
Vilken slutsatsen blir? Ja, om inkomsterna fördelas mera rättvist, så 
rättvist att den stora gruppen inkomsttagare känner att inkomsten man 
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får räcker för de behov man har, betyder det i praktiken att samhälls-
ekonomin närmar sig den ideala situation som Says lag beskriver. Den 
helt övervägande delen av den disponibla inkomsten används för att 
konsumera, och eftersom det gäller för kanske 80% av inkomsttagarna 
får det omedelbart positiva effekter på den samlade efterfrågan. Före-
tagen får sälja mer, de anställer fler och ekonomin snurrar allt snabba-
re och BNP-tillväxten stiger. På köpet minskar den osäkerhet som föl-
jer av att man aldrig riktigt vet vad de rika gör med sina inkomster. 
 
Resonemanget kan möjligen missförstås. Ingen hävdar att det inte 
skall finnas inkomstskillnader i ett samhälle och att vissa skall kunna 
ha mycket höga inkomster relativt genomsnittet. Det är bra för dynami-
ken och därmed tillväxten. Och så ser det ut även i de mest jämlika 
västländer typ Sverige. Det är de extrema inkomstskillnaderna – som i 
USA – mellan de rika i toppen och de fattiga i botten av inkomstskalan 
som leder till lägre relativtillväxt. Att dessa inkomstdifferenser dessut-
om ökar med tiden, det har de således gjort i USA under de gångna 
tre decennierna, bidrar till en psykologisk effekt som också sannolikt 
dämpar tillväxten. 
 
Även om det finns ekonomer (och naturligtvis politiker) som hävdar att 
det positiva sambandet mellan extrema inkomstskillnader och lägre 
relativ tillväxt inte finns, har dessa i stort sett all empiri emot sig. Det 
finns gott om skeden i USA:s historia som visar att en mer jämn in-
komstfördelning mycket väl kan gå hand i hand med hög relativ tillväxt, 
och det finns internationella data som visar samma sak. 
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Finanssystemet: ”I want to be very, very clear: too big to 
fail is one of the biggest problems we face in this country.” 
När Ben Bernanke, den amerikanske centralbankschefen, intervjuades 
av Time Magazine efter det att han blivit utsedd till ”Man of the Year” 
2009 fick han bland annat frågan om vad han mest oroades för nu när 
den akuta finansiella krisen hade klarats av. Han svarade ”too-big-to-
fail”. Eller som han mera precist uttryckte det: “I want to be very, very 
clear: too big to fail is one of the biggest problems we face in this 
country.”  
 
Begreppet ”too-big-to-fail”myntades vid Continental Illinois-debaclet 
1984. En av USA:s då största banker, Continental Illinois, räddades av 
skattebetalarna och finansministern förklarade det federala inhoppet 
med att banken var för stor för att inte räddas (”too big to fail”, TBTF). 
Sedan dess har TBTF slagit rot i litteraturen och tänkandet om det 
finansiella systemet. Det har kommit en mängd böcker och artiklar 
som handlar om just TBTF, inte minst efter den senaste krisen. En av 
de mest citerade, och läsvärda böckerna i genren, 13 Bankers, är för-
fattad av Simon Johnson, professor vid MIT och fd chefsekonom vid 
IMF. Han visar att Ben Bernanke hade all anledning i världen att lista 
TBTF-problemet på första plats. Att lösa TBTF-frågan är den största 
utmaningen för politikerna och reglerarna, det är så gott som alla fi-
nansmänniskor (möjligen bortsett från de personer som arbetar i 
TBTF-bankerna) överens om. TBTF-problemet är särskilt stort i USA.  
 
Banker är inte som andra företag. Banker kan förknippas med system-
risk. Med systemrisk menas att om ett företag får bekymmer kan det 
sprida sig till konkurrenterna, till branschen, till ”systemet”. Med andra 
ord, det är betydligt farligare för den amerikanska ekonomin om exem-
pelvis Bank of America får allvarliga problem än om, säg, Microsoft får 
det. Om en bank får svårigheter finns en akut risk att också andra ban-
ker får det. Det beror på att en bank så gott som alltid har tillgångar, till 
största delen lån till privatpersoner och företag, som inte kan sägas 
upp omedelbart men som finansieras med omedelbart uppsägbara 
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skulder, till exempel inlåning. En sådan organisation blir ”oberäknelig”. 
Det kan bara på ryktet om ekonomiska problem uppstå en ”run” där 
spararna och investerarna bildligt, och ibland även bokstavligt, spring-
er till banken för att ta ut sina pengar. Och en run mot en bank kan lätt 
sprida sig till andra banker. Det finns mängder av exempel på det i 
historien. Det är lätt att förstå att då är det kris i det finansiella syste-
met. 
 
Att det finansiella systemet fungerar är grundläggande för ett samhäl-
le. Det ansvarar för kreditgivningen till hushåll och företag och inte 
minst viktigt för att det alltid skall finnas pengar tillhands och för att 
betalningar skall kunna göras. Självklart är de stora bankerna viktigare 
än de små. Det är mot den bakgrunden man skall förstå att politiker 
och myndigheter i en viss given situation ingriper för att rädda en stor 
bank som man aldrig skulle göra mot ett stort industriföretag. Alltså, 
som när Continental Illinois 1984 var i ett akut läge och det fanns en 
risk att den krisen skulle sprida sig. Eller i ännu större skala under den 
senaste krisen i ett skede när några av de allra största finansinstituten 
i USA (och i andra länder) stod inför hotet om omedelbar konkurs. Det 
fanns inget annat att göra för politikerna och reglerarna än att ingripa. 
Det var ett korrekt och rationellt beslut. Dessa institutioner var TBTF. 
 
När det här skrivs, i början av 2010, skulle man kunna säga att i och 
med att den omedelbara finanskrisen är ur världen, är också TBTF-
problemet ur världen. Bankerna, investmentbankerna och den övriga 
delen av det finansiella systemet håller snabbt på att återgå till varda-
gen. Men så enkelt är det inte. Det var skälet till att Ben Bernanke ut-
tryckte sig som han gjorde. Det är i allra högsta grad ett problem för 
USA att man fått ett finanssystem som har ett antal banker som är 
TBTF. Att sådana banker finns har politiker och reglerare tidigare för-
sökt förneka. Det har sagts att det har varit speciella omständigheter 
som gjort att myndigheterna fått ingripa mot några få stora banker vid 
några få tillfällen. Det kan man inte längre hävda.  



61 

 

De amerikanska TBTF-bankerna är inte många. De kan nästan räknas 
på ena handens fingrar. Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells 
Fargo, Goldman Sachs och Morgan Stanley. Samtidigt är det inte vilka 
banker som helst. De har tillgångar som tillsammans uppgår till stor-
leksordningen 60% av USA:s BNP. Och ännu mer tankeväckande är 
att den siffran har vuxit i och med krisen. Bank of America absorbe-
rade Merrill Lynch och Countrywide (och balansräkningen växte från 
$1700 miljarder vid utgången av 2007 till $2300 miljarder i september 
2009), JPMorgan köpte Bearns Sterns, Wells Fargo tog över Wacho-
via etc. TBTF-problemet har växt.  
 
Den logiska frågan blir då vad det är som gör att Ben Bernanke är oro-
ad och kallar TBTF ”…one of the biggest problems we face in this 
country”? Det skall jag komma tillbaka till i en senare artikel. Det hand-
lar om att konkurrensen på finansmarknaden snedvrids. Men också 
om att själva grunden för kapitalismen rubbas genom att det inte finns 
någon ”exit” från marknaden för en TBTF-bank, den kan definitions-
mässigt inte gå i konkurs och därmed försvinna från marknaden, ett av 
grundvillkoren för en fungerande kapitalism. Dessutom, och det är 
kanske ännu mer oroande, blir dessa TBTF-banker så stora att de 
bildligt talat sätter sina egna spelregler. Deras lobbyingkraft gentemot 
politikerna har kommit att bli så stor att de mer eller mindre gör som de 
själva vill. I sin förlängning kan de bli en slags västlig variant av ”crony 
capitalism”, svågerkapitalism. 
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Finanssystemet: De amerikanska banklönerna är självklart 
en abnormitet 

Den här figuren är hämtad ur 13 Bankers, Simon Johnsons och James 
Kwaks bok om finanskrisen i allmänhet, och om de stora amerikanska 
bankerna i synnerhet. Figuren talar för sig själv. Ersättningen i reala 
termer till dem som arbetar i finanssektorn i USA har efter 1980 ”levt 
ett eget liv”, på nivåer högt över vad folk i den privata sektorn i övrigt 
har fått betalt. Dessutom vidgas gapet för varje år. Författarna skriver 
att: “…‘excess relative wage’ in finance—the amount that cannot be 
explained by differences in education level and job security—grew 
from zero around 1980 to over 40 percentage points earlier this dec-
ade; 30-50 percent of excess wages in finance cannot be explained by 
differences in individual ability.” (s 116) Med andra ord, det som sägs i 
citatet är, fritt tolkat, att när man kompenserat för sådant som ut-
bildning, anställningstrygghet, duglighet, senioritet etc. kvarstår faktum 
att de finanssektoranställda som ett genomsnitt har 30-50% högre 
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ersättning än alla andra. (Det är inte ett uteslutande amerikanskt 
fenomen, en fransk studie gjord vid Banque de France fann att an-
ställda i den franska finanssektorn i mitten av 2000-talet hade i runda 
tal 25% högre ersättning än icke-finansanställda.) 
 
Man skulle kunna tillägga att om man gjorde ett ytterligare diagram 
med samma tidsaxel men med finanssektorns relativa vinster, alltså 
vinsterna som andel av den privata sektorns samlade vinster, på den 
vertikala axeln skulle mönstret se ungefär likadant ut, först är kurvorna 
ganska parallella men från och med 1980-talets början börjar de glida 
ifrån varandra, särskilt från sent 1990-tal. Och när gapet var som vi-
dast 2005, var den amerikanska finanssektorns vinst uppemot 40% av 
de samlade vinsterna. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att kurvorna 
liknar varandra. Med höga relativa vinster blir det svårt att stå emot 
kravet på också höga relativa löner.  
 
Den andra figuren (nedan) är mer spekulativ. Men den är hämtad från 
en seriös och välgjord amerikansk studie om finanssektorns löner i ett 
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mycket långt tidsperspektiv, från 1900-talets början och fram till 2006 
(Philippon & Reshef, A., 2008). Figuren tycks visa, kort sagt, att den 
höga, och allt högre, relativlönen för finansarbetare hänger samman 
med graden av avreglering i branschen. Alltså, ju mer avreglerad fi-
nansmarknaden har varit i ett historiskt perspektiv, desto högre har 
relativlönen för finanssektorns anställda blivit. Det är intressant att 
notera att 1900-talets tre första decennier, fram till 30-talskrisen och 
Roosevelts hårdhänta regleringar av banksektorn, var uppenbarligen 
också gyllene år för bankanställda. 
 
Det är klart att de höga amerikanska ”banklönerna” är en abnormitet. 
Det är inte hållbart vare sig socialt eller politiskt att de anställda i en 
sektor i samhället, och vi talar idag om en stor sektor mätt i till exem-
pel sysselsättning, skall tjäna 30-50% mera än vad andra jämförbara 
grupper tjänar. I synnerhet inte när allt tyder på att de höga vinsterna i 
finanssektorn till stor del förklaras av spekulation och högt risktagan-
de. Än mera absurt blir det att utvecklingen efter krisen 2008/2009 
tycks fortsätta som om ingenting hänt. De finansanställdas relativlöner 
har inte sjunkit märkbart. Sanningen är ju att utan politikernas ingri-
pande under 2008 och 2009 hade de stora amerikanska bankerna så 
gott som mangrant gått i konkurs. Då hade garanterat kurvorna över 
de relativa finanssektorlönerna vänt nedåt. 
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Sjukvården: USA satsar mest, får ut minst 
I septembernumret 2009 av tidskriften Health Affairs finns en intres-
sant artikel av Henry J. Aaron och Paul B. Ginsburg (”Is Health Spen-
ding Excessive? If So,What Can We Do About It?”). Artikeln är intres-
sant för att den systematiskt försöker hitta orsakerna till att USA har så 
höga relativa vårdkostnader och ändå inte lyckas få ut mera hälsa ur 
systemet. För det är snarare tvärtom. USA satsar mest på sin vård av 
alla OECD-länder men ligger snudd på sämst till vad gäller indikatorer 
på hälsa. Det är upp-och-nedvända-världen. 
 
I artikeln redovisas ett diagram (Exhibit 3) som för olika OECD-länder 
visar sambandet mellan förväntad livslängd och satsningar på vården. 
Men USA redovisas inte som nation utan som en samling delstater. 
Det bildas med andra ord två svärmar. Den ena av olika OECD-länder 
(markerade med gråa fyrkanter i figuren), den andra av USA:s 51 del-
stater (svarta fyrkanter). 
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Vad kan man se? Ja, att USA ligger ”i en klass för sig” både vad gäller 
medellivslängd och satsningar på vård. Det är bara det att USA, svär-
men av svarta fyrkanter, hamnar "på fel plats" i diagrammet. För det 
borde naturligtvis vara så att investerar man mera än andra i sitt sjuk-
vårdssystem (här räknat per capita) så borde det synas i högre förvän-
tad livslängd, i synnerhet eftersom USA har haft höga relativkostnader 
för sitt vårdsystem under lång tid. Men så är det alltså inte. USA har i 
genomsnitt ungefär tre års kortare genomsnittslivslängd (77 år) än me-
deltalet för övriga OECD-länder (80 år). 
 
Den andra iakttagelsen man kan göra är att spridningen inom USA är 
mycket stor. Och att det gäller både för vårdkostnaderna och för livs-
längden. Den delstat som satsat mest, som alltså ligger längst ut till 
höger i figuren, är Massachusetts där man 2004 investerade $6683 
per medborgare på sitt vårdsystem. Den andra extremen i figuren är 
Utah med $3978 per medborgare, tätt följd av Arizona med $4103. 
Skulle man titta på helhetsbilden kan man lite förenklat säga att vård-
kostnaderna per capita ökar ju längre österut man kommer i USA. 
 
När det gäller livslängden är den högst (79,8 år) på Hawaii, och kortast 
(73,7 år) i Mississippi. Den tredje observationen är att medellivsläng-
den av allt att döma blir något högre ju högre satsningar på vård som 
görs men tankeväckande nog bara inom respektive grupp, alltså bara 
om OECD-länderna (exklusive USA) räknas som en grupp för sig, och 
USA:s delstater för sig. Det antyder ett gravt systemfel i den ameri-
kanska vårdmodellen. 
 
Heath Affairs septembernummer 2009 är intressant också för den som 
vill få en förklaring till den amerikanska vårdparadoxen – att landet 
satsar mest men får ut minst. En av de mest insiktsfulla artiklarna har 
skrivits av Bruce C. Vladeck och Thomas Rice (”Market Failure And 
The Failure Of Discourse: Facing Up To The Power Of Sellers”). 
Grundtemat är att de höga relativkostnaderna för den amerikanska 
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vården mer än något annat hänger samman med en alltför svag be-
ställarfunktion, och en väsentligt svagare beställarfunktion än i andra 
OECD-länder. De många och splittrade privata försäkringsbolagen i 
USA har inte efterfrågekraft nog för att stå emot kostnadsökningarna i 
utförandeledet. Det blir en gigantisk resursöverföring till doktorerna 
och vårdföretagen. Det yttre tecknet är ständigt stigande kostnader. 
Eller som det uttrycks i artikeln: 
 
“The current U.S. health care system can be described, in at least one 
respect, as a massive engine for the redistribution of resources from 
employers, taxpayers, and households to the organizations that pro-
vide health care goods and services, and the people (including us) 
who work for such organizations.” 
 
Jag skulle vilja säga att det är bara en delförklaring till de höga kostna-
derna för den amerikanska sjukvården som Vladeck och Rice redovi-
sar. En ännu viktigare förklaring är att de administrativa kostnaderna 
för vården stiger dramatiskt med antalet finansieringsföretag och häl-
soplaner som är inblandade. Det är en fråga jag skall återkomma till. 
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Sjukvården: Det bidde en tumme 
Att Barack Obama tog hem en stor politisk seger i och med att repre-
sentanthuset i går kväll [21 mars 2010] röstade igenom förslaget till 
sjukvårdsreform är det knappast någon som ifrågasätter. Som politisk 
prestation kommer antagligen söndagskvällens beslut att gå till histori-
en, ungefär på samma sätt som när Lyndon B. Johnson för många år 
sedan (1965) fick igenom Medicare, den offentligfinansierade sjukvår-
den för äldre.  Men den som tror att genom gårdagens beslut är de 
allvarliga problemen med det amerikanska sjukvårdssystemet lösta, 
kommer att bli besviken. Det är inte så att USA nu på allvar kommer 

att kunna pressa ner sina sjukvårdskostnader till en mer normal 
OECD-nivå, se ovanstående figur (från: “Health Care Spending in the 
United States and Selected OECD Countries”, 2011). Och det är inte 
heller så att den extremt låga effektiviteten i amerikansk sjukvård – 
hälsa per kostnadskrona om man vill uttrycka sig så – kommer att hö-
jas nämnvärt, kanske inte alls. 
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Vad har politikerna åstadkommit med denna hypade reform? Framför-
allt gör reformen skillnad på två punkter. För det första tas ett rejält 
steg mot ett mer heltäckande försäkringsskydd. Uppemot 50 miljoner 
amerikaner, kring 15% av befolkningen, har hittills saknat sjukförsäk-
ring och ungefär 30 miljoner av dessa kommer nu att få ett försäk-
ringsskydd. Den största gruppen som i fortsättningen faller utanför är 
illegala invandrare. Det kan en svensk inte ha så många synpunkter 
på eftersom vi behandlar våra papperslösa invandrare på samma sätt. 
Utanför faller också de arbetsföra, icke-fattiga personer som inte har 
ett arbete (för då skall de enligt reformen i fortsättningen ha en sjukför-
säkring) som trots en piska i form av böter avstår från att köpa försäk-
ring.  
 
Det har varit politiskt pinsamt för USA (eller i varje fall borde det ha 
varit det) att som enda utvecklade land sakna ett heltäckande sjukför-
säkringsskydd för sina medborgare. Den pinsamheten elimineras med 
den här reformen. Det är ett stort steg framåt. 
 
För det andra kommer försäkringsbolagen inte längre kunna behandla 
sjukförsäkringen som vilken brandförsäkring som helst. För så har det 
varit. Den person som har haft en högre risk för ”brand”, alltså att bli 
allvarligt sjuk, har fått betala en högre premie. Och om brandrisken 
bildligt talat varit extra hög, ja då har försäkringsbolaget helt enkelt 
kunna säga att det blir ingen försäkring. Anekdoterna om försäkrings-
bolagens alla skandalösa (men säkert juridiskt korrekta) tillvägagångs-
sätt för att värna sina egna ekonomiska intressen är hur många som 
helst. För en europé är det häpnadsväckande att det här systemet har 
fått finnas kvar. Och än mera otroligt är det att det fortfarande finns 
många amerikaner som med hänvisning till ett frihetsideal motarbetat 
reformen på den här punkten. De har alltså fått ge med sig.  
 
Reformen innehåller förstås mycket annat. Men det är mest ett slags 
”lappa och laga”-program. Det byggs vidare på Medicaid, det offentlig-
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finansierade sjukvårdssystemet för ”mindre bemedlade”. Det gäller 
också för Medicare. Det finns också en del nyheter, till exempel ett 
förslag som kommer att göra det lättare att samordna privatpersoners 
och företags förhandlingar med försäkringsbolagen. Det skall förhopp-
ningsvis göra försäkringarna billigare. Och det finns en del annat. 
Ändå kvarstår faktum att reformen inte kommer att i grunden ändra de 
drivkrafter och incitament som har gjort USA:s sjukvård dyrare än nå-
got annat OECD-lands utan att det syns i relativt mera sjukvård eller 
friskare befolkning. Det bidde en tumme. 
 
Det är i sig tankeväckande. För här har vi haft en situation med en 
president, Barack Obama, som fokuserat det mesta av sin politiska 
kraft under sina två första år i Vita Huset på att reformera sjukvårdssy-
stemet, och har kunnat göra det med en rejäl egen majoritet i kongres-
sens båda kamrar, och ändå blir resultatet magert. Det berättar något 
väsentligt om dagens amerikanska politiska system – att politiken har 
blivit mer och mer polariserad. Längst ut på ena kanten finns de politi-
ker som tycker att alla förslag som ger staten eller andra delar av det 
offentliga ett ökat ansvar, eller en ökad inblandning, är fel. Det är liber-
tariansk politik. Med det menas, förenklat sagt, en extrem variant av 
liberal politik som i princip ogillar varje ingrepp i individens (eller det 
privata företagets) frihet att själv bestämma. Nyliberalism kan sägas 
vara den ekonomiska delen av libertarianismen. ”Reaganomics”, och 
den politik som förts av republikanska presidenter under de senaste 
decennierna, är libertarianism i praktiken. Längst ut på den andra si-
dan finns politikerna som tycker att det privata och individens frihet 
måste stå tillbaka för gemensamma lösningar, till exempel för att 
åstadkomma en omfördelning av resurser och en mer rättvis inkomst-
fördelning. Med amerikanskt språkbruk är det socialism, för en europé 
är det socialdemokratisk och socialliberal politik. Dessa båda stånd-
punkter verkar idag ha svårare än på länge att prata med varandra, än 
mindre att komma överens. Det leder till mer av ideologiserande, tak-
tiskt spel och låsningar. Och framför allt till en politik som inte löser 
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samhällsproblemen på ett effektivt sätt. Obamas sjukvårdsreform är 
ett exempel på det. 
 
Litteratur:  
“Snapshots—Health Care Spending in the United States and Selected 
OECD Countries”, 2011, Snapshots: Health Care Costs, The Henry J. 
Kaiser Family Foundation, April 2011, 
(http://www.kff.org/insurance/snapshot/OECD042111.cfm); 
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”It’s the stability, stupid!” 
World Economic Forum arrangerar varje år en uppmärksammad kon-
ferens i Davos för världens ekonomiska och politiska elit, det vet näs-
tan alla. Färre vet, gissar jag, att det också är en tankesmedja med 
stora utredningsresurser. Bland annat har World Economic Forum un-
der senare år genomfört en ambitiös studie av olika länders konkur-
renskraft. Konkurrenskraft definieras då som “…the set of institutions, 
policies, and factors that determine the level of productivity of a coun-
try”.  
 
Den senaste rapporten, som publicerades 2010, mäter och jämför 139 
länder i enlighet med tolv kriterier med betydelse för konkurrenskraf-
ten. Vilka dessa tolv kriterier är framgår av nedanstående figur där fyra 
europeiska länder, däribland Sverige, jämförs. 
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Det räcker med en snabb blick på grafen för att förstå att Sverige kla-
rar sig bättre än de tre andra länderna i jämförelsen (Frankrike, Tysk-
land och England). I själva verket kommer Sverige på andra plats 
bland samtliga 139 länder. Schweiz kommer på första plats. Efter 
Schweiz och Sverige kommer – för att ta de tio mest konkurrenskrafti-
ga i rangordning – Singapore, USA, Tyskland, Japan, Finland, Neder-
länderna, Danmark, Kanada. 
 
Det är västvärldens mest framgångsrika länder – USA, Kanada och de 
nordeuropeiska länderna – som ligger i topp enligt den här rankingen 
(med undantag för Singapore som ändå inte är ett riktigt land, det är i 
praktiken en suverän storstad). Hade man hela listan framför sig kun-
de man konstatera att till exempel BRIC-länderna och de andra dyna-
miska utvecklingsländerna kommer en bra bit ner (till exempel Brasili-
en på plats 58, Ryssland 63, Indien 51 och Kina 13). Det bör kunna 
tolkas så att det är inte ekonomins förutsättningar att skapa uthålligt 
hög tillväxt som är problemet för västländerna, konkurrensförmågan 
finns uppenbarligen på plats. Det måste vara något annat. Detta andra 
är politiken. Eller mera precist uttryckt, politikernas förmåga att skapa 
både goda konkurrensförutsättningar och stabilitet. Politikerna i några 
av västvärldens ekonomiskt starkaste ekonomier, USA och Eurozo-
nen, har på olika sätt lyckats med konststycket att få till en grav insta-
bilitet som drabbat tillväxten. Det är symptomatiskt att i länder som 
Australien och Nya Zeeland talar man inte om 2008/2009 års kris som 
”den globala finanskrisen”, den kallas istället, och helt korrekt, för ”The 
North Atlantic Financial Crisis”. 
 
USA är särskilt intressant. Landet ligger således i topp – på fjärde 
plats – i rankingen. Och författarna till rapporten pekar på alla välkän-
da styrkor som USA har – teknologiskt starka och innovativa företag, 
utmärkta universitet med utbildning och forskning i världsklass, en ef-
fektiv riskkapitalmarknad, en flexibel arbetsmarknad, och inte minst 
väsentligt, en mycket stor inhemsk marknad som skapar förutsättning-
ar för skalekonomi. 
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Men sedan kommer förbehållen i skrivningen, det som gjort att USA 
förlorat placeringar i rankingen sedan sist: 
 
”On the other hand, there are some weaknesses in particular areas 
that have deepened since our last assessment. The evaluation of insti-
tutions has continued to decline, falling from 34th to 40th this year. 
The public does not demonstrate strong trust of politicians (54th), and 
the business community remains concerned about the government’s 
ability to maintain arms-length relationships with the private sector 
(55th) and considers that the government spends its resources rela-
tively wastefully (68th).There is also increasing concern related to the 
functioning of private institutions, with a measurable weakening of the 
assessment of auditing and reporting standards (down from 39th last 
year to 55th this year), as well as corporate ethics (down from 22nd to 
30th). Measures of financial market development have also continued 
to decline, dropping from 9th two years ago to 31st overall this year in 
that pillar. A lack of macroeconomic stability continues to be the United 
States’ greatest area of weakness (ranked 87th).” 
 

Vad är det den här samman-
fattningen egentligen säger? 
Ja, för det första att det finns 
en negativ trend för USA vad 
gäller flera av de kriterier som 
bestämmer konkurrenskraften. 
Tilltron till institutionerna och 
politikerna har till exempel 
sjunkit. För övrigt publicerade 
Economist en graf (Econo-
mist, August 6th, 2011) enligt 
vilken de amerikanska före-
tagsledarnas förtroende för 
politikerna i Washington (”US 
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Congress”) trendmässigt sjunkit sedan 2002. Att döma av figuren hade 
företagsledarna i Kanada, Tyskland och England inte upplevt samma 
sak. 
 
Det andra som citatet berättar är att USA vad gäller många kriterier 
ligger överraskande illa till. Kommer ett land längre ner än 50 i ran-
kingen kan man börja tala om verkligt allvarliga brister i relevanta för-
hållanden för konkurrenskraften (det finns, som en jämförelse, till ex-
empel idag 34 OECD-länder). Och ligger ett land på 87dee plats vad 
gäller ”macroeconomic stability”, och det gör således USA, ja då är 
svårt att konkurrera i termer av hög långsiktig relativ tillväxt. Att USA:s 
historia under 2000-talet kännetecknas av två djupa kriser – IT-
debaclet i början av decenniet och subprime-krisen 2008/2009 – är det 
konkreta beviset för att det är rätt och riktigt med en låg rating på den 
punkt som handlar om politikernas förmåga att skapa stabilitet, den 
absolut viktigaste uppgiften för västvärldens politiker som läget ser ut 
enligt rapporten. Eller för att parodiera ett annat känt uttryck: “It’s the 
stability, stupid!” 
 
Litteratur: 
”The Global Competitiveness Report 2010-2011”, 2010, World Eco-
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”USA:s politiska underskott” 
Att USA för ett drygt hundratal år sedan tog över det ekonomiska 
världsherraväldet (och så småningom också det politiska) från Eng-
land är ganska lätt att förstå när man med den ekonomiska historien i 
hand granskar orsakerna. Det var framför allt på tre områden som 
USA hade relativa fördelar. För det första det egalitära samhällets för-
delar. Med det vi idag vet om vad som bestämmer tillväxten (för enkel-
hets skull definierad som BNP per capita) är det lätt att förstå att det 
förhållandevis jämlika amerikanska samhället där den driftige, intelli-
gente och omdömesgille oavsett bakgrund hade en möjlighet att kom-
ma fram var mera tillväxtvänligt än det feodala Europa med ingrodda 
sociala och politiska strukturer. Dessutom var den amerikanska demo-
kratin mer utvecklad. Det var det Alexis de Tocqueville charmades av 
och skrev så entusiastiskt om efter sin resa till USA i början av 1830-
talet. 
 
För det andra hade USA mot slutet av 1800-talet stora fördelar av att 
den egna marknaden var så stor. Det betydde skalfördelar i produktio-
nen som blev allt mera väsentligt i takt med att massmarknader av 
olika slag utvecklades. Och dessa ”den stora marknadens fördelar” 
fortsatte att vara betydelsefulla för den amerikanska ekonomins relati-
va tillväxt under i stort sett hela 1900-talet. Det gällde också för det 
tredje området – de demografiska fördelar som steg för steg byggdes 
upp. USA hade (och har) en generös invandringspolitik och var dukti-
ga på att integrera de nya medborgarna, och att ta vara på den kun-
skap, erfarenhet och energi som invandrarna tog med sig.  
 
Under framförallt storföretagseran, den period då mycket stora, verti-
kalt integrerade företag dominerade industriproduktionen, grovt sett 
perioden 1880-1980, gav dessa tre faktorer USA en stor relativ fördel 
när vi talar om ekonomi. Det var under den perioden som den ameri-
kanska ekonomiska hegemonin byggdes upp till något som liknande 
total ekonomisk dominans, och i nästa steg politisk dominans. 
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Om vi talar om USA:s ställning visavi Europa är bilden idag annorlun-
da på två av dessa tre punkter. Demografin – åldersstrukturen och 
befolkningstillväxten – ger fortfarande USA konkurrensfördelar. Där-
emot finns inte längre det egalitära amerikanska samhällets relativa 
fördelar kvar, i varje fall inte i samma utsträckning som för 100 år se-
dan. I Europa är vi idag minst lika jämlika i meningen att vi ger männi-
skor möjligheter att göra en samhällsinsats på egna meriter i stort sett 
utan inblandning av klass och utan karriärkorruption. Det paradoxala 
har inträffat att den sociala rörligheten idag är större i Europa, i varje 
fall i Nordeuropa, än i USA. Den stora amerikanska marknaden ger 
inte heller längre samma relativa fördel. Marknaderna har vidgats långt 
utöver nationella gränser genom politiska överenskommelser, typ den 
inre marknaden i Europa. Skalfördelar till företag som kommer från ett 
land med en stor egen marknad finns inte längre på samma sätt. Det 
beror också på, och det är inte oväsentligt i sammanhanget, att storfö-
retagssystemet gradvis håller på att ersättas av ett helt nytt produk-
tionssystem där skalfördelar inte spelar samma roll för den relativa 
konkurrenskraften (jag har skrivit om det i min bok Det nya företagets 
samhälle). 
 
Det här betyder inte att den amerikanska ekonomin idag saknar relati-
va konkurrensfördelar, inte alls. Den affärs- och utvecklingsorienterade 
högre utbildningen och forskningen, den effektiva riskkapitalmarkna-
den, kanske världens bästa, flexibiliteten på arbetsmarknaden och inte 
minst den allmänna dynamiken och viljan att lyckas, allt talar för att 
USA har goda förutsättningar att konkurrera med andra länder också 
idag. Men två av de tunga relativa fördelar som historiskt har funnits, 
detta att alla som vill och kan har en möjlighet att lyckas, och ”den sto-
ra marknadens” fördelar, har således till stor del neutraliserats. 
 
Till det kan sedan läggas det verkligt allvarliga, att det amerikanska 
politiska systemet av olika anledningar inte tycks hänga med i utveck-
lingen, det verkar inte kunna klara av den moderna västmänniskans 
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krav på trygghet, välfärd, miljöhänsyn och ekonomisk rättvisa. Med 
andra ord, USA underinvesterar i gemensamma verksamheter och 
kollektiva åtaganden.  
 
Jag menar att detta ”politiska underskott” i USA med tiden kommer att 
bli alltmera tydligt, och alltmera kostsamt när vi talar om konkurrens-
förmåga. 
 
Litteratur: 
Abramovitz, M., 2003, Tankar om tillväxt, SNS Förlag, Stockholm; 
Pettersson, K-H., 2003, Det nya företagets samhälle, SNS Förlag, 
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Francis Fukuyamas pessimistiska syn 
Francis Fukuyama, amerikansk filosof, författare och fd diplomat, inter-
vjuades i går kväll (19 maj 2011) på BBC:s Hard talk. Det var i första 
hand ett samtal om hans nya bok, The Origins of Political Order (mest 
känd är han som författare till The End of History från 1991). Vad The 
Origins of Political Order handlar om är hur vi kan åstadkomma att 
världens problematiska länder – länder som Somalia, Bosnien, Afgha-
nistan etc. – blir, bildligt talat, som Danmark (”getting to Denmark” är 
ett uttryck som Fukuyama flitigt använder). Med andra ord, hur åstad-
kommer vi att sådana länder blir stabila demokratier som erbjuder sina 
medborgare ett rättssäkert och tryggt samhälle? Det handlar, menar 
Fukuyama, inte om kunskap om hur Danmark och andra liberala de-
mokratier med en högt utvecklad kapitalism fungerar, det är på det 
hela taget väl känt, utan om implementering, om den krokiga och 
långa vägen till demokrati och konkurrenskraftig marknadsekonomi. 
Möjligen, men bara möjligen, finns det en del genvägar. 
 
Det mest tankeväckande i BBC-samtalet var emellertid Fukuyamas 
pessimistiska syn på USA. Eller mera precist, på det amerikanska poli-
tiska systemets förmåga att lösa samhällsproblemen. Det verkar, sä-
ger Fukuyama, som om det finns så många ”checks and balances” i 
systemet att det visar tendenser till förstelning. Och det handlar inte i 
första hand om att konstitutionen sätter upp gränser för vad som till 
exempel en amerikansk president kan göra utan om att hela det poli-
tiska systemet i USA idag är så insnärjt i beroendeförhållanden, inte 
minst genom lobbying, och styrt av ideologi, att förmågan att sätta sig 
ner och komma överens om hur man skall lösa viktiga samhällspro-
blem inte längre finns i tillräcklig omfattning. 
 
Jag tror att Fukuyama har helt rätt. Det som hänt på finansområdet 
kan vara det konkreta exemplet. Dodd-Frank Act, det lagstiftningspa-
ket för att reglera finanssektorn som USA:s kongress fattade beslut 
om 2010, är i och för sig förtjänstfull på många punkter men politikerna 
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misslyckades med det viktigaste, att låta Wall Street ta konsekvenser-
na för sina handlingar före och under finanskrisen. USA har satt sig i 
en helt orimlig situation med en handfull banker som är TBTF och som 
därmed sätter ett av kapitalismens fundament, att företag skall kunna 
gå i konkurrs, ur spel. Det kommer inte att hålla på sikt. Antingen age-
rar politikerna proaktivt – men det är osannolikt av just de skäl som 
Fukuyama anför – och tvingar fram en uppdelning av de stora ameri-
kanska bankerna, alternativt gör något ännu mer radikalt med banksy-
stemet (kanske något i stil med Laurence J. Kotlikoffs uppmärksam-
made ”Limited Purpose Banking”) eller också får vi så småningom en 
ny, ännu djupare finanskris med sitt epicentrum på Wall Street. Ett 
annat, högst aktuellt, exempel på oförmågan att politiskt komma över-
ens gäller hur den växande amerikanska statsskulden skall hanteras. 
 
När Fukuyama får frågan vad man kan göra åt det politiska systemets 
låsningar, säger han att han hade hoppats på att finanskrisen 2008/-
2009 skulle komma att bli en tillräcklig kraft. Men så blev det alltså 
inte. Vi måste vänta på nästa externa störning menar han. Och man 
kan med erfarenheterna från finanskrisen tillägga att det måste till en 
våldsam politisk jordbävning, kanske utlöst av just en ny, ännu stör-
re, finanskris, för att något i grunden skall ändras i hur det amerikans-
ka politiska systemet fungerar. 
 
Litteratur: 
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Nedgraderingen av USA, ”en jordbävning i det amerikanska 
politiska och finansiella landskapet” 
Standard & Poor (S&P), den mest prestigefyllda ratinginstitutionen i 
världen, nedgraderade i går för första gången någonsin USA – från 
högsta betyget AAA på den långfristiga statsskulden till det näst högs-
ta betyget, AA+. Det kan tyckas, både bildligt och bokstavligt, som ett 
mindre steg. Ingenting kan vara mera fel. Det är ett jättesteg. Jag skul-
le kalla det en jordbävning i det amerikanska politiska och finansiella 
landskapet – och den kommer ganska säkert att få återverkningar 
långt utanför USA. S&Ps beslut den 5 augusti 2011 kommer att hamna 
i historieböckerna. 
 
Alldeles bortsett från de effekter som nedgraderingen kommer att få 
på de finansiella marknaderna på måndag, och det kommer i bästa fall 
betyda stor oro och volatilitet, och i sämsta fall kraftiga kursfall och 
fortsatt nedåt de kommande veckorna, kommer beslutet att få andra 
konsekvenser i det korta perspektivet. Bland annat kan en hel mängd 
finansföretag, till exempel försäkringsbolag och många fonder liksom 
de halvfederala bostadsinstituten Freddie Mac och Fannie Mae, tving-
as att göra omplaceringar. Eller i varje fall börja förbereda för en ny tid 
(Moodys och Fitch, de båda andra stora ratinginstituten, ger fortfaran-
de USA:s långa statspapper högsta betyg och det ger i praktiken visst 
andrum). Det gäller de företag som enligt sina statuter måste ha en 
viss andel AAA-tillgångar i sin balansräkning. Det är inte svårt att före-
ställa sig att det i sin tur får återverkningar i nästa led. 
 
På lång sikt kan nedgraderingen få strukturella följder för det finansiel-
la systemet. Statsobligationer förväntas vara riskfria. Och amerikanska 
statsobligationer, U.S. Treasuries, förväntas vara det mest riskfria av 
det riskfria. När det inte längre gäller kommer det självfallet att få åter-
verkningar på finanssektorn. Bland annat måste bankernas kapital-
täckningsregler, det som ibland kallas Basel-reglerna, skärpas. Eller 
uttryckt mera konkret, om inte statspapper längre är helt riskfria krävs 
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det, allt annat lika, mera riskkapital i bankerna. Som det hittills har varit 
har bankerna kunnat ta in hur mycket statspapper som helst i balans-
räkningen utan att det behövts mer riskkapital (vilket för övrigt är en av 
de viktigaste orsakerna till att de europeiska bankerna är så tungt ex-
ponerade med statspapper). Till de strukturella förändringarna till följd 
av S&Ps nedgradering, kan man sedan lägga mer triviala följder som 
att det antagligen blir dyrare att finansiera den amerikanska statsskul-
den, dollarn borde allt annat lika förlora i relativt värde.  
 
Varför gjorde S&P nedgraderingen? Det finns en del handfasta skäl 
redovisat i beslutet, till exempel att överenskommelsen i kongressen 
häromdagen att inom en tioårsperiod dra ned den federala budgeten 
med knappa $3000 miljarder är åtminstone $1000 miljarder för lite. 
Men det skälet väger lätt mot det som har med det politiska systemets 
kris att göra. S&P tror inte längre på de amerikanska politikernas för-
måga att ta tag i situationen, de kommer helt enkelt, menar S&P, att få 
svårt att klara av sitt pensum att få fram en trovärdig plan för att få ner 
den amerikanska statsskulden. Man är överraskande tydlig i sin motiv-
ering: 
 
”The political brinksmanship of recent months highlights what we see 
as America’s governance and policymaking becoming less stable, less 
effective, and less predictable than what we previously believed. The 
statutory debt ceiling and the threat of default have become political 
bargaining chips in the debate over fiscal policy. Despite this year’s 
wide-ranging debate, in our view, the differences between political par-
ties have proven to be extraordinarily difficult to bridge, and, as we see 
it, the resulting agreement fell well short of the comprehensive fiscal 
consolidation program that some proponents had envisaged until quite 
recently. Republicans and Democrats have only been able to agree to 
relatively modest savings on discretionary spending...” 
 
Är S&P:s beslut motiverat? Absolut – av tre skäl. För det första har 
S&P helt rätt i att det amerikanska politiska systemet är allvarligt hand-
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lingsförlamat, och att det finns en risk att de nödvändiga beslut om 
statsskuldens utveckling som måste fattas inom de närmaste åren inte 
kommer att kunna fattas. Den senaste tidens händelser bådar inte 
gott. Det är något helt enastående att politikerna i världens mäktigaste 
och rikaste land levererar en så undermålig lösning på statsskuldskri-
sen som den som presenterades häromdagen [syftar på kongressens 
beslut om skuldtaket 2 augusti 2011], och dessutom under själva pro-
cessen tar av sig kalsongerna inför öppen ridå och gör sig själva till 
övriga världens åtlöje. För det andra var det aviserat. S&P varnade 
redan i april 2011 om att en nedgradering var möjlig. 
 
Det är tredje skälet är mera spekulativt. Men i bästa fall är nedgrade-
ringen så förnedrande och omskakande för USA att vi kommer att få 
en politisk tillnyktring. 
 
Publicerad: 6 augusti 2011 
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Tea Party-rörelsen. Folkets misstroendeyttring mot De sto-
ra. 
Vad är populism? Ja, Tea Party-rörelsen är ett aktuellt exempel på 
populism, högerpopulism. Och ett lika aktuellt exempel på vänsterpo-
pulism är när sydafrikanska ANC låter sitt ungdomsförbunds ordföran-
de, Julius Malema, hävda att den sydafrikanska gruvindustrin borde 
nationaliseras. 
 
Det är inte så lätt att komma nära i definition av begreppet populism 
förutom att det ligger i själva ordets natur att en populist gör anspråk 
på att företräda folket. Paul Taggart, engelsk statsvetarprofessor och 
den som sannolikt ägnat mest tid åt att reda ut vad populism står för, 
menar att det finns tre ”teman” som kännetecknar alla populistiska rö-
relser. De är kritiska mot den representativa demokratin, de strävar 
efter att polarisera politiken, ”vi mot dom”, ”muslimer mot vita”, ”stor-
stad mot landsbygd”, ”fattiga mot rika” etc., och de ser framför sig, om 
de fick mera att säga till om, ett fiktivt framtidsland (”heartland”). Exakt 
vad detta framtidsland består av är emellertid för det mesta oklart. 
 
Det mest handfasta kännetecknet för populister är annars att de ogillar 
”de etablerade”, i alla former, från politiker och fackföreningsledare till 
journalister och bankdirektörer. Och i synnerhet tycker de illa om dem 
som sitter högst upp i samhället, de mest etablerade. Machiavelli me-
nade att i alla riken kan man skilja ut två maktcentra (förutom Fursten): 
De stora och Folket. Den modellen passar bra in för den som vill för-
klara populismen. Det är en Folkets misstroendeyttring mot De stora. 
Populisterna är också kritiska mot andra grupper som finns nära sam-
hällstoppen – typ experter, intellektuella, samhällsingenjörer, talesmän 
etc. Och man tycker med samma logik illa om centralism och maktkon-
centration. 
 
Det finns också ett isolationistiskt drag, några skulle säga nationalis-
tiskt drag, hos populismen, den egna nationens intressen betyder mer 
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än andra länders intressen. Internationalism står inte högt i kurs hos 
populister. Walter Russel Mead, amerikansk professor i internationella 
relationer, har i Foreign Affairs skrivit en intressant artikel om Tea Par-
ty-rörelsen. Han säger att även om rörelsen är spretig och svår att få 
grepp om, är ett drag gemensamt för alla huvudriktningar (han identifi-
erar två) – misstron mot internationellt samarbete. Eller som han sam-
manfattar det: ”The United States is unlikely to ratify many new trea-
ties written in the spirit of liberal internationalism for some time to 
come.” Det bådar inte gott om man begrundar de globala utmanin-
garna, inte minst på miljöområdet. Där överlagras isolationismen av ett 
annat populistiskt drag som jag redan nämnt, misstron mot experter. 
”The rejection of scientific consensus on climate change is one of 
many examples of populist revolt against expert consensus in the Uni-
ted States today”, skriver Mead. Det är inte att undra på att klimat-
frågan i dessa Tea Party-tider får så förhållandevis litet utrymme i den 
amerikanska politiska debatten. 
 
Kan man säga att populism är en ideologi? Jag skulle inte kalla popu-
lismen för en ideologi i den mening som socialism och liberalism är 
det. Dessa är framåtblickande politiska program, de målar upp en bätt-
re värld än den vi just nu har. Populismen är alltid tillbakablickande, 
den står som regel för att ”det var bättre förr”, innan alla invandrare 
kom hit, innan kapitalisterna bestämde allt, innan Obama blev presi-
dent etc. Med andra ord är populismen reaktiv, de som kallar sig popu-
lister och företräder populistiska partier reagerar på att något i samhäl-
let – som dom ser det – är fel. 
 
Det finns framförallt två saker som utlöser vreden, för folklig vrede är 
ett kännetecken för populismen. När de etablerade tar för sig för myck-
et av kakan växer populism fram, det är det ena. Vad det betyder kon-
kret? Ja, att när till exempel inkomstorättvisorna i ett land har vuxit sig 
stora under lång tid, och i synnerhet om ”Joe Sixpack” har drabbats, 
alltså att det inte bara är de fattiga som har det ekonomiskt svårt utan 
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också vanliga medborgare, då finns grogrunden för en populistisk rö-
relse. Det är ingen tillfällighet att Tea Party-rörelsen har vuxit fram i 
USA under senare år, efter 2008. Landet har, relativt sett, västvärl-
dens största inkomstskillnader, och en medelklass som har fått se sina 
reallöner stå stilla under snart 40 år. Och när finanskrisen slår till och 
får ekonomiska följder för väldigt många människor blir det en utlösan-
de faktor.  
 
Det andra som kan få populism att frodas är att många människor, 
”vanligt folk”, känner att deras traditionella värderingar späds ut alltför 
hastigt, till exempel genom stor invandring på kort tid och multikulturel-
la signaler från etablissemanget. Och detta kan uppenbarligen inträffa 
även i ett land där inkomstklyftorna är relativt sett måttliga. Sverigede-
mokraternas framväxt i Sverige kan vara det konkreta exemplet. Men 
samtidigt kan man tänka sig att dessa båda samhällstillstånd – stora 
ekonomiska orättvisor och snabb kulturell och värderingsmässig ut-
spädning – överlappar varandra i ett och samma land. Det skulle i så 
fall kunna ge upphov till en populistisk rörelse som är socialt radikal 
men samtidigt kulturellt konservativ, kanske till och med nationalistisk.  
 
Varför tycker vi illa om populister, och populistiska partier? Så är frå-
gan fel ställd. Rätt ställd är frågan: Varför tycker de etablerade illa om 
populister och populistiska partier? Svaret är antagligen att för det 
mesta är populisternas förslag till åtgärder sedda med de etablerades 
ögon naiva och verklighetsfrämmande, för att inte säga direkt korkade, 
och därmed oansvariga. Etablissemanget i USA har naturligtvis myck-
et svårt att smälta att en av Tea Party-rörelsens frontfigurer, Michele 
Bachman, skryter över att hon röstade mot överenskommelsen om 
skuldtaket i kongressen. 
 
Till sist. Finns det något positivt med populism? Många skulle nog sva-
ra nej på den frågan. Men samtidigt kan man se en framväxande po-
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pulism som en gäll signal om att det är något i samhället som inte står 
rätt till, och som de etablerade politiska partierna inte bryr sig om i till-
räcklig grad. Att sådana skrikiga signaler ges är som jag ser det posi-
tivt. 
 
Litteratur: 
Taggart, P., 2000, Populism, Open University Press, Philadelphia; 
Mead, W. R., 2011, “The Tea Party and American Foreign Policy”, 
Foreign Affairs, March/April 2011; 
Åsard, E., 2011, ”Tea Party-rörelsen passé i pluralismen”, Svenska 
Dagbladet, 17 januari, 2011; 
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Kapitel 2 – en sammanfattning  
Vad berättar dessa 12 fragment från verkligheten? Den röda tråden är 
den amerikanska politikens otillräcklighet. Politikerna förmår inte se till 
att det kommer fram tillräckligt med resurser för nödvändiga infrastruk-
turinvesteringar. Politikerna låter marknaden bestämma i så hög grad 
att fördelningen av tillväxten mellan arbete och kapital blir allt snedare 
och inkomstklyftorna allt vidare. Det som gällt historiskt, faktiskt under 
århundraden, att ett ökat förädlingsvärde kommer majoriteten i sam-
hället till del, låt vara med tidsfördröjning och inte alltid rättvist, verkar 
ha brutits under de senaste 3-4 decennierna. Det gäller för alla länder 
men mer för USA än för andra. Det är inget som majoriteten av ameri-
kanska politiker tycker att det finns anledning att försöka göra något åt. 
Och det är märkligt tyst i den politiska debatten om att en sned in-
komstfördelning, i synnerhet när den är så sned som i USA, sänker 
tillväxten till under vad den skulle kunna vara samtidigt som den ökar 
svängningarna i ekonomin.  
 
Att finansmarknaden har tillåtits ta så stor plats i den amerikanska 
ekonomin under de gångna 10-15 åren är något som politikerna till 
viss del bär ansvaret för (liksom därmed att de bank- och finansan-
ställda har 30-50% högre löner än andra löntagare med samma kvalifi-
kationer). Politikerna har dessutom hanterat finanskrisen så att ur kao-
set 2008/2009 kom ännu större privata storbanker, så stora att det inte 
längre går att förneka att de är TBTF. Det inte bara snedvrider konkur-
rensen utan sätter också en av kapitalismens grundbultar, att ett före-
tag på obestånd skall försvinna från marknaden, ur spel. Den dyra och 
ineffektiva amerikanska sjukvården, liksom president Obamas an-
strängningar att reformera systemet, är ett annat misslyckande för po-
litikerna.  
 
Och när Francis Fukuyama säger att han är pessimistisk vad gäller 
USA:s politiska system och dess förmåga att lösa de stora problem 
som ligger framför, liksom när Standard & Poor sänker USA:s kredit-
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betyg och gör det med en förvånansvärt frank kritik av det politiska 
taktikspelet (”brinkmanship”), är det också ett uttryck för den politiska 
otillräckligheten i Washington. Att Tea Party-rörelsen vuxit fram under 
de senaste åren är möjligen ett tecken på att den politiska krisen i 
USA går in i ett akut skede. 
 
Den outtalade frågan är varför. Det skall jag diskutera i nästa kapitel. 
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Kapitel 3 

Varför ser det ut som  
det gör? 
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Med europeiska ögon ser man en del företeelser i det amerikanska 
samhället som ständigt förvånar. Varför låter amerikanen marknaden 
ta så stor plats även på områden där det faktiskt finns gemensamma 
lösningar som är effektivare? Varför finns det en så omisskännlig räds-
la för skatter? Varför tycks amerikanska politiker inte bry sig om in-
komstorättvisor? Varför tillåts direktörernas löner löpa amok utan att 
vanliga människor verkar bry sig? Varför fungerar den amerikanska 
demokratin så dåligt? Varför en Tea Party-rörelse? 
 
Det är några av frågorna som behandlas i det här kapitlet. Målet är att 
bättre förstå de drivkrafter som styr politiken, och det ibland så uppen-
bart irrationella beteendet från politikernas sida (som att till exempel 
inte se till att de investeringar i infrastrukturen som behövs, blir beslu-
tade och genomförda). Analysen kommer att visa att svaret på frågor-
na kretsar kring amerikanens syn på friheten. Det mesta av det som 
idag kan kallas USA:s politiska kris kan, tror jag, hänföras till att fri-
hetsvärderingarna i allt för hög grad har tagit kommandot över politi-
ken. Det leder till en obalans mellan det privata och det gemensamma 
som på sikt sannolikt kommer att drabba USA:s relativa tillväxt och 
konkurrensförmåga, och därmed dess invånare. 
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”Låt marknaden hållas!” 

Sparandekvoten, den del av den disponibla inkomsten som en person 
sparar, har sjunkit trendmässigt i USA sedan 1980-talets början, det 
visar den här grafen (från FRED Economic Data, Federal Reserve 
Bank of St. Louis). Amerikanen sparar för lite, det tycks alla vara över-
ens om. Men vad betyder det egentligen? 
 
Det är ingen tillfällighet att sparandet började sjunka ungefär samtidigt 
som USA:s affärer med omvärlden började visa minus, kring 1980. 
Bytesbalansen var för första gången ordentligt negativ några år in på 
1980-talet (och så har det med vissa hack i kurvan varit sedan dess). 
Ett bytesbalansminus ett visst år betyder, förenklat sagt, att landet 
måste låna av omvärlden för att få affärerna att gå ihop. En ekonom 
skulle säga att det inhemska sparandet inte räcker till för att finansiera 
landets investeringar. Det i sin tur betyder att det finns gott om ut-
landsägda dollar i omlopp och en del av dessa söker sig tillbaka till 
USA. Utlandet köper statsobligationer, aktier eller annat. Allt annat 



94 

 

lika, pressar det upp tillgångspriserna. Det var ingen tillfällighet att ak-
tiekurserna i USA, och i världen i övrigt, började stiga under 1980-
talet. Naturligtvis var det också en följd av att företagen gick allt bättre, 
och visade högre vinster. 
 
Den genomsnittlige amerikanen började också känna att det inte var 
nödvändigt och spara lika mycket som tidigare. Det fanns flera skäl till 
det. 
 
För det första ökade hushållens disponibla inkomster mätt i nominella 
dollar för varje år som gick. Ett av skälen var att det började bli allt 
vanligare med två inkomster i familjen. Under 1960-talet var det bara 
12% av gifta kvinnor med barn under sex år som hade ett arbete. 1990 
hade den siffran stigit till 50%. Det var inte oväsentligt. Att båda arbe-
tade kunde ses som ett försäkringsarrangemang som gjorde behovet 
av en ekonomisk buffert mindre. 
 
Amerikanen arbetade också flera timmar, det ökar inkomsterna. Tittar 
man på en graf över den faktiska arbetstiden för OECD-länderna ser 
man att kurvan för USA ligger högt, och dessutom böjer av uppåt från 
omkring 1980 och visar en tendens att stiga hela tiden fram till kra-
schen i slutet av 2000-talet. För de europeiska OECD-länderna är bil-
den en helt annan, européerna arbetar under samma period väsentligt 
färre timmar per år med en sjunkande tendens. Den faktiska årsar-
betstiden i exempelvis Tyskland var 1980 1751 timmar, 2010 arbetade 
en tysk i genomsnitt 1409 timmar (en amerikan 1778 timmar). Enligt 
en uppgift (Reich, 2011) arbetar det genomsnittliga amerikanska hus-
hållet idag 500 fler timmar än 1979. Det motsvarar tolv veckors arbets-
tid.  
 
För det andra var det lätt att låna, och räntorna var låga jämfört med 
hur det hade sett ut under höginflationsåren på 1970-talet. Tittar vi på 
hur stor andel av de amerikanska hushållens disponibla inkomster 
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som används för att betala räntor och amorteringar var den andelen 
från 1980-talets början och fram till mitten av 1990-talet ganska kon-
stant, kring 11-12%. Sedan steg den till som högst 14% just före fi-
nanskrisen 2008/2009. Det är inte en särskilt hög siffra. Man förstår att 
hushållen tyckte att det klassiska sparandet kunde hållas nere. Blev 
det kris kunde man låna. 
 
Till det kom något ännu viktigare, hushållens förmögenhet började 
öka, och hushållen fick smak för att låna för att öka på förmögenheten 
ytterligare. Aktiekurserna fortsatte att gå upp under 1990-talet, i syn-
nerhet mot slutet av decenniet, och fler och fler amerikanska hushåll 
lånade för att köpa aktier. Men framförallt lånade hushållen för att 
köpa sitt eget boende, eller köpa ett större hus än det man redan 
hade. Det gällde för hela perioden från 1980 och fram till kraschen 
2008. Det var en till synes säker och lukrativ affär. Visserligen steg 
priserna snabbt men det var ”garanterat” att även ett hus köpt dyrt 
inom kort skulle kunna säljas med vinst. Och om huset inte såldes 
steg istället det egna kapitalet, skillnaden mellan husets marknadsvär-
de och lånet på huset. Och det egna kapitalet kunde belånas. Särskilt 
under 2000-talet kom de amerikanska hushållen att i stor utsträckning 
använda sina hus som en slags uttagsmaskin med till synes outsinliga 
resurser. 
 
Man kan inte anklaga de amerikanska hushållen för att de inte spara-
de lika mycket som förut. Det var i allt väsentligt ett rationellt ageran-
de. Inte minst eftersom de kände sig rikare. För varje år som gick kun-
de hushållen se att gapet mellan marknadsvärdet på det de ägde, och 
det de hade lånat för att skaffa dessa tillgångar, bara ökade. Då kän-
ner man sig trygg inför framtiden. Och de goda tiderna under dessa 
decennier, från 1980 och fram till 2008, syntes också på annat sätt. 
Företagen tjänade mera pengar för varje årtionde som gick. Och ar-
betslösheten sjönk trendmässigt från nivån kring 8-10% i början av 
1980-talet till som lägst kring 4% vid ett par tillfällen under 2000-talet. 
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Att sparandet minskat är, förenklat sagt, samma sak som att konsum-
tionen ökat. Och det gjorde USA:s konsumtion under de här åren, som 
andel av BNP från nivån dryga 60% 1980 till dryga 70% idag. Det är 
en mycket stor ökning. De flesta västländer har överhuvudtaget inte 
ökat sin konsumtionsandel sedan 1980. Dessutom ligger konsumtions-
nivån i procent av BNP lägre. Tyskland och Frankrike konsumerar idag 
strax under 60% av sin BNP, Sverige bara 48%. 
 
Det är problematiskt för den amerikanska ekonomin med en så hög 
konsumtion och så lågt sparande. Dels eftersom USA måste låna av 
omvärlden för att landet skall finansiellt balansera, det jag beskrev 
inledningsvis. Bytesbalansunderskottet varje år har dessutom tenderat 
att öka med tiden. Dels eftersom det också finns inhemska obalanser. 
Den federala budgeten, statsbudgeten, går inte ihop. Sedan 1980-
talets början har den mer eller mindre regelmässigt gått med ett under-
skott på 2-4% (av BNP). I år kommer underskottet att bli i storleksord-
ningen 10%. Med åren har det blivit en mycket stor statsskuld, upp-
emot $15000 miljarder vid utgången av 2011, det är nästan 100% av 
BNP, och på samma gång ett stort politiskt problem där republikaner 
och demokrater i kongressen inte kan komma överens om vad man 
skall göra åt statsskulden. Och problemet är större än så. Det finns 
behov, och behov som egentligen ingen ifrågasätter, av högre federala 
utgifter, till exempel på infrastrukturområdet 
 
 
Om man inte kan skylla på hushållen att sparandet minskat och kon-
sumtionen ökat vem bär då ansvaret? Det korta svaret är – politikerna. 
Alltsedan Ronald Reagans presidenttid under 1980-talet har den eko-
nomiska politiken varit starkt marknadsvänlig. Det var ett viktigt para-
digmskifte i den ekonomiska politiken. Det handlade om en slags åter-
gång till klassisk ekonomi. Marknaden sattes på ett nytt sätt i högsätet. 
Konkret har det bland annat betytt en generös penningpolitik med låga 
räntor (som har varit utmärkt för alla som skall låna), och inga försök 
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från myndigheternas sida att undvika spekulationer och bubblor. Alan 
Greenspan, chef för Federal Reserve från 1987 till 2006, hade till ex-
empel uppfattningen att det är fel av politikerna och centralbanken att 
försöka ingripa mot överhettningen på aktiemarknaden eller husmark-
naden (även om den, som han sa, kännetecknades av ”irrational exu-
berance” som egentligen är ett annat ord för ”orimligt risktagande”). 
Och det nya marknadsvänliga paradigmet har betytt avregleringar, inte 
minst på de finansiella marknaderna. Att Glass Steagall Act, som se-
dan 1930-talet har hållit amerikanska banker och investmentbanker 
organisatoriskt åtskilda, togs bort 1999 kan vara ett konkret exempel. 
 
Låt marknaden hållas har varit budskapet. Priset för den politiken var, 
förutom att sparandet sjönk och konsumtionen steg, att vi fick en all-
varlig finansiell krasch 2008/2009. 
 
Publicerad: 28 september 2011 
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Rädslan för skatter (1): Om varför den amerikanska stats-
skulden bara växer och växer 

1980 var den amerikanska statsskulden liten med efterkrigsmått mätt. 
Den hade under mer än tre decennier, sedan andra världskrigets slut, 
sjunkit trendmässigt från nivån 120% av BNP 1947 till dryga 30% 
1980, den dittills lägsta nivån under efterkrigstiden. 
 
Nedåttrenden vände uppåt efter 1980, det visar ovanstående graf (från 
Trading Economics). Och uppgången pågick fram till mitten av 1990-
talet. Då hade statsskulden kommit upp till nivån 60-65% av BNP. Med 
en viss variation från ett år till ett annat låg den sedan kvar på den ni-
vån fram till finanskraschen 2008. Det som hänt därefter är ett eget 
kapitel som jag skall återkomma till. 
 
Att staten kan hamna i stora budgetunderskott i extraordinära situatio-
ner är en sak. Det sker regelbundet och i alla länder till följd av kon-
junkturnedgångar och recessioner och vid specifika kriser (typ den 
svenska bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet). Men det 
kan också, och det är värre, vara av strukturella skäl. Att det blir ett 
budgetunderskott kan komma från både utgiftssidan och intäktssidan, 
eller från en kombination av båda. Och det kan påverkas av den ideo-
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logi och de värderingar som styr. Allt tyder på att det senare gäller i 
USA:s fall. 
 
Mycket förenklat kan man säga att USA har federala budgetunderskott 
eftersom politikerna i Washington, och det gäller för både republikaner 
och demokrater, tycker illa om skatter. För tänker man efter är det ju 
självklart att systematiska underskott i statsbudgeten under lång tid är 
liktydigt med för låga skatteuttag. Man skulle till och med kunna hävda 
att ständiga budgetunderskott är ett uttryck för att det råder obalans 
mellan vad medborgarna vill ha av kollektiva varor, och vad politikerna 
tycker de skall få. Det är själva definitionen på ett ideologiskt ställ-
ningstagande. Medborgarna efterfrågar mer av offentliga tjänster än 
vad politikerna av värderingsskäl tycker sig kunna tillgodose.  
 
Min tolkning av den amerikanska statsskuldens utveckling mellan 
1980 och fram till och med 2007 är följande: De republikanska presi-
denterna Ronald Reagan och George H. W. Bush, som tillsammans 
var presidenter åren 1981-1993, föredrog att konsekvent öka på stats-
skulden. Förmodligen såg de inget problem med det med tanke på att 
statsskulden som sagt hade varit mycket större tidigare. Och föränd-
ringarna från ett år till ett annat var måttliga. Ändå kvarstår faktum att 
de båda presidenterna planmässigt ökade statens utgifter utan att 
samtidigt låta medborgarna betala vad det kostade i form av ökade 
skatter eller andra uttag. Det är svårt att komma ifrån att det inte var 
rädslan för och oviljan mot skatter, som styrde besluten. 
 
Bill Clinton (1993-2001) tyckte uppenbarligen att statsskulden började 
bli i största laget och lyckades att steg för steg minska budgetun-
derskotten, i själva verket visade den federala budgeten överskott 
några år kring sekelskiftet. Eftersom det under Clintonåren förekom en 
diskussion bland ekonomer om nödvändigheten att reducera den ame-
rikanska statsskulden, är det rimligt att anta att den sjunkande stats-
skulden hade mera att göra med gynnsamma konjunkturer och vad 
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som var samhällsekonomiskt sunt, än med en annan syn på skatter än 
den som de två föregående presidenterna hade haft. Under George 
W. Bush första presidentperiod (2001-2005) vände statsskulden upp 
igen, inte minst till följd av en mycket kraftig skattesänkning, och där 
låg den kvar fram till krisen bröt ut under 2008. 
 
Med andra ord, den amerikanska statsskuldens tillväxt efter 1980 och 
fram till finanskraschen 2008 avslöjar ganska skoningslöst att USA:s 
politiker är rädda för skatter. 
 
Publicerad: 1 oktober 2011 
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Rädslan för skatter (2) 
Det finns få frågor i USA idag som så får den politiska debatten att 
hetta till som statsskulden. Eller mera precist hur politikerna skall klara 
av att få hejd på det stora underskottet i den federala budgeten. Den 
här figuren, som har ställts samman av Center on Budget and Policy 
Priorities (i sin tur baserad på siffror som tagits fram av CBO, Cong-
ressional Budget Office), ger perspektiv på vad vi talar om. Givet att 
bilden är korrekt (och det kan man nog utgå från, CBO har ett mycket 
gott rykte) framstår inte det amerikanska budgetunderskottet som ett 
problem som inte borde kunna lösas om den politiska viljan fanns.  
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Den beräknade storleken på underskottet 2011 är strax under 1 500 
miljarder dollar som grafen visar. Det är visserligen ett högt belopp 
mätt som andel av BNP (strax under 10%) men man noterar att i run-
da tal en fjärdedel av underskottet 2011 hänför sig till de stimulansåt-
gärder (”Recovery measures”) som politikerna beslutade om under 
finanskrisen och som automatiskt kommer att trappas ned de närmas-
te åren. Och då trappas naturligtvis också underskottet ned i motsva-
rande grad. ”Economic downturn” är en uppskattning av krisens effek-
ter på den federala budgeten, vi kan utgå från att det framför allt hand-
lar om lägre skatteintäkter än i en mer normal konjunktur. Det vi också 
kan se är att krigen i Irak och Afghanistan bidrar till underskottet men 
med en förhållandevis liten del. 
 
Mest tankeväckande är den stora påverkan på budgetunderskottet 
som ”Bush-era tax cuts” har. Skulle man fasa ut George W. Bushs 
extraordinära skattesänkningar (som i första hand gynnar personer 
med höga inkomster) skulle det årliga underskottet sjunka i absoluta 
tal. Och mätt i relation till BNP skulle det givetvis sjunka ännu mer 
markerat. Problemet med budgetunderskottet, och den alltför snabbt 
växande statsskulden, skulle vara ur världen. 
 
Det är bara det att det tycks som om Washington har mycket stora 
svårigheter på den punkten. Skattehöjning är ett ord som numera får 
amerikanska politiker att instinktivt säga nej. Det gäller i första hand för 
republikanerna men också demokraterna har svårt att tala om skatte-
höjningar. Och att komma till beslut om skattehöjningar är, som det 
verkar, näst intill omöjligt. Jag menar att denna handlingsförlamning 
hos politikerna i Washington håller på att leda alldeles fel. Bortsett från 
statsskulds- och budgetunderskottsfrågan, ser alla som kommer från 
andra delar av västvärlden att det idag finns allvarliga brister i det 
amerikanska samhället som har med rädslan för skatter att göra.  
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Man kan ju inte påstå, för att ge ytterligare ett perspektiv på frågan, att 
USA är ett högskatteland. Den här figuren visar skatteintäkterna som 
andel av BNP för ett antal OECD-länder år 2008. 

 
Litteratur: 
Ruffing, K. & Horney, J., 2011, “Economic Downturn and Bush Policies 
Continue to Drive Large Projected Deficits”, Center on Budget and 
Policy Priorities, Special series: Economic Recovery Watch, May 10, 
2011; 
Reinhardt, U. E., 2011, “The Case for Higher Taxes”, Economix, New 
York Times, May 27, 2011; 
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Frågan är om ett land som lägger ner snart en femtedel av 
sin BNP på sjukvården i längden har råd att inte ha ett ratio-
nellt system? 
Vi vet att USA:s sjukvård idag kostar i storleksordningen 16-17% av 
BNP. Det kan jämföras med 8-10% av BNP i de flesta europeiska 
OECD-länder. Sveriges totala kostnader för hälso- och sjukvården 
uppgick till exempel enligt SCB till 9,4% år 2008. Så grovt sett är det 
korrekt att säga att den amerikanska sjukvården idag kostar åtmin-
stone 50% mer än i andra europeiska OECD-länder vilket framgår av 
nedanstående figur (Källa: “Health Care Spending in the United States 
and Selected OECD Countries”, 2011). 

 
Vad beror det på? Det finns inget enkelt svar. Men man kan förklara 
merparten av den stora skillnaden med tre faktorer. För det första ett 
högre relativt kostnadsläge i själva vården. Läkemedel och läkarlöner 
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är två tunga exempel på höga relativkostnader i den amerikanska 
vården. 
 
Enligt en intressant studie (Vladeck & Rice) hänger det mer än något 
annat samman med en alltför svag beställarfunktion i det amerikanska 
sjukvårdssystemet, och en väsentligt svagare beställarfunktion än i 
andra OECD-länder. De många och splittrade privata försäkringsbola-
gen i USA har inte efterfrågekraft nog för att stå emot kostnadsöknin-
garna i utförandeledet. Det blir en gigantisk resursöverföring till dok-
torerna och vårdföretagen. Det yttre tecknet är ständigt stigande kost-
nader. 
 
För det andra är det, relativt sett, mer att göra. Eller borde vara det. 
Amerikanen i gemen är av allt att döma sjukare än till exempel sven-
sken i gemen. En av orsakerna är att den andel av den vuxna befolkn-
ingen som är tjock (BMI>30) är väsentligt större i USA än i Sverige, 
30% vs 10%. Samtidigt är bilden inte helt entydig. Vi vet att ut-
nyttjandet av vården i USA är lägre än i flertalet andra OECD-länder. 
Antalet sängar på akutsjukhus per medborgare (”Acute care beds per 
capita”) är lägst tillsammans med Nederländerna. Och vad gäller 
läkarbesök per medborgare är siffran bland de lägsta. (Men man kan 
notera att Sverige har den lägsta nivån av alla länder vad gäller läkar-
besök.) Tänker man efter är det anmärkningsvärt att här har vi ett land 
som per capita satsar väsentligt mer på sitt vårdsystem än andra 
länder utan att medborgarna tar i anspråk mer vårdtjänster. Ordvalet 
”tar i anspråk” är medvetet. Det kan ju vara så att tjänsterna finns men 
av ekonomiska skäl inte utnyttjas. De är för dyra helt enkelt. Det är 
tesen i en uppmärksammad artikel från 2003 med den självbeskri-
vande titeln: ”It’s The Prices, Stupid: Why The United States Is So Dif-
ferent From Other Countries”. 
 
Den tredje orsaken, och den som jag skall ägna viss uppmärksamhet  
här eftersom den är alltför lite diskuterad, är de mycket höga adminis-
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trationskostnaderna i det amerikanska vårdsystemet. Med administra-
tionskost-nader menas, enkelt uttryckt, den del av sjukvårdens to-
talkostnader som är icke-medicinsk, som inte har med själva den 
medicinska behandlingen att göra. 
 
Det finns två typer av administrativa kostnader. Dels klassiska transak-
tionskostnader, det vill säga kostnaden för att göra en transaktion på 
marknaden, mellan köpare och säljare, till exempel vad det kostar för 
ett sjukhus att skicka räkningar till patienter och försäkringsbolag. Dels 
interna administrationskostnader, exempelvis kostnaden för att göra 
en transaktion inom en och samma organisation. Som när en avdel-
ning inom ett sjukhus skall interndebitera för en tjänst den levererat till 
en annan avdelning inom sjukhuset. 
 
Sjukvården är speciell i meningen att det alltid finns tre parter inblan-
dade – patienten, sjukvården och finansiären. Alla måste göra transak-
tioner sinsemellan. Vi vet att administrationskostnaderna i det ameri-
kanska sjukvårdssystemet är extremt höga, över 30% av sjukvårdens 
samlade kostnader enligt en relativt aktuell studie (Woolhandler et al). 
Studien visar därmed att de är dubbelt så höga som administration-
skostnaderna i den kanadensiska sjukvården. Det är högst sannolikt 
att den skillnaden kan förklaras av högre transaktionskostnader, inte 
minst kontrakts- och kontrollkostnader, i det fragmenterade amerikan-
ska systemet.  
 
Det är lätt att inse att här finns en av huvudförklaringarna till USA:s 
höga sjukvårdskostnader. Om vi utgår från siffran 30% kan vi säga, allt 
annat lika, att den amerikanska sjukvården som andel av BNP skulle 
kosta 13,5% i stället för 16% om USA hade samma administrations-
kostnadsnivå som Kanada. 
 
Att det amerikanska vårdsystemet är mer fragmenterat med väldigt 
många aktörer inblandade är med all säkerhet den enskilt viktigaste 
förklaringen till att sjukvårdens kostnader är så höga, och stiger så 
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snabbt. Det finns enligt en uppgift exempelvis runt 1 500 försäkrings-
bolag involverade. Det är lätt att föreställa sig att när alla dessa skall 
ha relationer med sjukhus, vårdcentraler och enskilda mottagningar 
blir det mängder av administrativt arbete. Och dessutom skall de ha 
kontakter med tusentals, kanske miljontals, patienter, som i sin tur har 
relationer till sina respektive vårdgivare. Därmed inte sagt att det 
också kan finnas annat som höjer administrationskostnaderna. Att det 
finns gråzoner och otydligheter i ansvarsfördelningen mellan olika par-
ter i ett så uppsplittrat system kan vara en ytterligare förklaring. Att det 
är lätt, och vanligt, att stämma för felaktiga beslut i vården, den risken 
tvingar fram en kostsam byråkrati och administrativ apparat, kan vara 
en tredje. 
 
Den intressanta frågan blir hur det kan komma sig att de amerikanska 
politikerna har valt ett finansieringssystem för en stor del av vården 
som uppenbarligen har ett inbyggt systemfel, för låg förhandlingskraft 
gentemot utförarna och alltför uppsplittrat med höga administrativa 
kostnader som följd. Vi kan utgå från att svaret har med värderingar 
och ideologi att göra. Det visade den politiska debatten inför sjuk-
vårdsreformen 2010. Det var hätska utbrott om ”socialistic medicine” 
och annat liknande mot de politiker som ansåg att den amerikanska 
sjukvården borde skattefinansieras ungefär som i Kanada eller Eng-
land (”single payer-system”) för att slippa de privata försäkringsbola-
gens inblandning, och för att därmed både höja förhandlingsmakten 
och sänka de administrativa kostnaderna i vårdsystemet. Det fanns 
aldrig, inte i något av de två stora partierna, en majoritet för ett sådant 
förslag. Att övergå från ett system med privat finansiering till ett sy-
stem med skattefinansiering är, gissar jag, så otänkbart det kan bli när 
vi talar om amerikansk politik så som den ser ut idag. Men det betyder 
ju att USA väljer ett system som av allt att döma är mindre effektivt 
och därmed dyrare än vad det skulle behöva vara. Frågan är om ett 
land som lägger ner snart en femtedel av sin BNP på sjukvården i 
längden har råd att inte agera rationellt, att sätta ideologin och värde-
ringarna framför effektiviteten. Jag tror inte det. 
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Medelklassens reallöner har stagnerat 
Douglas A. Kass, en amerikansk bloggare, myntade för några måna-
der sedan begreppet screwflation. Han tyckte att eftersom den ameri-
kanska medelklassen nu under flera decennier, grovt sett sedan bör-
jan av 1970-talet, blivit ekonomiskt klämd (”screwed”) mellan låga lö-
neökningar och ökad inflation, var det befogat att tala om screwflation.  
(Detta apropå 1970-talets tal om stagflation, en ekonomi känneteck-
nad av både stagnation och inflation, den sämsta av världar.) Screw-
flation tyckte uppenbarligen många var ett uttryck som sa något vä-
sentligt om dagens amerikanska ekonomi. Så begreppet lever vidare. 
 
Är det rätt att säga att den amerikanska medelklassen har haft en 
svag reallöneutveckling under senare decennier? Svaret är ja. Den här 
figuren (Källa: Housesold income in the United States) visar de ameri-
kanska hushållens reala inkomstutveckling före skatt under perioden 
1967-2003. Kurvan längst ner visar utvecklingen för de 10% fattigaste 

familjerna, den översta kurvan visar hur inkomsterna för de rikaste 5% 
av familjerna har utvecklat sig. Och däremellan finns alla andra. Den 
tredje kurvan nedifrån räknat (50th percentile) visar inkomstutveckling-
en för genomsnittet av amerikanska familjer. Det räcker med en snabb 
blick på kurvan för att inse att inkomstutvecklingen för just den grup-
pen mer eller mindre stått stilla sedan slutet på 1960-talet. Eller nästan 
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stått stilla. I absoluta dollar ökade inkomsten för genomsnittsfamiljen 
mellan 1967 och 2003 från $33000 till $43000 (räknat i 2007 års pri-
ser). Det motsvarar en årlig real inkomstökning före skatt på 0,85%. 
Det är inte mycket när man vet att under samma period har BNP per 
capita i reala termer ökat med åtminstone 3% per år. Det antyder en 
kraftig omfördelning av tillväxten inte bara inom löntagarkollektivet 
utan också genom att inkomst av kapital ökar sin relativa andel.  
 
Tittar vi i stället på de disponibla inkomsterna (inkomsterna efter skatt) 
är det, föga förvånande, de rikaste hushållen som ökat sin andel av 
inkomsterna mest. Alla andra har fått se sin del minska i reala termer. 
Under de gångna tre decennierna har hushållen med de 20% högsta 
inkomsterna fått en ökad andel av förädlingsvärdet medan alla andra 
har fått se sin andel sjunka.  
 
Varför det har blivit på det här sättet? Det är en naturlig fråga, inte 
minst för en europé som med förvåning tittar på hur inkomstspridning-
en ser ut i det amerikanska samhället. Det finns inget enkelt svar på 
frågan. Det kan ges i ekonomiska, politiska eller kulturella termer. Det 
politiska perspektivet, hur det kommer sig att de amerikanska politiker-
na inte verkar bry sig särskilt mycket om de stora inkomstklyftorna, 
skall jag återkomma till. Liksom till vad det är för värderingar som gör 
att gruppen med superinkomster tycker att den är värd sina miljarder. 
Här begränsar jag mig till ekonomin. 
 
Michael Spence, Nobelpristagare i ekonomi, har tillsammans med 
Sandile Hlatshwayo, också han ekonom, nyligen presenterat en ana-
lys (Spence & Hlatshwayo, 2011) som låter oss komma mycket nära 
en trovärdig ekonomisk förklaring till de vidgade inkomstklyftorna i det 
amerikanska samhället (och för den delen i vilket västsamhälle som 
helst). Och till varför medelklassens reallöner stagnerat.  
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Det författarna gör är att dela in den amerikanska ekonomin i två sek-
torer – den exporterande sektorn (tradable sector) respektive den in-
hemska sektorn (non-tradable sector). Företagen i den första sektorn, 
den exporterande, konkurrerar på den globala marknaden. Där finns 
det mesta av tillverkningsindustrin, högspecialiserade tjänsteföretag av 
olika slag, delar av finans- och försäkringssektorn, jordbruk etc., kort 
sagt den del av produktionen vars priser sätts på en internationell 
marknad. Den inhemska sektorns priser bestäms på hemmamarkna-
den. Där finns sådant som vård-skola-omsorg, offentlig sektor, byggin-
dustrin, handel etc. Dessa båda sektorer visar två skilda mönster vad 
gäller sysselsättning, produktivitet och löneutveckling. 
 
Mellan 1990 och 2008 ökade antalet sysselsatta i USA med ganska 
exakt 27 miljoner, från 122 miljoner till 149 miljoner (27 miljoner är en 
anmärkningsvärt hög siffra när man vet att Europas västländer under 
samma period knappast skapade några nya jobb överhuvudtaget). Av 
dessa 27 miljoner svarade den inhemska sektorn för nästan hela till-
växten, 98%. Det mesta, närmare 40%, kom i offentlig sektor och i 
vårdsektorn, tillsammans skapade dessa två ungefär 10 miljoner nya 
arbetstillfällen mellan 1990 och 2008. 
 
För produktiviteten ser bilden annorlunda ut. Förädlingsvärdet per an-
ställd (som är ett mått på produktiviteten) ökade kraftigt i den exporte-
rande sektorn, från $70000 år 1990 till $120000 år 2008. Den inhems-
ka sektorns produktivitet däremot ökade högst måttligt, från $72000 till 
$80000. Eftersom vi vet att det finns ett visst positivt samband mellan 
produktivitetstillväxt och lönetillväxt i en bransch blir det en förklaring 
till varför anställda i den exporterande sektorn har haft en bättre löne-
utveckling än de som till exempel arbetat med vård-skola-omsorg. 
Men det är inte hela bilden. Gör man en schablonmässig uppdelning 
av arbetskraften i å ena sidan högre chefer och viktiga specialister 
(=”problemlösare”, typ ingenjörer, jurister, ekonomer, marknadsförare) 
och å andra sidan övriga anställda, är det cheferna och specialisterna 
som haft den relativt sett bästa löneutvecklingen. 
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Att det skett en omfördelning från ”de etablerade”, cheferna och speci-
alisterna, som har fått mer till alla andra som fått mindre, kan bäst för-
klaras om vi tar en bransch i den exporterande sektorn och mera nog-
grant granskar vad som skett. Elektronikindustrin kan vara ett bra ex-
empel. Det är en av de branscher som är mest utsatt för internationell 
konkurrens. Antalet jobb i den amerikanska elektronikindustrin har 
under den period som Spence/Hlatshwayo studerat sjunkit med 650 
000, från i det närmaste 2 miljoner 1990 arbetstillfällen till ca 1,3 miljo-
ner 2008. Men samtidigt har produktiviteten ökat med 363%! En fan-
tastisk siffra, nästan 20% per år. Hur har det här gått till? Ja, för att 
klara sig i konkurrensen på den globala marknaden har de amerikans-
ka elektronikföretagen outsourcat delar av tillverkningen till lågprislän-
der som Kina eller Indien. Konsekvensen har blivit färre anställda i 
USA. Och av naturliga skäl har de som mist jobbet haft de minst kvali-
ficerade jobben, och därmed de lägsta lönerna. Den gruppen anställda 
i USA har med andra ord gått från ett arbete med låg lön till inget arbe-
te alls eller i bästa fall ett annat arbete med låg lön. Med tiden har den 
här processen gått högre upp i förädlingskedjan i elektronikföretagen 
och bättre betalda jobb har utsatts för samma press, i sista hand har 
de också försvunnit från företagen. Allt har skett samtidigt som försälj-
ningen i dollar har ökat dramatiskt. Så vad vi har fått är en kombination 
av med tiden allt högre förädlingsvärde fördelat på allt färre anställda. 
Det är det som förklarar varför produktiviteten har ökat med 363%. 
 
I den andra änden av hierarkin i elektronikföretagen, bland cheferna 
och specialisterna, har utvecklingen varit den motsatta, den gruppen 
har fått höjda relativlöner. Det förklaras av att det är cheferna och spe-
cialisterna som har ansvaret för både effektiviseringarna på hemma-
plan, i det egna företaget, och kontraktsskrivandet med underleveran-
törerna i till exempel Kina och Indien. Det är nyckelpersoner för företa-
gen och de har steg för steg kunnat förhandla sig till en allt större del 
av företagets förädlingsvärde. 
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I den mest avancerade delen av elektronikindustrin, ta Apple som ex-
empel, har den här processen gått mycket långt. Här kan man ana 
framtiden för den amerikanska elektronik- och dataindustrin. Det sägs 
att av utpriset på en ny iPad på $499 har Apple betalt $291 för kompo-
nenter och montering till färdig produkt, allt inköpt i utlandet (monte-
ringen görs av Foxconn i Kina). Det ger en bruttovinst på $208 för var-
je såld iPad, eller 42% av försäljningspriset. De $208 skall också beta-
la kostnaderna för verksamheterna i USA, för företagets ledning, ut-
veckling, marknadsföring och annat. Med andra ord, en mycket stor 
del av Apples anställda i USA, nästan alla, är problemlösare (plus ett 
visst antal höga chefer). Och det gäller för övrigt också för den specia-
listkompetens som Apple köper av andra amerikanska företag (revi-
sion, juridik, marknadsföring, finansiering etc.). 
 
Trådarna kan dras ihop till en helhetsbild. För vi förstår nu lättare var-
för utvecklingen mellan 1990 och 2008 har inneburit att inkomstskillna-
derna har ökat. I den övre änden av löneskalan har cheferna och spe-
cialisterna sett till att de fått en större del av lönekakan. Och det gäller 
inte bara chefer och specialister som arbetat i och för företag i expor-
terande sektorn. De högre cheferna och de viktiga specialisterna ock-
så i den inhemska sektorn har ökat sina relativlöner. För att överhu-
vudtaget få tag i kvalificerad arbetskraft, bra chefer och specialister, 
har inhemska sektorn fått betala löner på en nivå som bestäms i den 
exporterande sektorn. 
 
I den andra änden av löneskalan har de lågkvalificerade jobben fått en 
allt lägre ersättning. I den exporterande sektorn beroende på outsour-
cing och annan konkurrens utifrån. De enklaste jobben har i princip 
försvunnit helt från USA, och de mer kvalificerade tjänsterna har blivit 
färre, och löneutvecklingen sämre. I inhemska sektorn har inkomster-
na för vanliga anställda stagnerat, eller utvecklats svagt. Det finns flera 
orsaker till det. En relativt svag produktivitetsutveckling i sektorn är en 
faktor (notera att förädlingsvärdet per anställd ökade bara från $72000 
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till $80000 mellan 1990 och 2008). Att en stor del, kanske upp emot en 
fjärdedel, av dem som jobbar i den inhemska sektorn i USA är offent-
liganställda är en annan faktor. Liksom att företagsstrukturen i den 
privata delen av den här sektorn är fragmenterad med en massa små-
företag där konkurrensen är hög. Lönenivåerna i handel, restaurang 
och annan ”retail” är låga i alla västländer. Och särskilt låga i USA. 
 
Att medelklassens löner stått stilla, eller nästan stått stilla, kan man 
förstå i det här perspektivet. Det finns många i medelklassen med jobb 
i exporterande sektorn men antalet anställda på just mellannivån, ”i 
närheten av medianlönen”, har knappt ökat, och lönerna för den här 
gruppen har pressats genom arbitrage mellan en högre lönenivå i USA 
och en lägre nivå i underleverantörsländer som Kina, Brasilien och 
Indien. Och de i medelklassen som arbetat i inhemska sektorn har 
också haft en trist löneutveckling av de skäl som jag just nämnde. 
 
Den finns en kvarstående fråga. Hur har de extrema inkomsterna i den 
höga änden av skalan uppstått? Spence/Hlatshwayo-modellen hjälper 
oss inte med en förklaring av just det fenomenet. Enligt en artikel i 
New York Times fick år 2007 topp-procenten av de amerikanska in-
komststagarna 24% av alla inkomster. (Och topp-procenten av de med 
högst förmögenhet, de allra rikaste, hade samma år ungefär hälften av 
hushållens alla tillgångar.) Dessutom vidgas gapet mellan dem med 
dessa mycket höga inkomster och övriga över tiden, 1976 hade enligt 
samma artikel topp-procenten 9% av alla inkomster. Förklaringen? Ja, 
lite förenklat kan man säga att personerna i den här gruppen, de med 
de allra högsta inkomsterna, i de allra flesta fall har inkomst både av 
tjänst och kapital. Framförallt handlar det om inkomst av kapital. Vi vet, 
det har jag skrivit om tidigare, att kapitalandelen i den amerikanska 
ekonomin har ökat kraftigt under de senaste tre decennierna (vilket är 
detsamma som att löneandelen sjunkit eftersom de är kommuniceran-
de kärl). Med andra ord har kapitalägarna efter 1970-talet kunnat ta 
hand om en ständigt växande andel av den amerikanska BNP-
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tillväxten. Bland topp-procenten av inkomsttagarna ett visst år finns 
med all säkerhet företagsägare som gjort stora kapitalvinster genom 
att sälja sitt företag. Men där finns lika säkert också personer med ex-
tremt höga inkomster av tjänst, typ direktörerna i storbankerna på Wall 
Street med måttlösa bonusar, som samtidigt har höga inkomster av 
kapital, till exempel genom att äga aktier i det egna företaget. 
 
Utvecklingen under senare decennier mot ökade inkomstskillnader i 
USA (och i mer eller mindre hög grad i alla OECD-länder) kommer att 
fortsätta så längre globaliseringen fortsätter. Det är ett gigantiskt poli-
tiskt problem för USA (större än för välfärdsstaterna i Europa). För fort-
sätter utvecklingen mot ännu större inkomstskillnader kommer det an-
tagligen att finnas grogrund för social oro och för ännu mer av politisk 
populism av typ Tea Party-rörelsen. Då är inte steget långt till protek-
tionism. 
 
PS. Det kan av den här analysen verka som om jag glömt bort den 
verkan på inkomstdifferentieringen som ny teknologi har. Det är inte 
så. Jag ser den ständigt pågående tekniska utvecklingen som en un-
derförstådd förutsättning för analysen. Den kreativa destruktion som 
kan hänföras till teknisk utveckling drabbar ungefär samma grupper 
som de som mister sina jobb, eller får sänkt relativlön, till följd av glo-
baliseringen. Automatisering och ny teknologi driver på utvecklingen 
mot ökade inkomstskillnader och färre jobb. Dessutom slår den nya 
tekniken lika hårt mot båda sektorerna. Att det inte inom inhemska 
sektorn finns lika många växeltelefonister, bankkassörskor, sekretera-
re etc. som det gjorde för bara 10-15 år sedan är påminnelser om att 
ny teknik minskar antalet jobb, och lika säkert relativlönerna, i hela 
ekonomin. 
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Frihet in absurdum 
Att Washington Post ger ut en så kallad Special Report, Breakaway 
Wealth, om de enorma inkomstskillnaderna i USA i allmänhet, och om 
VD-lönerna,”executive pay”, i synnerhet är i sig anmärkningsvärt. Det 
skedde emellertid för en tid sedan (september 2011). 
 
Rapporten visar att USA spelar i en egen liga vad gäller hur stor del av 
ett lands inkomster som går till en liten grupp med superinkomster 
(definierat som ”the top 0,1%”, kring 150 000 personer i USA). Den 
gruppen har fyrdubblat sin andel av de samlade inkomsterna (exklu-
sive kapitalinkomster) från 1980 och fram till idag. Inget annat västland 
kommer ens i närheten av en sådan utveckling. De med superinkoms-
ter i till exempel Tyskland, Frankrike och Japan har överhuvudtaget 
inte ökat sin andel av totalinkomsterna sedan 1980. Rapporten visar 
också att gruppen med superinkomster i USA består av i runda tal 
60% höga företagschefer, de allra flesta verkställande direktörer i stor-
företag. Listan i övrigt domineras av advokater, fastighetsmagnater, 
entreprenörer, mediaprofiler och sportstjärnor, i den ordningen.  
 
Verkställande direktörerna i ”S&P 500”-företagen [500 av de största 
företagen i USA, S&P 500 är också ett välkänt aktieindex] tjänade 
2010 i genomsnitt $11,4 miljoner, drygt 70 miljoner kronor. Av det var 
lite drygt $1 miljon lön. Tilldelade aktier och aktieoptioner var i snitt $6 
miljoner. Andra resultatrelaterade ersättningar och inbetald pension 
var resterande $4 miljoner.  
 
Att ersättningarna är höga, eller snarare extremt höga när de jämförs 
med hur det ser ut i andra jämförbara länder, är en sak. Men på sätt 
och vis ännu intressantare är att ersättningarna till amerikanska verk-
ställande direktörer formligen har exploderat efter 1980. Det framgår 
av figuren på nästa sida. De femtio största amerikanska företagens 
direktörer tjänade enligt en uppmärksammad studie (se Frydman & 
Jenter, figuren hämtad från den rapporten) i stort sett kring $1 miljon 
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om året från slutet av 1930-talet och fram till och med 1970-talet. (Allt 
räknat i fasta priser, 2000 års dollar). Därefter, från 1980, har direktö-
rerna i storbolagen på 30 år ökat sin ersättning tiofalt, till omkring $10 
miljoner. Det är en nästan obegripligt stor höjning, i synnerhet när man 
vet att den reala medianlönen i USA under samma tid ökat med mind-
re än 1% per år, enligt vissa beräkningar med bara ca 0,5% per år. 
Jag skall försöka reda ut hur det kom sig. 
 
Åren kring 1980 var på många sätt en brytpunkt i västvärldens ekono-
mier. Ett nytt ekonomisk-politiskt tankebygge slog igenom i början av 
1980-talet, först i USA och England med Reagan och Thatcher, sena-
re under 1980-talet undan för undan i andra västländer. Den nya politi-
ken gav större spelutrymme för marknaden och mindre för politisk in-
blandning. Privatiseringar och avregleringar blev nyckelord. Avregle-
ringarna gällde också arbetsmarknaden som blev friare i bland annat 
lönesättningen. Det låg i linje med det nya tänkandet att högpresteran-
de personer, och det gällde på alla nivåer, skulle få högre relativin-
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komster. Facket fick en svagare ställning, inte minst i USA. Den nya 
politiken luckrade upp gamla strukturer på många områden. Säkert 
medverkade den också till att VD-lönerna vände uppåt. 
 
Under 1980-talet kom också andra typer av ersättningar att betyda 
mera. Förutom lön och bonus blev det vanligt att toppledningarna ock-
så fick stora belopp i form av aktier och aktieoptioner. Ett av de mest 
uppmärksammade fallen i USA var när Disney-chefen Michael D. Eis-
ner under 1980-talet fick $16 miljoner i aktieoptioner (som för övrigt 
senare gav honom mycket stora vinster när Disney-aktien gick upp). 
Storleksordningen på kompensationen var något nytt.  
 
Det här var två faktorer som bidrog till att de amerikanska topplönerna 
gick upp efter 1980. Men samtidigt påverkade dessa förhållanden hela 
västvärlden. Marknadsorienteringen pågick på liknande sätt i andra 
OECD-länder. Och även europeiska företag började tidigt under 1980-
talet att ge sina högsta ledningar aktier och optioner. Ändå kan man 
konstatera att vad gäller VD-ersättningarna var USA efter 1980 i en 
klass för sig. Enligt amerikanska Economic Policy Institute (Michel et 
al) var den kontanta ersättningen år 2003 till verkställande direktörer i 
andra västländer 20-40% av vad den amerikanske verkställande direk-
tören fick i lön och bonus samma år. Och inräknat aktier och optioner 
(som inte omfattades av jämförelsen) var gapet med all säkerhet ännu 
större. 
 
Det måste med andra ord finnas någon annan orsak till de amerikans-
ka extremlönerna. Och den förklaringen måste vara kulturell snarare 
än ekonomisk. För hur kan det annars komma sig att styrelserna i de 
amerikanska storföretagen fattar beslut om ersättningar till sina topp-
ledningar som ligger långt utöver vad som gäller i andra jämförbara 
länder trots att det inte är nödvändigt? Det finns helt enkelt inga ratio-
nella ekonomiska skäl. Det stod till exempel klart för alla att stora före-
tag i andra västländer kunde skötas framgångrikt med mycket lägre 
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ersättningsnivåer till direktörerna. Relationen genomsnittlig VD-betal-
ning till genomsnittlig arbetarlön brukar tas som ett mått på snedvrid-
ningen av inkomsterna i ett företag. För några år sedan var den för 
storföretagen 25:1 i England, 13:1 i Sverige, 11:1 i Tyskland och ännu 
lägre i Japan. Samma år var den 364:1 i USA! Det var ännu värre om 
man tog bara företagen med de högsta chefsersättningarna. År 2000 
hade enligt New York Times företagen med de 10% högst betalda 
verkställande direktörerna i USA relationen 700:1. Forskningen kunde 
dessutom visa att det inte fanns något entydigt samband mellan hög 
relativavkastning och de högsta ersättningarna till direktörerna. Det 
kunde till och med vara tvärtom. Enligt en studie (Cooper et al, 2009) 
som omfattade 1500 amerikanska företag och avsåg perioden 1994 till 
2006 kunde man konstatera att de 10% av företagen som hade de 
högsta VD-ersättningarna hade en sämre relativavkastning än företa-
gen med de 10% sämst betalda verkställande direktörerna. 
  
Det amerikanska frihetstänkandet in absurdum 
Det finns bara en tänkbar förklaring. Den individualism som sköljde 
över västvärlden från 1970-talet och framåt tog sig extrema former i 
USA. Det kom att växa fram en uppfattning att den som gjorde extraor-
dinära insatser, också skulle ha extraordinär belöning. Eller snarare 
hade rätten till en extraordinär belöning. Den uppfattningen slog rot i 
USA mycket tidigt, och mycket mera tydligt än i Europa. Det är lätt att 
idag glömma bort att i Sverige, och förmodligen i många andra euro-
peiska länder, var det i början av 1980-talet näst intill fult att tala om att 
en chef kunde vara betydelsefull för ett företags framgång, det vi idag 
närmast betraktar som en truism. 
 
Men i USA var det alltså annorlunda. Ett libertarianskt frihetsbegrepp 
slog av allt att döma tidigt under 1980-talet igenom i amerikanska di-
rektörskretsar. Med det menas ett frihetsbegrepp som i sin mest extre-
ma form ger individen, direktören i det här fallet, oinskränkt frihet att ta 
för sig (förutsatt att allt gått rätt till). Med andra ord, om jag som ny di-
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rektör för ett storföretag och på ett legitimt sätt förhandlat mig till en 
jättelön är det i mina ögon rätt och riktigt. Liksom det är för alla perso-
ner som tänker på det sättet. Följderna för rättvisa, moral och sam-
hällskontrakt berör andra, inte mig. Den praktiska konsekvensen blir 
också att min rätt till denna jättelön gäller oavsett om det går bra för 
företaget eller inte (apropå att forskningen närmast entydigt visat att 
det inte finns något samband mellan höga VD-löner och ekonomisk 
relativ framgång). Jag bryr mig inte heller om vad politiker, media och 
vanliga människor tycker. Det outtalade budskapet blir: ”Jag är värd 
den lön jag har. Basta.” 
 
Sina mest absurda uttryck fick det här sättet att se på saken efter fi-
nanskraschen 2008/2009. Trots att i princip alla amerikanska storban-
ker (möjligen med undantag för JP Morgan) var konkursmässiga och 
måste få statliga ägartillskott för att överleva, utbetalades varje år 
mycket stora ersättningar till cheferna. För bara New York-bankerna 
handlade det för 2009 och 2010 om miljarder dollar i ersättningar. Det 
verkade som om bankdirektörerna var helt immuna mot politikernas 
och människornas fördömanden. ”Jag skiter i vad ni tycker, jag är värd 
mina miljoner.” 
 
Den är min tes att den här friheten in absurdum, en slags överdriven 
individualism, kom att växa sig in i de amerikanska styrelse- och direk-
törsrummen steg för steg efter 1980, och så småningom göra extrema 
VD-löner till något ”naturligt”. Och att detta är den helt avgörande för-
klaringen till varför kurvan över ersättningarna vände kraftigt uppåt 
efter 1980. Att inte samma utveckling spred sig till Europa kan sanno-
likt förklaras med att detta brinnande frihetstänkande överhuvudtaget 
inte finns här. Och förmodligen ingen annan stans utanför USA. 
 
Vän av ordning kan säga att fenomenet berör bara på sin höjd 
150 000 amerikaner (om vi utgår från samtliga i gruppen superrika 
enligt tidigare definition). Och kan tillägga att det verkar som om de 
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värsta excesserna faktiskt minskat under 2000-talet. Det är sant. Men 
direktörerna med superinkomster i USA är högst sannolikt bara ”top-
pen på isberget”. Jag är övertygad om att man skulle kunna visa att 
mängder av andra amerikaner, och inte minst de välutbildade och de 
som är på väg i karriären, tänker på samma sätt men kanske inte lika 
extremt. Att det är rätt att alltid ta för sig. Att blunda för att andra får 
mindre när jag får mer. Att inte bry sig om att det själviska beteendet 
är moraliskt tveksamt. Att samhällskontraktet kan komma i fara. Det är 
frihet in absurdum. Den kostar ganska säkert mer än det ger för ett 
samhälle. Det tycker jag man kan se i USA.  
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Om varför amerikanska politiker inte tycks bry sig om in-
komstorättvisor 
Den sårbara supermakten är titeln på en nyutkommen bok av Erik 
Åsard, statsvetenskapsprofessor vid Uppsala universitet och chef för 
Svenska Institutet för Nordamerikastudier. Det är en bra bok. Som lä-
sare känner jag att det här är skrivet av en person som verkligen i 
grunden kan USA och dess politiska förhållanden. Det betyder att han 
också överraskar. 
 
Jag blev till exempel överraskad av att Erik Åsard är så tydlig vad gäll-
er behovet av en modernisering av den amerikanska konstitutionen. 
De amerikanska samhällsdebattörerna vågar sällan ta tag i den frå-
gan. Fareed Zakaria, respekterad CNN-journalist (och statsvetare), är 
en av de få som jag har sett göra det.  Han menar att principen att var-
je delstat, oberoende av befolkningsstorlek, enligt konstitutionen väljer 
två ledamöter till senaten är en anomali. Annars är Zakaria inte särskilt 
specifik vad gäller konstitutionen som problem. Det är inte heller 
Åsard, man bara får en känsla av att han anser att det behövs en mer 
djupgående översyn. Det andra som överraskade mig var att amerika-
nens självbild av att vara bäst, det som brukar kallas ”American Ex-
ceptionalism”, har en så lång historisk tradition. Från 1600-talet och 
framåt har amerikanarna burit med sig en känsla av att som folk vara 
bättre än andra, av att vara utvalda. Med det historiska perspektivet är 
det lättare att förstå en del av den ibland, åtminstone för en europé, 
självtillräckliga amerikanska utrikespolitiken som till exempel Bush-
doktrinen, detta att USA förbehåller sig rätten att förebyggande anfalla 
andra länder. Det tredje som överraskade var att det populistiska dra-
get i amerikansk politik har en så uppenbart stor betydelse. Och en så 
lång historisk tradition. Populismen har funnits med i amerikansk poli-
tik sedan revolutionen, det finns med andra ord ett samband mellan 
1700-talets folkliga protester gentemot engelsmännen (till exempel 
Boston Teaparty) och dagens Tea Party-rörelse.  
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Och sedan finns det ytterligare en sak som överraskar. Här har Erik 
Åsard skrivit en historia över de senaste decenniernas amerikanska 
politiska utveckling (boken har undertiteln: Från John F Kennedy till 
Barack Obama), och ändå får man inget riktigt uttömmande svar på 
frågan hur det kommer sig att de ekonomiska orättvisorna i landet inte 
tycks spela någon väsentlig politisk roll. Med andra ord, hur kommer 
det sig att de stora – och för varje år växande – inkomstskillnaderna 
mellan rik och fattig inte verkar vara en fråga av verklig tyngd för vare 
sig republikaner eller demokrater? Erik Åsard gör i boken inget försök 
att förklara varför, i varje fall berättar han inte för läsaren vad han tror 
är förklaringen. Det är i mitt tycke den allvarligaste bristen med boken. 
För det kan knappast finnas någon viktigare politisk utmaning för USA 
än det ständigt vidgade inkomstgapet mellan dem som har, och dem 
som inte har.  
 
Skulle jag spekulera i varför inkomstorättvisorna idag är en så margi-
naliserad fråga i amerikansk politik, skulle jag, utan att därmed kunna 
rangordna, peka på följande faktorer: 
 
*Det ligger inte i linje med amerikanska frihetsvärderingar att göra in-
komstorättvisorna i samhället till en central politisk fråga. Enligt de 
flesta amerikaners sätt att se på saken är det upp till var och en att 
ordna en rimlig försörjning. Det är ett individuellt ansvar, inte ett poli-
tiskt ansvar. Den som inte lyckas får stå sitt kast. 
 
*Det finns inte i USA (och har aldrig funnits) ett stort politiskt parti som 
har sitt fokus på  fördelningsfrågorna. USA är unikt bland västländerna 
på den punkten. Alla europeiska västländer har haft, och har, stora 
socialistiska, socialdemokratiska, socialliberala eller kristdemokratiska 
partier med mer eller mindre långtgående ambitioner vad gäller in-
komstfördelning och välfärdsstatsbygge. Och som dessa partier också 
i de flesta fall har haft kraft att få igenom. 
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*De vänsterintellektuella i USA har sedan länge fokuserat på annat än 
ekonomiska och materiella frågor. Erik Åsard skriver om filosofen Ri-
chard Rorty som har pekat på just det förhållandet, att de vänsterintel-
lektuella under senare decennier har lämnat den klassiska kritiken mot 
de ekonomiska orättvisorna och istället koncentrerat sig på kulturella 
frågor typ feminism, hbt, etnicitet, identitet etc. Det har alldeles säkert 
bidragit till att inkomstorättvisorna ännu mer har hamnat i politisk skug-
ga. 
 
*Till samma kategori kan man lägga en allt svagare facklig rörelse. I 
de flesta andra OECD-länder har facket en större tyngd än i USA. Och 
även om man inte skall överdriva fackets betydelse som politisk pådri-
vare i något land, det är lätt för en svensk att göra det, är det ändå värt 
att notera att inkomstfördelningsfrågorna steg för steg har mist sin 
tyngd under samma period, från 1970-talet och framåt, som de ameri-
kanska fackföreningarna har gått från att ha haft en viss politisk makt 
1970, till att bli en närmast politiskt marginell företeelse idag. 
 
*När medelklassen ställs på undantag ekonomiskt är den inte beredd 
att ställa upp för dem som har det sämst. Nationalekonomen Benjamin 
Friedman har i sin bok Den ekonomiska tillväxtens moraliska konse-
kvenser visat att det sambandet – svåra tider för medelklassen är likty-
digt med att lite görs för de fattiga och utsatta och vice versa – har 
varit mycket tydligt i USA sedan 1800-talets andra hälft. Jag återkom-
mer till Friedman i nästa artikel. 
 
Till dessa fem faktorer, som i mer eller mindre hög grad är USA-
specifika, kan vi lägga tre generella förhållanden, de har verkat unge-
fär lika i alla västländer. Eller uttryckt på annat sätt, det är inte bara i 
USA som inkomstorättvisorna har vuxit under de senaste tre decenni-
erna och (trots det) fått mindre politisk uppmärksamhet, det har gällt i 
alla västländer. Det är bara det att i USA är inkomstklyftorna relativt 
störst. Och får relativt minst politisk uppmärksamhet. Det är det som 
gör skillnaden. De tre faktorerna är följande: 
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*Vi har fått ett mer marknadsorienterat ekonomisk-politiskt paradigm 
under senare decennier, från 1980-talets början och framåt som med-
verkat till att fördelningsfrågorna försvunnit ut från politiken, i varje fall 
fått minskad politisk tyngd. 
 
*Globaliseringen har också medverkat till att inkomstfördelningsfrågan 
har förts mer åt sidan i västländerna. När globaliseringens krafter får 
verka, när The Word is Flat (som är titeln på en uppmärksammad bok 
om globaliseringen av New York Times-journalisten Thomas Fried-
man) finns det en minskad förståelse, eller ingen förståelse alls, för en 
politik som handlar om ”hur skall vi hjälpa dom som har det svårt i vårt 
samhälle?”. Politiken förskjuts istället mot frågor av typen: ”hur skall vi 
hjälpa våra företag så att de blir konkurrenskraftiga?”. 
 
*Kapitalandelen har ökat, och följaktligen löneandelen minskat, i väst-
länderna under de senaste decennierna. Det är detsamma som att 
säga att de som äger kapitalet i samhället har fått en större del av till-
växten än de som får sin inkomst via lön. En sådan utveckling leder 
erfarenhetsmässigt alltid till vidgade inkomstklyftor. Det beror på att 
kapitalägarna, och deras medhjälpare (chefer och problemlösare av 
olika slag), höjer sina relativinkomster kraftigt medan i praktiken alla 
andra får det sämre. Och bäst relativ inkomstutveckling har de som 
både har höga inkomster av tjänst och inkomster av kapital (typ före-
tagsägare och bankdirektörer på Wall Street). Även om politikerna 
skulle förstå dessa samband har de inga verktyg i en globaliserad 
värld att radikalt ändra på hur tillväxten fördelas mellan kapital och 
arbete. Då är det lika bra att inte prata om saken. 
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Varför en Tea Party-rörelse?  
Man behöver inte tveka om att genomsnittsamerikanen känner att han 
eller hon har fått mindre pengar att röra sig med under senare decen-
nier. Granskar man siffrorna närmare, och det har jag gjort tidigare, 
kan man konstatera att sedan mitten av 1970-talet, och fram till idag 
har hushållsinkomsterna efter skatt för det stora flertalet amerikaner 
utvecklats svagt i reala termer, för väldigt många har inkomsterna 
sjunkit. Och ju längre ner på inkomststegen, desto mer har inkomster-
na sjunkit. 
 
Det intressanta är att det är något historiskt nytt. Enligt Benjamin M. 
Friedman, nationalekonomiprofessor vid Harvard, är det första gången 
på 150 år som medelklassamerikanen under en så lång period, över 
tre decennier, har fått se sin standard sjunka, eller i varje fall inte stiga 
som den regelmässigt gjort tidigare i USA:s moderna historia. Apropå 
det nya i situationen skriver han så här sammanfattningsvis i sin bok 
Den ekonomiska tillväxtens moraliska konsekvenser: 
 
”Det är inte sant att den tillväxt amerikanerna fick del av under efter-
krigstidens första decennier, 1950-70, bara var en villfarelse [som någ-
ra har hävdat], men som vi blev vana vid. Levnadsstandardens ök-
ningstakt under dessa år var inte mycket högre än vad den i genom-
snitt varit under de föregående hundrafemtio åren. Det är i stället vår 
egen tid, från 1970-talets början och framåt, som är exceptionell. En 
stigande levnadsstandard för den stora majoriteten medborgare har 
faktiskt varit normen i Förenta staterna, och det är vi som idag inte 
lyckas nå upp till den.” (min kursivering) 
 
Att medelklassamerikanens inkomster har sjunkit sedan 1970-talets 
början är tankeväckande eftersom det enligt Benjamin Friedmans me-
ning finns ett klart samband mellan en någorlunda jämnt fördelad till-
växt och sociala framsteg. Det kan handla om mer öppenhet i samhäl-
let, ökad tolerans till exempel mot invandrare eller icke-vita, ökad rör-
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lighet, mer ekonomisk rättvisa och ökad demokrati. I själva verket visar 
han i boken, trovärdigt tycker jag, att över historien har de perioder där 
medelklassmedborgaren fått det bättre ekonomiskt, kort sagt fått ökad 
levnadsstandard, sammanfallit med de perioder då politikerna fattat 
progressiva beslut. Talar vi om USA kan man säga att den senaste av 
dessa politiskt progressiva perioder var efterkrigstidens första decenni-
er, säg från senare delen av 1950-talet och fram till 1970. Under den-
na period fattades en mängd beslut om sådant som rörde utbildning, 
förbättrat boende, arbetslöshetsförsäkring, fri sjukvård för äldre (Medi-
care) och fattiga (Medicaid), miljö (Clean Air Act) etc. Och intressant 
nog, både demokratiska presidenter (Truman, Kennedy, Johnson) och 
republikanska (Eisenhower, Nixon) var med och fattade dessa beslut. 
Friedman visar att under framstegsvänliga perioder (i USA:s fall, räk-
nat från efter inbördeskriget, ungefär perioderna 1870-1885, 1900-
1920, 1933-1940, 1950-1970) råder en förvånansvärt stor samstäm-
mighet över partigränserna, alla vill på sitt sätt bidra till de sociala 
framstegen. Det är i sin tur en spegling av att medborgaren i gemen, 
och det innefattar medelklassmedborgaren, känner att han eller hon 
har fått det ekonomiskt bättre och att det är tid att underlätta för dem 
som inte är lika lyckligt lottade. 
 
Det Benjamin Friedman också visar i sin bok är att perioder av svag 
eller negativ tillväxt, och vi talar inte här om konjunkturella svängning-
ar, kännetecknas av politiska låsningar, politisk inskränkthet och popu-
lism. I själva verket spelade ”The People´s Party”, arketypen för popu-
listiska partier, en politisk roll i USA under några år på 1890-talet, mitt 
under den period, 1800-talets två sista decennier, som enligt Friedman 
kännetecknades av svag produktivitetsutveckling och låga eller inga 
reallöneökningar för medelklassen. Det är inte utan att det känns som 
om 1890-talets populister går igen i dagens Tea Party-rörelse. Och det 
finns gott om andra paralleller mellan situationen i Washington idag 
och för lite över hundra år sedan. De hårda orden och oresonligheten 
över partigränserna, blockeringar av till och med enkla beslut, och 
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med en som det tycks nästan total oförmåga att komma överens i de 
lite större frågorna (som just nu en långsiktig plan för att åtgärda stats-
skulden). Det positiva i allt det dystra är att situationen kan ändras 
mycket snabbt. Det var vad som skedde kring förra sekelskiftet. Popu-
listerna gick, bildligt talat, upp i rök och under det första årtiondet av 
1900-talet las grunden för en period med sociala framsteg. 
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Jobbkrisen 
Den amerikanska ekonomin har haft ovanligt svårt att komma tillbaka 
till normal arbetslöshetsnivå efter finanskrisen 2008/2009. Att döma av 
hur det har sett ut under de gångna tre decennierna, från 1980 och 
fram till idag (hösten 2011), har ”normal arbetslöshetsnivå” i USA legat 
kring 5-6%, i augusti 2011 var arbetslösheten 9,1%. Som bäst har ar-
betslösheten legat på 4-5% (till exempel några år in på 2000-talet). 
Som värst var den nästan 11% under första hälften av 1980-talet. 
 
Kan man förklara varför det den här gången verkar så tungt att få fart 
på ekonomin och jobben? Visserligen var recessionen ovanligt djup 
2008/2009. Men det vanliga mönstret efter en så kraftig och lång ned-
gång i ekonomin brukar vara att tillväxten snabbt kommer tillbaka, och 
därmed sysselsättningen. När vi talar om USA brukar det dessutom 
inte bara vara en återgång till samma sysselsättningsnivå som före 
recessionen. Antalet sysselsatta brukar ganska omgående börja öka. 
Som europé slutar man inte att förvånas över hur många nya jobb som 
under senare decennier har kunnat skapas i den amerikanska ekono-
min. På mindre än 50 år har sysselsättningen (utanför jordbruket) mer 
än fördubblats, från nivån kring 50-60 miljoner, till idag kring 130 miljo-
ner.  
 
Varför har sysselsättningen i den amerikanska ekonomin minskat efter 
den senaste krisen? Varför biter sig arbetslösheten kvar på höga nivå-
er? Varför bryts trenden? Jag skall försöka förklara. Först med hjälp av 
ett makroperspektiv, sedan med ett mikroperspektiv. 
 
Den australiske ekonomen Steve Keen har i ett intressant papper visat 
att det finns ett mycket starkt statistiskt samband mellan arbetslöshe-
tens nivå och förändringen i den privata skuldsättningen i ekonomin. 
Med privat skuldsättning menas summan av hushållens och företa-
gens skulder. Med andra ord, det Keen har visat är att arbetslösheten 
stiger när den privata sektorn drar ned på sin skuldsättning. Och om-
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vänt, att arbetslösheten sjunker när den privata skuldsättningen i eko-
nomin ökar. 
 
Eftersom skuldsättningen i USA, och för den delen i de allra flesta 
västländer, har gått alldeles för långt för att vi skall ha en ekonomi i 
balans befinner sig nästan alla västländer, och definitivt USA, just nu i 
ett skede av sjunkande privat skuldsättning, det som ekonomer kallar 
deleveraging. Det uppvägs till viss del av växande offentliga budgetun-
derskott, och därmed av en växande statsskuld (trots allt tal om att 
statsskulden måste ner, det är ett mer långsiktigt projekt i de flesta 
länder, inklusive USA). Men även om privat och offentlig sektor läggs 
ihop handlar det i många västländer sammantaget om att skuldnivån 
sänks relativt hur det såg ut före krisen, säg vid utgången av 2007.  
 
Sambandet som Steve Keen visar på kan man ganska enkelt förklara. 
Den samlade efterfrågan i en ekonomi ett visst år bestäms av summan 
av BNP och förändringen i skuldsättning. Eller sagt på annat sätt, sker 
det ingen förändring i skuldsättningen förbrukar landet exakt det som 
produceras (med justering för utlandsaffärerna). Om efterfrågan i eko-
nomin skall öka, som ju är en förutsättning för att sysselsättningen 
skall öka, måste antingen BNP eller skuldsättningen eller båda växa. 
Det är takten i förändringen av BNP och skuldsättningen som bestäm-
mer, en andra ordningens samband om man så vill. Men eftersom tak-
ten i BNPs utveckling ofta ändrar sig måttligt från ett år till ett annat, 
under långa perioder ligger BNP-tillväxten på ungefär samma nivåer, 
kan man förstå att de mycket större årliga förändringarna i skuldsätt-
ningen påverkar efterfrågan mer, och därmed sysselsättningen mer. 
Det sambandet blir förstås starkare när skuldsättningen är mycket stor 
relativt BNP. Och så är det idag. Den privata skuldsättningen i USA 
var år 2010 ungefär tre gånger så stor som BNP, lite över $40000 mil-
jarder. Det är en nästan obegripligt hög siffra, den motsvarar Sveriges 
BNPx100! (Privata skulder i svensk ekonomi ligger idag på nivån 
170% av BNP.) Och man förstår instinktivt att en ändring av skuld-
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stockens tillväxttakt, oavsett om den är positiv eller negativ, slår myck-
et hårt mot efterfrågan och sysselsättningen. Steve Keen redovisar 
siffror över utvecklingen av den amerikanska ekonomin som tydligt 
demonstrerar det sambandet. Till exempel sjönk den samlade efterfrå-
gan 2010 med 10%! Inte att undra på att det är svårt att få jobb, eller 
behålla det jobb man har. 
 
För att då återknyta till där jag började. Vilka är utsikterna att arbets-
lösheten i USA skall börja sjunka och närma sig ”normala” nivåer kring 
4-5% av arbetskraften om vi accepterar Steve Keens resonemang, 
och om vi accepterar det de flesta ekonomer är överens om – att det 
är nödvändigt för privat sektor i USA att dra ned på skuldsättningen? 
Ja, inte är utsikterna ljusa. Politikerna och centralbanksfolket kläms 
mellan två sköldar – nödvändigheten att privat sektor drar ner sina 
skulder och önskvärdheten att statsskulden inte får växa särskilt myck-
et mer än den redan gjort efter 2008. Allt som allt blir det en dämpan-
de kraft för efterfrågan. Och återigen, det är, givet det ekonomiska 
system vi har, efterfrågan som måste öka för att sysselsättningen skall 
öka. 
 
Globaliseringen och jobben 
Det var makroperspektivet. Mikroperspektivet, alltså jobbskapandet 
sett ur företagens och den offentliga sektorns synvinkel, handlar i sak 
om globaliseringens och den tekniska utvecklingens effekter. Det är 
samma krafter som ger ständigt ökande inkomstskillnader i en öppen 
högt utvecklad ekonomi som den amerikanska, som bestämmer sys-
selsättningsutvecklingen. Den modell som Nobelpristagaren Michael 
Spence (och hans medarbetare Sandile Hlatshwayo) använde sig av 
för att förklara inkomstspridningen, och som jag har skrivit om tidigare, 
kan man använda också vad gäller jobben. Spence delade in sam-
hällsekonomin i två delar, i den exporterande sektorn (tradable sector) 
och den inhemska (non-tradable), och visade att genom outsourcing 
har sysselsättningen i den exporterande sektorn i USA under senare 
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decennier i stort sett stått stilla, i de högtekologiska branscherna har 
den minskat kraftigt. Däremot har jobben blivit många fler i den in-
hemska sektorn, både i den privata delen (inte minst inom vård och 
omsorg) och i offentlig sektor. 98% av den sysselsättningsökning på 
27 miljoner jobb som USA kunde visa upp mellan 1990 och 2008 kom 
inom just inhemsk sektor. 
 
I takt med att globaliseringen går vidare minskar jobben i den exporte-
rande sektorn om den mäts som andel av den totala mängden jobb 
som finns i landet. Det är ofrånkomligt. Men det intressanta är natur-
ligtvis vad som händer med jobben i absoluta tal. Kan man tänka sig 
att fler får arbete i den sektorn? Det kommer att bli svårt. För utveck-
lingsländer typ Kina, Indien och Brasilien kommer att göra stora an-
strängningar att gå uppåt i förädlingsvärdekedjan, så att det blir lön-
samt för amerikanska företag att gå vidare med outsourcingen. Apple 
är ett exempel på att den utvecklingen har gått ända fram till färdig 
produkt. När underleverantören Foxconn i Kina släpper ansvaret är till 
exempel iPaden packad och klar. Inget jobb med tillverkning och mon-
tering av iPaden görs i USA! Slutsats? Ja, jag skulle gissa att USA 
under de närmaste åren till och med kommer att få mycket svårt att 
bara behålla antalet jobb i exporterande sektorn. Än mindre öka anta-
let jobb. 
 
Däremot kan arbetstillfällena i den ”inhemska” sektorn öka. Åtminsto-
ne i teorin. Praktiken kommer emellertid ganska säkert att se annor-
lunda ut. I det korta perspektivet, säg fram till 2015, är det högst osä-
kert om det överhuvudtaget kommer att bli flera jobb i den inhemska 
sektorn i USA – av flera skäl. För det första kommer den höga stats-
skulden att kräva åtstramningar i offentlig sektor, och med det färre 
jobb. Och den andra stora sysselsättningsgeneratorn efter 1990, sjuk-
vården, kommer inte heller, också det av kostnadsskäl, att kunna fort-
sätta anställa i samma takt som hittills. Dessutom måste de ameri-
kanska hushållen spara, och betala tillbaka på sina lån, det betyder 
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mindre utrymme för konsumtion, och färre jobb i till exempel detaljhan-
deln. 
 
För att sammanfatta. Det är inte troligt att sysselsättningen i den ame-
rikanska ekonomin de närmaste 3-5 åren kommer att öka väsentligt, 
om ens alls. Eller uttryckt på annat sätt, det kommer att bli mycket 
svårt att med det tidsperspektivet komma ned till arbetslöshetsnivåer 
på ”normala” 5-6% från dagens 9%. Går västvärldens ekonomier in i 
en ny recession vilket inte kan uteslutas, eller bara hankar sig fram 
med mycket låga tillväxtsiffror, blir det antagligen omöjligt. Det är min 
bedömning att arbetslösheten i USA de närmaste åren kommer att 
ligga kvar på nivån 7-9%. 
 
Förklaringen till den amerikanska jobbkrisen, som i förstone verkar så 
alltigenom ekonomisk, handlar också den i grunden om politik och vär-
deringar. För hade de amerikanska politikerna inte varit så rädda för 
skatter, och hade de därmed inte finansierat sina reformer i så hög 
grad med lån, hade situationen idag varit under bättre kontroll och det 
hade funnits ett utrymme för Keynesiansk stimulanspolitik. Det finns 
ett närmast oändligt behov av till exempel investeringar i vägar, broar 
och annan infrastruktur. Det hade varit samhällsekonomiskt väl moti-
verade satsningar. Nu finns inte det utrymmet eftersom den politiska 
viljan inte finns. För övrigt är det tänkvärt att enligt Michael Spence 
och Sandile Hlatshwayo är det offentlig sektor och vården (som till un-
gefär 50% är skattefinansierad) som svarat för den största delen, 40%, 
av de nya jobben i USA mellan 1990 och 2008. 10 miljoner av de ny-
skapade 27 miljonerna jobb tillkom i offentlig sektor och vården under 
dessa år. Så gott som inga nya jobb alls skapades av den exporteran-
de sektorn. Det som gör det anmärkningsvärt är att den konventionella 
visdomen (som oftast sköts av ekonomer och politiker) säger något 
helt annat, nämligen att så gott som alla nya jobb skapas av småföre-
tag, och i synnerhet av högteknologiska snabbväxande företag. Det är 
uppenbarligen inte sant.  
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Att USA idag har en handfull ”Too-big-to-fail”-banker, vad 
berättar det? 
Det är inte för inte som Ben Bernanke, ordföranden för Federal Reser-
ve, betraktar det faktum att USA idag har en handfull TBTF-banker 
”som ett av landets allvarligaste problem”. Han har helt rätt.  
 
Argumenten för varför TBTF är ett problem är många och övertygan-
de. Det mest triviala är att konkurrensen på den finansiella marknaden 
förstörs, eller i varje fall allvarligt rubbas. Det finns två delar i det pro-
blemet. Det ena brukar kallas ”moral hazard”. Vi har en ”moral ha-
zard”-situation när en beslutar om vilka risker som skall tas och någon 
annan betalar för den risken om den realiseras. En bank som är TBTF 
vet att om allt skulle gå snett så kommer banken att överleva och kan 
därmed ge vissa krediter eller engagera sig i risktunga affärer som en 
konkurrentbank utanför TBTF-kretsen inte kan ägna sig åt eftersom 
marginalerna är för små eller riskerna för höga. Den andra delen av 
problemet är mera handfast. Eftersom placerarna vet att TBTF-bank-
erna kommer att räddas av politikerna är de beredda att placera sina 
pengar i dessa institut till lägre avkastning än om, allt annat lika, peng-
arna skulle sättas in i en mindre bank. Placerarna nöjer sig helt enkelt 
med en lägre riskpremie. Följden blir att TBTF-bankerna kan skaffa de 
pengar de behöver billigare än konkurrenterna. Enligt vissa beräkning-
ar (se Johnson & Kwak, 2010) har de amerikanska TBTF-bankerna 
idag en konkurrensfördel i fundingen visavi andra finansinstitut på ge-
nomsnittligt 0,78 procentenheter. ”A huge financial advantage” som 
Simon Johnson uttrycker det i sin bok 13 Bankers. 
 
Man skulle kunna sluta med argumentationen där. Att konkurrensen 
på den finansiella marknaden snedvrids är, kan man tycka, skäl nog 
att med kraft åtgärda TBTF-problemet. Det är bara det att det finns två 
ännu mer grundläggande problem. 
 
Det är ingen överdrift att påstå att TBTF är ett grundskott mot det 
marknadsekonomiska systemet. Eller om man så vill mot kapitalismen. 
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Det finns ett antal parametrar som måste vara uppfyllda för att en 
marknad skall fungera någorlunda effektivt. En av de mest centrala är 
”free entry and exit”. Det betyder bland annat att ett företag som inte 
klarar sig i konkurrensen måste kunna lämna marknaden snabbt, kun-
na gå i konkurs helt enkelt, och detta utan några som helst hinder. I 
verkligheten betyder det att huvudintressenterna i företaget, ägarna 
och företagsledningen, förlorar alla pengar och allt inflytande. 
 
TBTF vänder upp och ner på den metoden, åtminstone att döma av 
hur det praktiskt har gått till i USA. Ägarna och, ännu mer anmärk-
ningsvärt, företagsledningarna i TBTF-bankerna verkar ha gått igenom 
finanskrisen med bara lite skrubbsår. Det finns undantag. Lehman 
Brothers gick i konkurs och Bear Sterns aktieägare tvingades sälja 
sina aktier till ett mycket lågt pris. Men i övrigt verkar TBTF-bankerna 
fortsätta som om ingenting anmärkningsvärt hade hänt. Det är till viss 
del samma människor i bankernas ledningsgrupper som tidigare, de 
fortsätter sin riskfyllda verksamhet (till exempel vad gäller derivathan-
del över disk) och beviljar sig själva samma stora bonusar som före 
krisen. 
 
Det är provocerande att något sådant kan tillåtas ske, särskilt i USA 
med sin välutvecklade känsla för vad en konkurrenskraftig marknads-
ekonomi kräver. TBTF i sin praktiska utformning i USA kommer att 
visa sig vara ett mycket kostsamt politiskt misslyckande. För det är ett 
politiskt misslyckande att tillåta sig rubba en av de mest grundläggan-
de principerna för en fungerande marknad, ”free entry and exit”. 
 
Det tredje problemet, och det är också minst sagt grundläggande, är 
att TBTF snedvrider den politiska maktbalansen. Den klassiska bilden 
för en väl fungerande arbetsdelning mellan det politiska systemet och 
företagen, och det inkluderar bankerna, är att politikerna har ansvaret 
för de allmänna spelreglerna, lagar och förordningar, och för sank-
tionssystemet när spelreglerna överträds. Företagen å sin sida skall 
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inom dessa ramar så effektivt som möjligt producera de varor och 
tjänster som marknaden efterfrågar. Men det är i teorin. I praktiken är 
gränslinjen mellan de båda sfärerna minst sagt svårbedömd. I alla de-
mokratier gör marknadens aktörer, och särskilt de stora företagen och 
deras organisationer, allt vad de kan för att mellan valen försöka på-
verka lagstiftarna till sin fördel. 
 
TBTF-bankerna driver den här påverkan till sin ytterlighet. Seriösa 
analytiker (Simon Johnson är en av dem, Joseph Stiglitz en annan, 
Paul Krugman en tredje) kan trovärdigt visa att som det nu är i USA 
har Wall Street, som i praktiken styrs av TFTF-bankerna, en sådan 
lobbyingkraft i Washington att de i stort sett får den lagstiftning de öns-
kar. Orsaken är en blandning av stora pengar till partier och enskilda 
politiker, väldiga lobbyingresurser och människor i nyckelpositioner i 
regeringen, kring presidenten, som ”förstår” Wall Street (Geithner, Ber-
nanke, Summers mfl.). Den påverkanskraften förstärks dessutom av 
den amerikanska värdegrundade rädslan för ”government”. 
 
Vilken den långsiktiga konsekvensen blir? Ja, det vet ingen något om 
idag. Men en tendens är tydlig. TBTF-bankerna är idag så ekonomiskt 
och politiskt starka att de blir ”sig selv nog” på ett helt nytt sätt. De 
tycks inte längre behöva bry sig om vad andra tycker. Ett tecken på 
det är hur man hanterar bonusersättningarna. Trots att dessa banker 
för bara ett par år sedan var konkursmässiga, trots att de överlevt tack 
vare politikerna och trots högljutt motstånd mot bonuskulturen både 
bland folk i allmänhet och i Washington fortsätter de stora Wall Street-
bankerna att betala extremt höga extraersättningar till sina anställda. 
Under första halvåret 2009 satte Goldman Sachs av ofattbara $11,4 
miljarder, eller $750000 per anställd, i en pott för bonusar och löner. I 
förlängningen kan man skönja ett slags ”crony capitalism”, svågerkapi-
talism, ungefär samma typ av kapitalism som har funnits i många ut-
vecklingsländer. Där handlade det visserligen oftast om att de företag 
som hade goda kontakter med presidenten och hans familj gynnades 
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på alla andras bekostnad. TBTF-problematiken är en annan men 
grundmönstret, att en grupp företag och företagsledare lever på sär-
skilt gynnsamma villkor, är detsamma. 
 
Ett gigantiskt politiskt misstag 
TBTF är idag i första hand ett USA-problem. Det kan tyckas märkligt, 
det finns stora banker i andra västländer som politikerna måste rädda 
om det ”bränner till”, men det beror på hur räddningsoperationerna 
under 2008 och 2009 utformades. Vad de amerikanska politikerna och 
reglerarna gjorde var, kort sagt, att rädda de största bankerna utan att 
efter klassisk regelbok byta ut ägare och ledning. Och eftersom man, 
bildligt talat, inte smidde medan järnet var varmt missade man att göra 
de förändringar av ägare och ledning i de stora bankerna som borde 
ha gjorts. Eller uttryckt på annat sätt. Man gjorde inte som de svenska 
politikerna gjorde i början av 1990-talet under den svenska finanskri-
sen med GOTA och Nordbanken, eller som Gordon Brown och den 
engelska regeringen gjorde under den senaste krisen. Alltså, tog över 
ägandet i krisbankerna, bytte ut ledningarna och rensade upp i verk-
samheten för att sedan återigen privatisera. Att det inte blev så i USA 
under 2008/2009 var ett gigantiskt politiskt misstag. 
 
Man kan fråga sig varför inte de amerikanska politikerna gjorde som 
kollegorna i Sverige och England? Det fanns vissa politiker i Washing-
ton, dessutom ett antal ekonomer och politiska debattörer, som tyckte 
att den svenska modellen var värd att ta efter. Bo Lundgren, bankmi-
nister i den svenska regeringen under krisen på 90-talet, kallades ock-
så på våren 2009 till kongressen för utfrågning. Men det var en hea-
ring på låg nivå och enligt New York Times fanns det inte i något av de 
stora partierna ett genuint och brett intresse för ett upplägg där statens 
hjälp sattes in i form av ägarkapital. Och dessutom gjordes med så 
hårda nypor som i Sverige. 
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Det är rimligt att anta att det politiska ointresset i Washington i grun-
den hade att göra med värderingar. Att det var ett alltför stort steg bort 
från amerikanska ideal att man med federala medel skulle överta 
ägandet i de konkursmässiga storbankerna och slänga ut de gamla 
ledningarna. Det var ”socialism”, det var att ge upp ”small govern-
ment”-strategin. Det är bara det att priset för att vara ideologisk ofta 
blir mycket högt. Det betyder i det här fallet att ”moral hazard”-
problemen på den amerikanska finansmarknaden riskerar att bli gigan-
tiska, att ett av kapitalismens fundament – exit – sätts ur spel på en 
viktig marknad, och att TBTF-bankerna gör lite som de själva vill gent-
emot de amerikanska politikerna. Kan det bli mycket allvarligare? 
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Demokratin har gått för långt 
Det finns gott om symptom på att det inte står rätt till med amerikansk 
politik. I början av 1960-talet instämde det stora flertalet amerikaner – 
mer än 70% – i påståendet: ”Man kan lita på att regeringen i Washing-
ton alltid eller för det mesta gör det som är rätt”. För tio år sedan, i bör-
jan av 2000-talet, hade den siffran mer än halverats, till 30%, och även 
om den gick upp efter ”11 september” föll den snabbt tillbaka. På nivån 
kring 30% ligger den fortfarande våren 2011. Och det finns mängder 
av seriösa studier som pekar i samma riktning. Robert Putnam, stats-
vetarprofessor vid Harvard och mest känd för boken Bowling Alone, 
konstaterar i en omfattande undersökning att engagemanget i politiska 
och sociala angelägenheter i USA allmänt sett har minskat med 40% 
sedan mitten av 1960-talet. 
 
Vad beror denna misstro mot Washington och det politiska systemet 
på? Fareed Zakaria menar att det är demokratin, eller snarare demo-
kratiseringen, som har gått för långt. (Fareed Zakaria är doktor i stats-
kunskap från Harvard, tidigare redaktionschef på Foregin Affairs och 
idag mest känd som tongivande journalist på Time Magazine och 
CNN, enligt Forbes ”…one of the 25 most influential liberals in the 
American media”). Så här formulerar han sig i boken Frihetens framtid: 
 
”Vad är det då som har fått systemet att försämras? Tidpunkten för 
förändringen i allmänhetens förtroende är en viktig ledtråd. Varför vän-
der allmänhetens attityder omkring mitten av 1960-talet och fortsätter 
att sjunka? En stor förändring började under denna period och har 
fortsatt med oförminskad styrka: politikens demokratisering… Det som 
har förändrats i Washington är inte att politikerna har vänt det ameri-
kanska folket ryggen och inte vill lyssna till deras vädjanden. Det är att 
de knappast gör annat än att lyssna till det amerikanska folket.” (s 
170) 
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Den enda trösten i detta sorgliga spektakel är, menar han, att i takt 
med att fjäsket har ökat, så har allmänhetens respekt för politikerna 
minskat. Under det andra världskriget fick Winston Churchill, av en 
kollega i parlamentet rådet att ”hålla örat mot marken”. Han svarade 
med att påpeka att ”den brittiska nationen lär få mycket svårt att se 
upp till ledare som påträffas i denna ställning”. Det amerikanska folket 
har sett sina ledare buga och skrapa med fötterna inför dem under de 
senaste tre decennierna – och de känner vämjelse. Kanske anar de 
att detta inte är vad demokrati verkligen handlar om, skriver Zakaria. 
 
Det finns flera tecken på att Fareed Zakarias analys är korrekt. De po-
litiska partierna, och det gäller för både republikanerna och demokra-
terna, har blivit fasader, ”tomma skal” utan verklig betydelse. Och det 
är väsentligt eftersom politiska partiers program är en slags helhetssyn 
på samhällsutvecklingen och om den, och partidiciplinen, försvagas, 
får också politikerna svårare att fatta långsiktigt kloka beslut, och blir 
mer sårbara för populism. En annan sak är att den amerikanska kon-
gressen har fragmenterats. Från att för några decennier sedan ha varit 
styrd av ett tjugotal ”starka män” (det var nästan alltid män) i de båda 
dominerande partierna har den splittrats upp och är idag, skriver Zaka-
ria, ”…en samling av 535 oberoende politiska entreprenörer som skö-
ter systemet med sina individuella intressen – det vill säga att bli om-
valda – i högsätet. Hur man än mäter – i termer av lagförslag, tillägg, 
förslag om avskaffande av lagar – är systemet långt mer lyhört för var-
je enskild medlems nycker. Det är också långt mer lyhört för icke-
medlemmar.”   
 
I sin yttersta konsekvens av att vara folket till lags har folkomröstningar 
blivit ett instrument som vissa delstater allt oftare tar till, och med 
ibland katastrofala följder för politiken och administrationen. Det kon-
kreta exemplet är Kalifornien. Det sägs att kongressen och guvernören 
bara har ungefär 15% av budgeten i sin hand, resten, 85%, är öron-
märkta pengar där de valda politikerna inte har något inflytande. 
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”Kalifornien har skapat ett politiskt system som ligger så nära anarki 
som något civiliserat samhälle kommit.”  
 
Ett sådan här ordning blir öppen för påverkan från intressegrupper av 
olika slag. Det är ingen tillfällighet att antalet registrerade lobbyister i 
Washington har ökat från 5 000 på 1950-talet till någonstans kring 35 
000 idag (Washington Post lämnar den exakta siffran öppen till någon-
stans mellan 30 och 35 000). Intressegruppernas tillväxt har gjort den 
amerikanska staten dysfunktionell menar Zakaria. Det har blivit nästan 
omöjligt att få fram tillräckligt med pengar, eller lösa de problem som 
finns. När staten inte tycks få någon som helst rim och reson i sina 
prioriteringar och utgifter, tappar människorna tron på dess förmåga. 
 
Lobbyingverksamheten får ytterligare en oönskad konsekvens – 
Washington polariseras eftersom det domineras av tyckarproffs av 
olika slag – aktivister, ideologer, insamlingsledare och opinionsmätare. 
Det blir mycket svårare att åstadkomma uppgörelser och kompromis-
ser över partigränserna. Zakaria menar att det politiska systemet idag 
föredrar blockering framför uppgörelser; det är bättre för pengainsam-
landet. Det konkreta, aktuella exemplet är svårigheterna att komma 
överens om en plan för hur den stora amerikanska statsskulden skall 
hanteras. 
 
Två friska ben och ett skadat 
Det brukar sägas att den framgångsrika liberala demokratin (till exem-
pel av den typ vi har i Nordeuropa idag) vilar på tre ben – den konstitu-
tionella liberalismen (rättsstaten och de grundläggande friheterna, typ 
yttrandefrihet, religionsfrihet etc.), kapitalismen och demokratin. Om 
Amerika skulle man kunna säga att landet har ”två friska ben och ett 
skadat”. Den amerikanska rättsstaten är stark och de liberala friheter-
na är på det hela taget intakta. Det finns egenheter i rättssystemet 
som samhällsekonomiskt sannolikt kostar mer än de smakar (till ex-
empel benägenheten att stämma i tid och otid) men omfattande kor-
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ruption och andra öppna tecken på att det inte finns en fungerande 
rättsstat finns det knappast mer av i USA än i exempelvis Europa. Och 
den amerikanska kapitalismen är konkurrenskraftig. 
 
Det är det tredje benet, demokratin, som är problemet om man får tro 
Fareed Zakaria. Och han är inte ensam i sin uppfattning. Francis Fu-
kuyama (författaren till Historiens slut) tycker ungefär samma sak lik-
som många andra. Och för egen del är jag övertygad om att Zakaria 
har rätt. Hypotesen att det är viljan att vara folket till lags, och dess 
pendang, oviljan att mellan valen ta på sig ett politiskt ledarskap som 
inte, bildligt talat, varje sekund sneglar på vad lobbyister och media 
tycker, förklarar bättre än något annat som i varje fall jag har sett var-
för vi fått ett dysfunktionellt politiskt system i USA. 
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En annan syn på rättvisa 
Över 46 miljoner amerikaner, 15% av befolkningen, saknar sjukförsäk-
ring, alla som behöver vård får således inte relevant vård. Det blir föl-
jaktligen meningslöst att tala om att det amerikanska vårdsystemet är 
rättvist i den mening vi i Sverige lägger i begreppet. 
 
Det vore samtidigt ett misstag att bara vifta bort den amerikanska 
vårdmodellen som mindre utvecklad. Den är i vissa avseenden över-
lägsen ”den europeiska modellen”. De resurser som sätts av till vården 
i USA är väsentligt större än i till exempel Sverige (låt vara att det till 
stor del beror på mycket högre administrativa kostnader) och den 
amerikanska vårdsektorn är mer forskningsintensiv och ger större 
utrymme för vårdentreprenörer än vad som gäller i Europa. Och det är 
inte sant, om någon skulle tro det, att de fattiga, gamla och handikap-
pade utgör merparten av de dryga 46 miljoner amerikaner som är 
oförsäkrade. För det första är ungefär en fjärdedel av de oförsäkrade 
berättigade till offentlig sjukvård (till exempel via Medicaid) men har av 
någon anledning valt att inte lista sig i systemen. För det andra finns 
det en stor grupp oförsäkrade personer i arbetsför ålder med måttliga 
inkomster som hoppas att de inte skall bli sjuka eller skadas, de gör 
helt enkelt andra prioriteringar än att köpa en sjukförsäkring. Med ett 
europeiskt perspektiv är det här ett orättvist system. Men man skall 
ändå notera att en stor del av dessa personer gör ett aktivt val att inte 
sjukförsäkra sig. 
 
Det finns också insiktsfulla amerikaner, som till exempel Michael E. 
Porter (i sin bok Redefining Health Care) som tydligt ser bristerna i det 
egna systemet, inklusive att så många hamnar vid sidan av skydds-
nätet, men som ändå inte vill ha ett gemensamt finansieringssystem 
(”single payer-system”) eller att det offentliga skall spela en större roll i 
vårdproduktionen. Det kostar för mycket i termer av lägre innovations-
förmåga och vitalitet. Det som istället behövs menar Porter är mera av 
konkurrens, och i synnerhet konkurrens på ”kliniknivå” om vårdresul-
tat. 
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Bakgrunden är att det principiellt finns två sätt att organisatoriskt ordna 
vården på. Det sätt som de flesta medborgare i Sverige, och för den 
delen i Europa som helhet, tycker är det rätta. Och det sätt som en 
majoritet av amerikanarna anser är det rätta. I Sverige, liksom i många 
andra länder, ligger tyngdpunkten på att vården skall vara rättvis. 
Amerikanarna betonar individens fria val och vårdsektorns dynamik 
och förnyelseförmåga. I båda fallen handlar det om en balansgång 
mellan de båda teoretiska ytterligheterna full rättvisa och full frihet. 
Den amerikanska modellen lägger balanspunkten åt frihetshållet, 
Sverige och övriga Europa mera åt rättvisehållet. Båda betalar ett pris 
för sitt val. 
 
Det handlar ytterst om två filosofiska synsätt på vad som är ett rättvist 
samhälle. Enligt det första synsättet, det som vi i Nordeuropa i de 
flesta fall ansluter oss till, har samhället, i första hand genom staten, 
rätten att omfördela resurser. Det viktigaste syftet är att skapa ett rätt-
visare samhälle. Det är ett moraliskt ställningstagande att vi vill ha ett 
sådant samhälle, det finns inga rationella beslutskriterier som hjälper 
oss att avgöra vad som är rättvist eller inte. Politikerna får mycket att 
säga till om i denna modell. John Rawls, amerikansk filosof, är den 
mest kände företrädaren för den här uppfattningen. Han erbjuder 
också en fascinerande algoritm, modellen med den så kallade ”okun-
nighetens slöja”, med vars hjälp man kan hitta en nivå på samhällets 
omfördelande inblandning som nog de flesta av oss skulle kunna ac-
ceptera. 
 
Enligt det andra synsättet, i varje fall i sin mest extrema form, är 
fördelningen av resurserna bland medborgarna vid en given tidpunkt 
också den rättvisa fördelningen. Argumentet är att vi har fått den nu 
gällande fördelningen genom att medborgarna tidigare, i historisk tid, 
har gjort frivilliga val och byten – och resultatet har blivit den inkomst- 
och förmögenhetsfördelning vi har just nu – och som således är rätt-
vis. Med det synsättet i sin rena form, den som passionerade libertari-
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aner har, ges det nästan inget utrymme för politikerna att med gemen-
samma resurser skapa ett bättre samhälle, till exempel erbjuda vård till 
de grupper i samhället som av någon anledning inte klarar av att be-
tala de försäkringspremier som fordras (eftersom en skattefinansierad 
vård inte är tänkbar). Robert Nozick, också han amerikansk filosof, 
brukar förknippas med det här synsättet på rättvisa. Det berättas att 
Bernard Williams, en annan filosof, hävdade att det enda rimliga 
kriteriet för sjukvårdens fördelning är det medicinska behovet. Som 
argument mot detta frågade Robert Nozick varför det inte därav följer 
att ”det enda rimliga kriteriet för hårvårdens fördelning är friseringsbe-
hovet”. 
 
Syftet med det här resonemanget har varit att visa att det finns åtmin-
stone två sätt att se på saken – och att det i sista hand är en politisk-
moralisk fråga om den ena eller andra vårdmodellen skall gälla som 
bara berörda medborgare kan fatta beslut om. 
 
En sak är klar. När vi européer i dessa yttersta dagar, hösten 2009, 
läser om massmöten runt om i USA med för oss obegripliga utfall (typ 
”socialistic medicine”) mot Obama-adminstrationens ganska måttfulla 
förslag till en nödvändig reformering av det amerikanska vårdsyste-
met, så har det till stor del sin bakgrund i just den här annorlunda 
synen på vad som är rättvist och vad som är individens respektive 
samhällets ansvar. 
 
Visst påverkar värderingarna vårdsystemet 
The New England Journal of Medicine hade för några månader sedan 
en ledare (30 juli 2009) som diskuterade om amerikanska frihets-
värderingar formar sjukvårdssystemet. Eller inte gör det, som var le-
darens huvudbudskap. 
 
Jag tror för min del att värderingarna i högsta grad har påverkat det 
vårdsystem vi har idag i USA. Det gäller i synnerhet tanken att det är 
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upp till var och en, åtminstone var och en som är frisk och arbetsför, 
att ordna sin egen sjukförsäkring. Framförallt skall staten inte blanda 
sig i. Denna för oss icke-amerikaner obegripliga ståndpunkt är grun-
dad i dessa värderingar. Och att de kommer att påverka den 
pågående reformeringen av det amerikanska vårdsystemet står redan 
helt klart. 
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USA:s tro på marknaden har blivit en övertro 
Den senaste krisen, 2008/2009, har gjort att ekonomer och andra har 
börjat ifrågasätta den marknadsorienterade politik som dominerat väst-
ekonomierna under de senaste 30 åren. Sedan 1900-talets början har 
västvärlden upplevt tre dominerande makroekonomiska idébyggen – 
klassisk ekonomi fram till 1930-talet, därefter Keynesianism under 
framförallt 1950- och 60-talen, och från omkring 1980 till idag det som 
jag i ett annat sammanhang har kallat ”den postmodernistiska klassis-
ka ekonomin”, och som Roger Farmer har kallat ”the rational expecta-
tions revolution”, i praktiken en makroekonomisk modell där utrymmet 
för politiska ingrepp på marknaderna, eller för offentlig produktion, bli-
vit allt mindre. Den modellen, som gått längst i USA, kan behöva om-
prövas när erfarenheterna från debaclet 2008/2009 samlas ihop. Låt 
oss titta lite närmare på det. 
 
Klassisk ekonomi säger, förenklat, att bara man släpper marknaderna 
fria från alla former av politisk inblandning (eller nästan alla former ef-
tersom basala lagregler, till exempel för ägandet, är viktigt också för 
”klassiker”) kommer resultatet att bli högsta möjliga tillväxt, dessutom 
rättvist fördelad mellan medborgarna. Men verkligheten visade, inte 
minst under 1920-talet och början av 1930-talet, att den modellen inte 
håller vad den lovar i verkligheten. Keynes argumenterar för att om 
efterfrågenivån i samhället plötsligt sjunker kraftigt av någon anled-
ning, sjunker också den allmänna framtidstron, sinnesstämningen i 
samhället. Det är en avgörande faktor som förvärrar situationen, me-
nar Keynes, inte minst för arbetslösheten som växer dramatiskt på kort 
tid i en sådan situation. Det var vad som skedde under 1930-tals-
krisen. Arbetslösheten i USA steg från nivån kring 4% i början av 1929 
till nästan 25% tre år senare (som högst under krisen 2008/2009 var 
arbetslösheten i USA lite över 10%). Keynes menade att anledningen 
till att arbetsmarknaden inte fungerande som den klassiska modellen 
förutsatte var att man tänkt fel på särskilt en punkt, lönerna är i prakti-
ken ”sticky” nedåt. Det blir högre arbetslöshet i stället för löneanpass-
ning, och arbetslösheten hade dessutom en tendens att bita sig fast.  
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Keynes recept var enkelt och logiskt. Eftersom den privata sektorn inte 
mäktar med att skapa tillräcklig efterfrågan måste politikerna göra det i 
stället, till exempel genom kraftfulla stimulanser i form av offentliga 
investeringar. Keynes idéer rotade sig hos många politiker, i Sverige 
redan under 1930-talet. Dessutom kom andra världskriget. De stora 
offentliga investeringar som kriget gav upphov till, både under själva 
kriget och för återuppbyggnaden, gav de resultat som Keynes hade 
förutspått.  Ekonomin gick på högvarv, förtroendet kom tillbaka hos 
både marknaden och allmänheten och sysselsättningen steg. Keynesi-
anismen dominerade politiken i västekonomierna. 
 
Det som så småningom kom att bli spiken i kistan för den Keynesinspi-
rerade politiken var att det samband mellan inflation och sysselsätt-
ning som Keynes trodde fanns – att hög arbetslöshet aldrig kommer 
tillsammans med hög inflation – visade sig inte hålla i verkligheten. 
Under 1950-talet hade vi perioder med stagflation, alltså stagnation 
och hög inflation samtidigt. Det gav upphov till kritik och så småning-
om också till nya makroekonomiska teoribildningar och till nya sätt för 
politikerna att tackla tillväxt och sysselsättning. I mitten av 1970-talet 
hade Keynesianismen nått vägs ände. ”Den svenska modellen” som 
hade formats under 1950-talet med starka influenser av Keynes, bland 
annat vad gäller att staten skall spela en aktiv roll för att upprätthålla 
full sysselsättning, nådde sin kulmen under 1970-talet. 
 
Det som kom i stället var återigen en mer marknadsorienterad politik, 
en slags renässans för den klassiska ekonomin. Marknaderna hade 
stelnat under den politik som dominerade västvärlden under efterkrigs-
decennierna, särskilt perioden 1945-65. Det var logiskt att följden blev 
hög inflation. Under 1970-talet var det inte ovanligt med inflationstakter 
över 10%, och med bostadsräntor på 15% och till och med mer än så. 
Med början kring 1980 fick vi en politik där det övergripande syftet var 
att få ner inflationen. En av metoderna var att genom avreglering steg 
för steg få marknaderna för pengar och kapital att fungera bättre. Och 
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genom en aktiv penningpolitik sänktes inflationsförväntningarna, en 
annan förutsättning för lägre faktisk inflation. 
 
På det hela taget visade sig den mer marknadsorienterade politiken 
efter 1980 lyckosam om framgången mäts i tillväxt och sysselsättning, 
och detta trots betydande störningar i ekonomin i många länder (för 
svensk del till exempel den nordiska bankkrisen några år i början av 
1990-talet). Framgångarna gällde för i stort sett hela västvärlden, och 
för större delen av perioden från 1980 fram till sekelskiftet. 
 
Det är först under 2000-talet som den marknadsorienterade modellen 
kommit att ifrågasättas. Framför allt är många ekonomer skeptiska till 
den finansiella marknadens utveckling. Finanssektorn har sedan sena-
re delen av 1990-talet lämnat kopplingen till BNP och lever alltmer ett 
eget liv frikopplat från real sektor. Den har under vissa perioder varit 
klart spekulativ men politikerna och centralbankerna, inte minst i USA, 
har varit ovilliga att medvetet dämpa finanssektorns expansion och de 
tillgångsbubblor som har skapats. Vi har haft två exempel på det i USA 
under de senaste 10 åren. Först IT-bubblan i början av 2000-talet och 
senast den amerikanska husbubblan, subprime-krisen, som i nästa 
steg blev en global finanskris som i sin tur blev en av de djupaste real-
ekonomiska kriserna sedan 1930-talet i OECD-länderna. Det har gjort 
att ekonomernas kritik av den politiska modell som dominerat sedan 
1980-talets början har vuxit i styrka. Nobelpristagaren Joseph Stiglitz 
bok Freefall kan vara ett konkret exempel på välgrundad idékritik i den 
andan. Och kanske i ännu högre grad gäller det för nationalekonomi-
professorn Roger Farmers bok How the Economy Works. 
 
Hur ser då Farmers förslag till nytänkande ut? Ja, det är en slags sym-
bios mellan klassikernas syn på hur ekonomin fungerar och Keynes. 
Farmer menar att klassisk ekonomi leder fel av två skäl. För det första 
eftersom den självkorrigering som modellen förutsätter, till exempel att 
arbetslösheten efter en chock fjädrar tillbaka till en naturlig nivå, inte är 
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korrekt att döma av hur det ser ut i verkligheten. För det andra, och det 
är centralt för Farmer, eftersom klassikerna struntar i förtroendefak-
torn, den allmänna framtidstrons roll som en oberoende faktor som 
driver ekonomin både uppåt och nedåt. Vad gäller Keynes menar Far-
mer att han hade rätt att marknaderna på egen hand inte klarar av att 
återställa full sysselsättning och ett rimligt resursutnyttjande, men fel 
vad gäller att det är förändringar i inkomstnivån som är mest avgöran-
de för konsumtionens, och därmed sysselsättningens, utveckling. Sna-
rare är det förändringar i förmögenheten (”wealth”) som bestämmer 
vad som skall hända med konsumtions- och sysselsättningsnivå. Det 
senare gör det logiskt att ge aktiemarknaden en central roll i modellen, 
menar Farmer. För förmögenheten ökar när aktiemarknaden går upp, 
och aktiemarknaden går upp när förtroendet i ekonomin ökar, eller 
mera precist när ekonomins aktörer tror på framtiden.  
 
Klassiska ekonomer hävdar att det är fundamenta – preferenser, re-
surser, teknologi, organisation, företagsledning etc. – som driver mark-
naden. Keynes betonar på samma sätt förtroendefaktorns betydelse. 
Farmers uppfattning som jag förstår den är att man kan förlika dessa 
båda synsätt genom att betrakta förtroendet som en fundamental driv-
kraft. ”By adding confidence as a separate fundamental, we can retain 
a theory in which everything is determined by fundamentals, including 
the value of stock prices. Confidence is an independent fundamental 
driving force of the business cycle.”  
 
Ingen kan idag veta med säkerhet hur ett framtida ekonomisk-politiskt 
paradigm kommer att se ut. Men att det kommer en omprövning av 
den postmodernistiska klassiska ekonomin är ofrånkomligt. Framförallt 
visar det sig att den fria marknaden leder finanssektorn in på en väg 
med spekulationer som ett modus vivendi, ett sätt att leva, som i vissa 
fall blir en bubbla, och som då i värsta fall när den spricker, som sub-
prime-krisen 2008/2009, sprider sig till real sektor och drabbar tillväx-
ten och jobben. Exakt den konsekvens västvärlden lever med just nu.   
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En sådan omprövning kommer att bli extra svår för USA och ameri-
kanska politiker. Att det var Ronald Reagan (tillsammans med Marga-
ret Thatcher i England) som introducerade det nya paradigmet i början 
av 1980-talet med en politik som lämnar stort utrymme åt marknaden 
och inskränker det gemensamma, var ingen tillfällighet. Det nya sättet 
att tänka styrdes av värderingar och synsätt som på många sätt hade 
djupa rötter i amerikansk historia. Och det som gör det ändå svårare 
för USA är att med tiden har tron på marknadens överlägsenhet visavi 
det gemensamma hos många beslutsfattare blivit, skulle jag säga, en 
övertro, nästan en religion. Att en så central person för amerikansk 
ekonomi efter 1980 som Alan Greenspan inte bara hade personlig 
kontakt med libertarianen Ayn Rand, utan också omvittnat i mycket 
delade hennes världsbild (som verkligen inte ger något utrymme för 
politisk inblandning) är tankeväckande. Man förstår varför Alan Green-
span såg det som ett framsteg att till exempel Glass-Steagall Act kun-
de tas bort 1999. För det handlade om att ge större frihet till finans-
marknadens aktörer. I sak handlade det om att investmentbolagen och 
bankerna inte längre behövde vara organisatoriskt åtskilda.  
 
Konsekvensen har blivit att USA i sin tro på marknadens överlägsen-
het, och sin parallella misstro mot ”government” och politiska lösning-
ar, har hamnat i ett extremläge med sin samhällsmodell. Det är min 
prognos att det kommer att bli mycket dyrt mätt i tillväxt och politisk 
stabilitet för USA att ta sig ur detta extremläge. Det blev det i varje fall 
för Sverige när vi gick för långt i välfärdsstatsbygge med den svenska 
modellen under ett par efterkrigsdecennier. Och återtåget kommer att 
ta lång tid för USA. Precis som det gjorde för Sverige. 
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Kapitel 3 – en sammanfattning  
Vad är det för mönster som träder fram när man betraktar den här mo-
saiken av USA-bilder? Ja, det man kan se är ett samhälle där indivi-
den sätts i främsta rummet och det gemensamma, det offentliga, i 
andra rummet, närmast på undantag. ”Government”, och i synnerhet 
”Big government”, är ett skällsord. Eller uttryckt på annat sätt. Det 
mesta kretsar kring begreppet frihet, mera precist kring frihet från att 
någon annan, till exempel staten, lägger sig i, frihet från störningar och 
hinder för individen eller företaget, frihet för amerikanen att göra vad 
han vill med sin egendom etc.   
 
”Frihet in absurdum”, berättelsen om storbolagsdirektörerna med su-
perinkomster, är det mest tydliga exemplet på det amerikanska sättet 
att se på frihet när det gått så långt att det blivit absurt. Vi kan nog 
utgå från att dessa människor är stolta över sina jättelika inkomster, de 
anser sig vara värda varje dollar. De tänker ganska säkert inte på 
snedvriden inkomstfördelning, på att det blir mindre över till andra, än 
mindre på vad det kan det få för följder för samhällskontraktet att en 
liten klick tar det mesta av tillväxten. Det finns ett tänkvärt tillägg. Fri-
het in absurdum, frihet i den här meningen, är inget som är av Gud 
givet. Det är bevisligen ett ganska nytt fenomen. Före 1980 var det här 
sättet att tänka knappast särskilt utbrett i USA, än mindre någon an-
nanstans.  
 
”Rädslan för skatter”, som också skulle kunna kallas rädslan för 
”government”, är naturligtvis även det ett uttryck för frihetstänkandet – 
friheten till min egendom. Ingen annan människa har rätten att begära 
av mig att jag skall avstå från en del av det jag äger. Egentligen inte 
heller staten. Och även om jag förstår att det behövs intäkter för att 
finansiera en del av det gemensamma är det med stor ovilja jag beta-
lar skatt. ”Small government” är en amerikansk dygd. 
 
”Låt marknaden hållas” har varit det ekonomisk-politiska fältropet un-
der senare decennier i västvärlden, i USA sedan Ronald Reagans pre-
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sidentperiod i början av 1980-talet. Det är inget att förvånas över att 
den politiken fick stort genomslag i USA. Det är helt i linje med frihets-
strävan. Det skall vara ett minimum av politisk inblandning i markna-
dens förehavanden. Det är bara logiskt att Alan Greenspan med sin 
Ayn Rand-inspirerade faiblesse för politisk icke-inblandning för en tid, 
fram till krisen 2008/2009, blev det nya paradigmets vishetslärare i 
USA. Att hans vishet idag inte är lika efterfrågad kan i sig vara en in-
tressant iakttagelse. 
 
”En annan syn på rättvisa” blir även det en berättelse i linje med det 
amerikanska sättet att se på frihet. Budskapet är att var och en får 
klara sig själv. Den som blir arbetslös får klara sig bäst det går. Liksom 
den som blir sjuk och inte har någon försäkring. Det är intressant, och 
inte så lite avslöjande om mentaliteten, att så många amerikaner tyck-
er att det är fel att politikerna i och med den nya sjukvårdsreformen tar 
ifrån individen rätten att avstå från sjukförsäkring. För en europé är det 
en närmast obegriplig uppfattning. Vi tycker att kollektivet, vi alla till-
sammans, har ett ansvar att se till att alla som blir sjuka får vård. 
 
Det amerikanska dilemmat är att den frihetsgrundade samhällsmodel-
len är på väg åt fel håll, in i en återvändsgränd. Problemen är många 
och stora. Infrastrukturen. Konsumtionsnivån. Inkomstorättvisorna. De 
sociala problemen. Instabiliteten. Statsskulden. Och problemen hopar 
sig samtidigt som det politiska systemet, ja demokratin, fungerar dåligt 
och visar tecken på handlingsförlamning och beslutsångest. Att popu-
lismen växer fram till en stark rörelse är en skrällig signal om att det 
finns sprickor i samhällskontraktet så som det sett ut under senare 
decennier. 
 
Och ändå, det allvarligaste problemet är det som inte syns och pratas 
högt om – att den amerikanska samhällsmodellen inte är särskilt läm-
pad för att effektivt tackla framtidens stora utmaningar, till exempel 
miljö- och klimathotet. 
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Kapitel 4 

Framtiden 
Tre essäer om tre stora politiska utmaningar för USA 
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Det som följer är tre essäer om tre stora politiska utmaningar inför 
framtiden för USA. Den första utmaningen, och den ligger närmast i 
tiden och blir ganska säkert politisk plågsam, är att inse att den ameri-
kanska samhällsmodellen, ”Small government-strategin”, kanske har 
nått vägs ände vad gäller förmågan att skapa ett samhälle som både 
visar hög dynamik och förnyelseförmåga i ekonomin, kort sagt hög 
relativ tillväxt, och samtidigt kan ge alla sina medborgare en välfärd på 
samma nivå som den medborgarna i andra högt utvecklade västländer 
får. Jag visar att den nordeuropeiska välfärdsstaten, den som så ofta 
baktalas av amerikaner, visar tecken på att väl matcha den amerikans-
ka modellen, ”Small government-strategin”. 
 
Den andra politiska utmaningen handlar om förmågan att skapa stabi-
litet i ekonomin, i inkomster och jobb. Det finns för de närmaste decen-
nierna knappast någon viktigare uppgift för politikerna (utanför det som 
har med nationell säkerhet och försvar att göra). Stabiliteten i den här 
meningen kan vara hotad. Det förefaller som om den finansiella sek-
torn i USA, och då i synnerhet TBTF-bankerna, bara ett par år efter 
subprime-krisen återigen är inne i en spekulativ fas. Det finns en risk 
att vi än en gång får en finansiell kris med epicentrum i USA. Jag dis-
kuterar den möjligheten i den andra essän. 
 
Den tredje politiska utmaningen, och den delar USA med alla andra 
länder, är den självklara i alla diskussioner om framtiden – att ta sig an 
klimat- och miljöhotet. Det är bara det att den utmaningen av allt att 
döma också blir en utmaning mot de ideologier som styr politiken i 
västvärlden, allt från libertarianism till socialdemokrati. Det kommer att 
i alla länder krävas omtänkande på djupet av de politiska idéerna, och 
den praktiska politiken. Och det är troligt att det största steget att ta, 
den största förändringen i politikens idéer, om vi effektivt vill ta oss an 
den globala uppvärmningen och de andra miljöhoten, kommer liberta-
rianerna att tvingas till. Det berör USA i grunden. Jag skriver om det i 
den tredje essän. 
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Essä 1: Small government-strategin i en återvändsgränd 
Vad menas med välfärdsstat? Den definition jag skall använda här 
bygger på två kriterier. Alla medborgare skall ha ett skydd för sin väl-
färd, vid sjukdom, olyckor, ålderdom, arbetslöshet etc. Det är det för-
sta. Det kan göras på olika sätt. Som i Sverige, Norge och Danmark 
med ett stort ansvar för det offentliga för både finansiering och produk-
tion av välfärden. Landstingen i Sverige, för att ta ett exempel, både 
finansierar och utför det mesta av sjukvården. Gösta Esping-Ander-
sen, dansk sociologiprofessor och välkänd för sin typologisering av 
välfärdsmodeller, kallar den nordiska modellen för ”den socialdemo-
kratiska regimen”. Eller också kan det göras som på kontinenten (”den 
konservativa regimen”) med ett mer begränsat statligt och kommunalt 
ansvar men kompletterat med privata insatser, i synnerhet vad gäller 
produktionen av välfärden, och med privata försäkringar.  
 
Oavsett modell har det offentliga två uppgifter. Staten och kommuner-
na hjälper på olika sätt till så att även de svagaste i samhället får den 
välfärd de behöver vid sjukdom, olyckor, arbetslöshet, ålderdom etc. 
Det sker genom socialförsäkringssystem av olika slag och genom till 
exempel subventionerad sjukvård och omsorg. Och staten försöker 
påverka de relativa inkomstskillnaderna genom bidragssystem eller 
progressiv beskattning.    
 
Det andra kriteriet bryter mönstret i meningen att det inte är ett krav 
som brukar gälla när välfärdsstatsbegreppet diskuteras i litteraturen. 
Jag anser emellertid att för att vi skall kunna tala om en välfärdsstat 
skall inkomstskillnaderna i landet vara måttliga när de jämförs med 
andra utvecklade länder. Anledningen är att forskningen har visat att 
inom gruppen västländer finns det ett nära samband mellan relativ 
inkomstfördelning och sociala förhållanden, ju större inkomstspridning-
en är i ett land, desto större är de sociala problemen visavi hur det ser 
ut i andra västländer. Det gör den relativa inkomstfördelningen till ett 
relevant välfärdsmått. Man får en indikation på i vilken grad den väl-
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färdsmodell som politikerna valt (enligt socialdemokratisk, konservativ 
eller liberal regim) har fungerat för medborgarna.  
 
Med dessa båda måttstockar kommer Belgien, Frankrike, Holland, 
Tyskland och Österrike samt de nordiska länderna, Danmark, Finland, 
Norge och Sverige, att definieras som välfärdsstater. Två länder som 
brukar hänföras till kategorin europeiska välfärdsländer faller utanför. 
England eftersom inkomstspridningskriteriet inte är uppfyllt. Inkomst-
skillnaderna i England är, relativt andra västländer, extremt stora, näs-
tan på samma nivå som i USA. Och Schweiz av det enkla skälet att 
dess välfärdsmodell är unik. Det finns inget annat västland med sam-
ma karaktäristika. För att bara ta ett exempel. Samtliga länder som jag 
här definierat som välfärdsstater har idag en offentlig sektor i storleks-
ordningen 50% av BNP (som högst 58% i Danmark och som lägst 
48% i Tyskland). Den schweiziska offentliga sektorn mätt på samma 
sätt var 34%.   
 
En felsyn 
Den europeiska välfärdsstaten har i den amerikanska debatten under 
senare decennier, särskilt efter 1980, betraktats som en omodern och 
kostsam samhällsmodell. Omodern eftersom den i den marknadsfoku-
serade tid vi levt i efter 1980 har förknippats med politisk inblandning i 
marknaderna, med fördelningspolitik och med tröghet och tråkighet, 
kort sagt med ”socialistisk” politik, det mest omoderna av allt. Och den 
har ansetts kostsam eftersom den relativa tillväxten i välfärdsstatslän-
derna har utvecklats svagt. Välfärdsstaterna har helt enkelt, menar 
man, haft en sämre BNP-tillväxt än USA. 
 
Det är idag – med betoning på idag – ett felaktigt synsätt. Min hypotes 
är att så som världen ser ut är det den amerikanska modellen som är 
omodern. Med andra ord, det är min provisoriska spådom att den eu-
ropeiska välfärdsstaten kommer att få ometiketteras från politiskt gam-
malmodig till moderiktig. För det visar sig, jag skall återkomma till frå-
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gan, att släpper man marknaderna alltför fria under lång tid uppstår 
störningar och felallokeringar. Särskilt finanssektorn riskerar att gå ur 
kontroll. Finanskrisen 2008/2009 är ett konkret exempel. Och om den 
politiska målsättningen ständigt är att hålla skatterna nere och därmed 
svältföda allt som har med gemensamma satsningar att göra är risken 
stor att man får ett samhälle som inte fungerar effektivt. De dåligt un-
derhållna amerikanska vägarna, broarna och annan infrastruktur kan 
vara ett exempel. 
 
Det är syftet med essän att försöka föra den här hypotesen i bevis. 
Jag skall metodiskt jämföra den europeiska välfärdsstatsmodellen 
med den amerikanska samhällsmodellen (i fortsättningen kallad ”Small 
government”-strategin). Någon skulle säga att en sådan jämförelse är 
omöjlig, det är som att jämföra äpplen och päron. Å andra sidan är 
USA och Europa kulturellt, politiskt och ekonomiskt en del av samma 
värld, skillnaderna är måttliga. Länderna är utan undantag liberala sta-
ter, demokratier och kapitalistiska ekonomier, och på ungefär samma 
utvecklingsnivå. Och även skillnaderna i storlek är måttliga när USA 
och Europa jämförs. Hela EU-Europa och USA är mätt i BNP nästan 
exakt lika stora. Enbart de nio europeiska välfärdsstatsländerna (enligt 
ovanstående definition) svarar tillsammans för en ekonomi som är i 
storleksordningen två tredjedelar av USA:s ekonomi.  
 
Det finns tre tunga skäl till varför den europeiska välfärdsstatsmodel-
len sannolikt kommer att få en renässans.  
 
”Small government”-strategin vid vägs ände 
Det första skälet är det mest uppenbara, ”Small government”-strategin 
visar sig vara en politisk och ekonomisk återvändsgränd så som den 
globala ekonomin ser ut idag. Tecknen är många. 
 
*Underinvesteringar i offentlig sektor, mest tydligt vad gäller infrastruk-
turen. Under lång tid har investeringar i infrastruktur i USA legat på 
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ungefär halva den europeiska nivån. I Europa investerar vi i runda tal 
5% av BNP i infrastruktur per år, i USA 2,5%. The American Society of 
Civil Engineers (ASCE) publicerar regelbundet, senast 2009, sitt betyg 
över tillståndet för amerikansk infrastruktur – vägar, broar, dammar, 
skolor, energisystem, vattenförsörjning etc. Betyget blir underkänt.  
 
*Överinvesteringar i vissa delar av privat sektor, särskilt i sådant som 
har med privat konsumtion att göra. Man behöver inte tillbringa lång tid 
i USA för att förstå att det finns, låt vara snett fördelat, oerhört stora 
resurser för privat konsumtion, och för att underlätta privat konsum-
tion. Företagens investeringar i konsumtionsledet har varit mycket sto-
ra under senare decennier manifesterat i allt från nya shoppingmalls 
till allt större bilhallar. 71% av amerikansk BNP gick 2009 till privat 
konsumtion. I Tyskland är motsvarande siffra samma år 55%, i Sveri-
ge 48%. Den höga privata konsumtionen kan antyda att de privata och 
offentliga investeringarna i den amerikanska ekonomin är för låga rela-
tivt andra utvecklade länder. Det kan i så fall på sikt påverka USA:s 
relativa konkurrenskraft. 
 
*De svaga grupperna i samhället har ett uselt skydd mot sjukdom, 
olyckor, arbetslöshet etc. USA använder knappa 10% av BNP för skat-
tefinansierade sociala skyddsnät, Tyskland och Sverige till exempel 
mer än dubbelt så mycket. Och skyddet för de ekonomiskt svaga är 
dåligt också på annat sätt. Sjukdom har exempelvis varit den vanligas-
te orsaken till personliga konkurser i USA (det kan möjligen komma att 
ändras genom Obamas sjukvårdsreform). 
 
*Stora inkomstskillnader. ”Small government”-strategin blir i praktisk 
politik mycket snål med åtgärder för att dämpa stora inkomstskillnader. 
Det finns lite av kompenserande inkomster, skattefinansierade bidrag, 
till de svaga grupperna i samhället. Och progressiviteten i skatteska-
lorna är mindre än i de europeiska välfärdsstaterna.  
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*Mindre effektiva lösningar. ”Small government”-strategin har en ideo-
logisk bakgrund som ibland leder till mer kostsamma lösningar än nöd-
vändigt. Politikerna, och det gäller påfallande ofta för både republika-
ner och demokrater, väljer helt enkelt ett samhällsekonomiskt dyrare 
upplägg eftersom man inte kan tänka sig att det offentliga skall ta på 
sig ett ökat ansvar. Det mest uppenbara exemplet är sjukvårdens fi-
nansiering, det har jag varit inne på tidigare.  
 
*En alltmer spekulativ finanssektor bidrar till ökad instabilitet. Viktiga 
avregleringar och en generös, närmast libertariansk, penningpolitik, 
helt i linje med det nya ekonomisk-politiska paradigm som introducera-
des i början av 1980-talet, har fått den amerikanska finanssektorn att 
under de senaste 10-15 åren i ökad grad ”leva sitt eget liv” frikopplad 
från real sektor. Historiskt har bankernas utveckling följt BNP-
utvecklingen. Logiskt nog kan man säga, den finansiella och reala sek-
torn bör växa i ungefär samma takt. Den kopplingen bröts under sena-
re delen av 1990-talet. Oavsett hur man mäter – i kreditvolymer, vins-
ter, löner etc. – har de amerikanska bankerna och skuggbankerna 
släppt kopplingen till real sektor. Det antyder ökat ristagande och spe-
kulation vilket får katastrofala följder om riskerna förverkligas i en akut 
kris, som det som skedde 2008/2009. Det skapar också spänningar i 
det amerikanska samhället. Av vilken anledning skall lönerna för de 
anställda i finanssektorn spela i en egen division som de nu gör? An-
ställda i finanssektorn i USA idag tjänar 30-50% mera än jämförbara 
grupper i andra sektorer. Det finns med all säkerhet en nära koppling 
mellan ”Small government”-strategin och de ökade frihetsgraderna för 
bankerna och de andra finansinstituten. 
 
*Statsskuldsproblematiken. Att det offentliga lånar för sin verksamhet 
är en sak, det gör alla länder (möjligen med undantag för Norge och 
andra stater med extraordinära inkomstkällor eller ”windfall gains”). 
Men med ”Small government”-strategin tenderar statlig upplåning att 
bli ett substitut för skattehöjningar. Det råder så att säga obalans mel-
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lan efterfrågan på offentliga varor å ena sidan och möjligheten att med 
begränsade skatteintäkter betala vad det kostar å den andra. När det 
hjulet får snurra tillräckligt många varv kan statsskulden bli ett allvarligt 
problem genom att de finansiella marknaderna mister förtroendet som 
för Grekland och de andra skuldtyngda länderna i Europa. Ekonomhis-
torikern Niall Ferguson, liksom Ken Rogoff och Carmen Reinhart i sin 
bok This Time is Different, hävdar att erfarenhetsmässigt riskerar pro-
blemen att öka när statsskulden för ett land närmar sig 100% av BNP. 
Rogoff/Reinhardt har till exempel visat att ett västland med en stats-
skuld som överstiger 90% växer signifikant långsammare än jämförba-
ra länder med lägre skuldsättning. Den insikten är en del av bakgrun-
den till den intensiva diskussionen i USA på senare tid kring statsskul-
dens storlek (som börjar närma sig 100% av BNP). 
 
Dessa sju problempunkter kan missförstås. Det är inte så att det mark-
nadsvänliga ekonomisk-politiska paradigm som sjösattes av Ronald 
Reagan och Margaret Thatcher i början av 1980-talet, och som sedan 
dess varit tongivande i västvärlden, och som i sin förlängning i USA 
har blivit ”Small government”-politiken, har varit ett misslyckande. 
Tvärtom. Det har varit en framgång. Det var en nödvändig omlägg-
ning. Den tidigare samhällsmodellen i västvärlden, den uppförstorade 
Keynesianismen där staten skulle sköta mycket och blanda sig i mark-
naderna, och som fanns i många europeiska länder under 1970-talet, 
inte minst i Sverige, hade överlevt sig själv. Det var ett förstelnat, soci-
aldemokratiskt influerat, samhälle som medborgarna steg för steg un-
der 1970- och 1980-talen blev alltmera kritiska mot, och som inte läng-
re var konkurrenskraftigt. Sverige gick kräftgång mätt i BNP per capita 
relativt andra västländer, inte minst visavi USA, under 15-20 år, fram 
till mitten av 1990-talet. Från praktiskt taget världens rikaste land 1970 
till en plats kring 25-30 mätt i köpkraft. Det fanns en förklaring. Sverige 
hade gått längre än nästan alla andra västländer med sin ambitiösa, 
och för en tid mycket framgångsrika, idéstyrda ekonomiska politik en-
ligt det gamla paradigmet, det som kom att kallas den svenska model-
len, och fick betala ett högt pris för det. 
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Historien upprepar sig. Det som nu håller på att ske är att den ameri-
kanska varianten av det nya paradigmet, ”Small government”-strate-
gin, som också kan ses som en extremvariant, har nått vägs ände. 
 
Välfärdsstaterna står sig väl i konkurrensen 
Det andra skälet till varför den europeiska välfärdsstaten kommer att 
få en renässans är att ekonomin är lika stark som den amerikanska. 
Det politiska huvudargumentet för ”Small government”-strategin faller 
därmed. För det har varit, och är, ett huvudargument att ekonomin 
gynnas, att den relativa tillväxten är bättre jämfört med andra västliga 
samhällsmodeller, och kanske i synnerhet jämfört med välfärdsstats-
modellen i nordeuropeisk tappning. ”Big government” hämmar tillväx-
ten, det är många amerikaners tro och budskap. Det argumentet håller 
av allt att döma inte längre. Tillväxten i de europeiska välfärdsstaterna 
är idag inte uppenbart lägre. Dynamiken är inte sämre. Och konkur-
rensförmågan mera allmänt är på samma nivå som för USA. Jag skall 
granska dessa tre påståenden lite mera systematiskt. 
 
Först tillväxten. Det är korrekt att säga att den amerikanska ekonomin 
har växt snabbare än ekonomin i välfärdsstatsländerna i Europa om vi 
tittar på hela den aktuella perioden, från 1980 och fram till idag. Det är 
inga stora skillnader men USA:s BNP, eller BNP per capita, har avgjort 
utvecklats bättre under dessa tre decennier. Och det gäller oavsett om 
vi mäter i löpande eller fasta priser, i köpkraft eller efter växelkurs. En 
förklaring kan vara att antalet arbetade timmar per år har varit väsent-
ligt högre i USA än i Europa, allt annat lika höjer det den relativa till-
växten. En annan förklaring kan vara att den offentliga sektorn varit 
jämförelsevis större i Europa. Sättet man mäter produktiviteten på i 
nationalräkenskaperna gör att det gynnar det land som har en större 
privat sektor. En tredje förklaring, och den gäller i varje fall för Sverige, 
är att omställningen från det gamla paradigmet, den uppförstorade 
Keynesianismen, till en ny mer marknadsorienterad politik tog längre 
tid i Europa än i USA. Oavsett förklaring är det otvetydigt att USA:s 
tillväxt varit bättre än Europas under perioden 1980-2010. 
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Det ser något annorlunda ut med ett kortare tidperspektiv. Tillväxten 
för välfärdsstatsländerna i Europa under de senaste femton åren, för 
perioden 1995-2010, skiljer sig inte särskilt mycket åt visavi USA. Mä-
ter man tillväxten i fasta priser och efter köpkraft var den procentuella 
ökningen för hela perioden för till exempel Sverige 45% mot USA:s 
46%. Ännu bättre utvecklades Norge och Belgien. Tyskland är det 
land som bryter mönstret, landet hade under de här femton åren en 
klart sämre tillväxt än USA. En förklaring kan vara att integrationen av 
den östtyska ekonomin pågick som bäst. Tyskland har också haft 
andra problem med sin ekonomi under den här perioden.  
 
Den samlade bilden blir att USA fortfarande växer gott och väl i sam-
ma takt som Europas välfärdsstater. Men gapet i tillväxttakt har en 
tendens att med tiden snävas ihop. Mellan 2005 och 2010 växte de nio 
välfärdsstaterna med 5,2%. USA växte med 4,8%. Skillnaden är för-
sumbar. 
 
Det finns ytterligare en aspekt på den här frågan. Statsvetaren Uwe 
Reinhardt, professor vid Princeton, har visat att när hushållen med de 
allra högsta inkomsterna tar en så stor andel av kakan som i USA blir 
jämförelsen vilseledande. Det visar sig att tar man bort den procent av 
hushållen som har de högsta inkomsterna (top percentile) ändras bil-
den ganska radikalt. Så här beskriver Reinhardt det problemet: 
 
“Average real income per family in the United States grew by 32.2 per-
cent from 1975 to 2006, while they grew only by 27.1 percent in 
France during the same period, showing that the macroeconomic per-
formance in the United States was better than the French one during 
this period. Excluding the top percentile, average United States real 
incomes grew by only 17.9 percent during the period while average 
French real incomes - excluding the top percentile - still grew at much 
the same rate (26.4 percent) as for the whole French population. 
Therefore, the better macroeconomic performance of the United 
States and France is reversed when excluding the top 1 percent.” 
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Det andra gäller dynamiken hos respektive samhällsmodell. Vi vet att 
det land som relativt sett har ett stort tillflöde av nystartade företag, en 
hög grad av entreprenörskap, kommer att klara jobben och tillväxten, 
bättre än de länder som ligger längre ner på listan. Mot den bakgrun-
den blir det intressant, inte minst för politikerna, att mäta graden av 
entreprenörskap i olika länder. En av de senaste årens mest uppmärk-
sammade försök på den punkten är Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM). Problemet med GEM är att den mäter graden av entreprenörs-
kap utan urskiljning, enklaste levebrödsföretag blandas ihop med Fa-
cebook och andra tillväxtgaseller. Nu har professorerna Zoltan Acs 
och Laszlo Szerb utvecklat ett nytt index, Global Entrepreneurship and 
Development Index (GEDI), mer inriktat på att mäta den högkvalitati-
va, ”förädlingsvärdetunga” delen av entreprenörskapet. Man kan säga 
att GEDI ger en indikation på vilka länder som har skapat goda förut-
sättningar för att det skall komma fram många nya företag baserade 
på högteknologi, alltså den typ av företag som skapar höga förädlings-
värden och därmed bidrar mycket till BNP-tillväxten.  
 
Zoltan Acs och Lazlo Szerb analyserade 71 länder och rangordnade. 
Samtliga europeiska välfärdsstater finns med i toppen av listan. Den 
välfärdsstat som kommer sämst ut är Österrike på plats 22. Mest tänk-
värt är att de nordiska länderna hamnat så högt. Danmark ligger i topp 
och Finland på trettonde plats och däremellan finns Sverige och Nor-
ge. Sverige ligger på fjärde plats. Det är intressant eftersom det anty-
der att den ekonomisk-politiska modell som vi håller oss med i Norden 
idag är konkurrenskraftig också vad gäller entreprenörskap. Det går 
inte längre att hävda att relativt höga skatter och en generös välfärds-
stat står i motsatsställning till tillväxt genom nyföretagande. Att USA 
också hamnar bland länderna i topp (plats 3) är inte oväntat, alla vet 
att förutsättningarna för högteknologisk tillväxt via nyföretagande är 
bättre i USA än på de flesta andra håll. 
 
Det tredje gäller helheten, i vilken utsträckning de europeiska välfärds-
staterna står sig i konkurrensen med USA när perspektivet breddas. 
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Word Economic Forums konkurrenskraftsstudie från 2010, The Global 
Competitiveness Report, som jag skrivit om tidigare, kan användas för 
att reda ut hur det förhåller sig.  
 
Nedanstående graf från studien (s 340) visar hur USA:s konkurrens-
förmåga står sig när den jämförs med genomsnittet av de andra högst 
utvecklade länderna (”Innovation driven economies”) som i praktiken      
domineras av de europeiska välfärdsstaterna. Det man ser är det för-
väntade. Att USA är extra ”bra på” innovationer och nyskapande och 
har en relativt sett mycket väl fungerande arbetsmarknad. Och dessut-
om har landet en given fördel genom storleken på den egna hemma-
marknaden. USA är utan jämförelse världens största och mest sofisti-
kerade marknad. 
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I rangordningen av de bästa länderna kommer Schweiz på första 
plats. Efter Schweiz kommer – för att ta de tio mest konkurrenskraftiga 
i rangordning – Sverige, Singapore, USA, Tyskland, Japan, Finland, 
Nederländerna, Danmark, Kanada. Mellan plats 11 och 20 finns de tre 
resterande europeiska välfärdsstaterna med Belgien sist på plats 19. 
Det är ingen överdrift att säga att välfärsstatsländerna i Europa väl 
matchar USA i allmän konkurrenskraft.  
 
När dessa tre förhållanden – förmågan till ekonomisk tillväxt, förutsätt-
ningarna för entreprenörskap och den allmänna konkurrensförmågan 
– dras ihop till en helhetsbild blir skillnaderna mellan de två samhälls-
modellerna inte stora.  Den europeiska välfärdsstatsmodellen och den 
amerikanska ”Small government”-modellen framstår i ekonomiskt av-
seende som relativt jämförbara.   
 
Det finns en tredje faktor. Av allt att döma mår människorna bättre i 
den europeiska välfärdsstaten än i det amerikanska ”Small govern-
ment”-samhället.  
 
Människorna i välfärdsstaten 
Epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Pickett hävdar i sin bok 
The Spirit Level, det jag antydde inledningsvis, att det vid varje tid-
punkt finns ett samband mellan inkomstskillnaderna i ett land och de 
sociala förhållandena i landet. Ju vidare spännvidden i inkomst är i 
landet, desto fler sociala problem har landet – allt när jämförelsen görs 
med andra länder. Spädbarnsdödligheten, den förväntade livslängden, 
graden av fetma, kvinnans ställning, hur mycket psykisk sjukdom som 
finns, droganvändningens omfattning, antal personer i fängelse, ung-
domars läsförmåga, antalet avhopp från skolan, mängden tonårsföds-
lar etc. För alla dessa gäller att ju större inkomstgap ett land har mel-
lan rik och fattig relativt andra länder, desto större är problemen. 
 
Författarna redovisar ett stort antal grafer med inkomstskillnaderna i 
olika länder längs x-axeln, och de sociala parametrarna längs y-axeln. 
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Med andra ord, långt ut till höger i nedanstående diagram (Källa: Wil-
kinson & Pickett, 2009, s 20) finns de länder som har stor relativ in-
komstspridning, stora inkomstklyftor, och högt upp i diagrammet ligger 
de länder som har stora sociala problem. Problemet för USA är att 
landet hamnar högt upp till höger i samtliga de diagram som författar-
na redovisar, alltså för samtliga de sociala parametrar som jag just 
nämnde (och för några ytterligare). Det är med andra ord en position 
som berättar att jämfört med de övriga högt utvecklade länder som 
ingår i redovisningen har USA större inkomstskillnader och därmed 
större sociala problem. De europeiska välfärdsstaterna (ofta tillsam-
mans med Japan) hamnar utan undantag i den andra, positiva änden 
av diagrammen – den med relativt sett små inkomstklyftor och små 
sociala problem. När jag hävdar att människorna i de europeiska väl-
färdsstaterna överlag ”mår bättre” än i det amerikanska ”Small govern-
ment”-samhället är det den här systematiska skillnaden i graden av 
sociala problem jag syftar på. 
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Jag är inte okritisk mot The Spirit Level. Visst, författarna övertygar 
mig om att stora inkomstskillnader i ett land inte är bra för människor-
na i det landet. Men de visar inte på hur sambandet verkar, vilka me-
kanismer det är som får till exempel spädbarnsdödligheten att vara 
högre i USA än i Sverige. Wilkinson och Pickett antar att det finns ett 
orsakssamband. Det finns också en metodkritik från andra forskare. 
Och en rasande politisk kritik från höger mot boken. Ändå menar jag 
att huvudbudskapet i The Spirit Level, att länder med stora inkomst-
skillnader i snitt har större sociala problem än länder med mindre in-
komstskillnader, står sig vid en granskning. Och det är tankeväckande 
nog. 
 
Ett par ytterligare iakttagelser från boken är för övrigt värda en kom-
mentar när vi talar om USA. Forskare vid London School of Econo-
mics har i en studie av förhållandena i ett antal västländer, däribland 
USA, visat att det finns ett samband mellan inkomstskillnader och so-
cial rörlighet. Med social rörlighet menas då hur lätt eller svårt det är 
för en individ att inkomstmässigt bryta sig loss från sin föräldragenera-
tions inkomstförhållanden. Det är inget omfattande material och resul-
taten måste värderas därefter men det man kan se är uppseendeväck-
ande. USA (och England) har markant lägre social rörlighet än de övri-
ga länderna i undersökningen (Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Ka-
nada). Den europeiska myten om USA har sedan Alexis de Tocquevil-
le skrev om sin USA-resa på 1830-talet varit myten om möjligheternas 
land, ett land där vem som helst genom hårt arbete och idoghet kan 
nå hur långt som helst, själva sinnebilden av hög social rörlighet. Den 
här studien slår in en kil i den sagan. Det verkar som om USA idag är 
ett land där det, tvärtemot det de Tocqueville kunde se, är svårare än i 
Europa att klättra uppåt på den sociala stegen. 
 
Den andra iakttagelsen gäller sambandet mellan arbetstid och in-
komstskillnader. Det är väl känt, jag har varit inne på det tidigare, att 
amerikanarna i genomsnitt arbetar fler timmar per år, och tar kortare 
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semester än den genomsnittlige västeuropén. Wilkinson och Pickett 
diskuterar den frågan i sin bok och finner att det även här finns ett klart 
samband med hur stora inkomstskillnaderna är. Ju vidare inkomst-
gapet är mellan fattiga och rika i landet, desto längre årsarbetstid ten-
derar landet ha när det jämförs med andra länder. Man skulle alltså 
kunna säga att ett av skälen, och kanske ett avgörande skäl, till varför 
amerikanarna arbetar så mycket är att de lever i ett land med stora 
relativa inkomstskillnader. 
 
De länder som har små inkomstklyftor i Wilkinsons och Picketts studier 
är alla europeiska välfärdsstater – med ett undantag. Undantaget är 
Japan. I själva verket är Japans offentliga sektor en av de minsta 
bland OECD-länderna om den mäts som andel av BNP, mindre än 
USA:s. Det borde uppmuntra de amerikanska politiker som vill göra 
något åt inkomstorättvisorna i landet. Det är bara det att den japanska 
modellen bygger på att det är små inkomstskillnader helt allmänt i lan-
det, och att människorna av allt att döma tycker att det skall vara så. 
Det är så långt man i västvärlden kan komma från amerikansk löne-
sättnings- och bonuskultur. 
 
Om vi accepterar Wilkinsons och Picketts analys (vilket således inte 
alla gör) är det är ingen tvekan om att människorna i de europeiska 
välfärdsstaterna i snitt mår bättre än människorna i USA. 
 
Tiden arbetar för välfärdsstatsmodellen 
Det första argumentet för välfärdsstatsmodellens renässans har varit 
att ”Small government”-modellen idag har egna allvarliga problem. Allt 
från usel infrastruktur till överinvesteringar i delar av den privata sek-
torn. Och dessutom (vilket jag inte har diskuterat) med politiska lås-
ningar mellan republikaner och demokrater som får seriösa debattörer 
och statsvetare som Fareed Zakaria och Francis Fukuyama att vara 
pessimistiska när det gäller möjligheten att politiskt åtgärda det som 
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inom kort måste åtgärdas i det amerikanska samhället. Någon kan 
säga att Europa har gott om egna problem med ett konkursmässigt 
Grekland, med svårigheter för de övriga PIIGS-länderna att till rimliga 
kostnader finansiera sina statsskulder, och med en hög risk att valuta-
unionen, euron, bryter samman. Det är naturligtvis korrekt. Men det 
problemet har inget att göra med välfärdsstaten som samhällsmodell. 
Och det berör bara indirekt de nio välfärdsstater som den här diskus-
sionen gäller.  
 
Det andra argumentet har varit att de europeiska välfärdsstaterna inte 
längre är ekonomiskt underlägsna USA. Det var länge en icke-ifråga-
satt sanning att välfärdsstaterna i Europa var ekonomiskt om inte out-
vecklade, så i varje fall mindre dynamiska än USA. Det är svårt att 
hävda att det gäller idag. Även om USA fortsatt tillhör världens mest 
konkurrenskraftiga länder, och även om inget annat land inom över-
skådlig tid kommer att kunna jämföras med USA vad gäller markna-
dens storlek, har det vid en närmare granskning visat sig att även de 
europeiska välfärdsstaterna står upp väl i allt som bestämmer framti-
dens tillväxtutveckling. Det tredje, och avgörande, argumentet har varit 
att människorna i välfärdstaterna av allt att döma mår bättre.  
 
Det finns också ett fjärde argument. Tiden arbetar för välfärdsstatsmo-
dellen. Inkomstskillnaderna kommer att växa i takt med att globalise-
ringen och den tekniska utvecklingen fortsätter, och då krävs politiska 
åtgärder för att dämpa effekterna. Den europeiska välfärdsstaten är 
bättre rustad på den punkten än den amerikanska ”Small govern-
ment”-modellen.  
 
Det som skulle visas, är visat – den europeiska välfärdsstatsmodellen 
står inför en renässans. 
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Essä 2: Är det av Gud givet att finanssektorns tillväxt skall 
följa BNP? 

Det är svårt att inte tänka på en bubbla när man som i den här figuren 
(Källa: Jones, 2008) ser hur den amerikanska finanssektorns vinster 
under 2000-talet fullständigt kopplat loss från BNP, och från vinstut-
vecklingen i resten av ekonomin. Diagrammet har ursprungligen tagits 
fram, förmodligen någon gång under 2008, av Jim Reid, då ekonom 
vid Deutsche Bank. Det han kunde se var en abnormitet i hans tycke. 
Så här borde det inte kunna se ut. Han myntade begreppet ”A Trillion 
Dollar Mean Reversion”. Med det menade han att eftersom finanssek-
torns vinster långsiktigt rimligen bör följa BNP-utvecklingen, ibland lig-
ga över, ibland under, så måste det förr eller senare ske en korriger-
ing, en återgång till trenden. Och den korrigeringen kunde han räkna 
ut var i storleksordningen ”A Trillion Dollar”. 
 
En korrigering kom med finanskrisen 2008/2009. Finanssektorns vins-
ter störtdök och när de stod som lägst fjärde kvartalet 2008 hade vinst-
kurvan gått under BNP-kurvan, den korrigering som Jim Reid trodde 
var oundviklig, hade förverkligats. Men bara för ett kort ögonblick. Från 
lägstapunkten i slutet av 2008 började finansvinsterna fjädra tillbaka. 
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Återigen utvecklades bankernas och de andra finansinstitutens vinster 
efter ett helt eget mönster som inte stämde med hur vinsterna i ekono-
min i övrigt utvecklades. Det föreföll som om den gamla ordningen 
med finanssektorn i en särställning, den som gällt före finanskrisen, 
var tillbaka. Kunde det vara så att det var finanssektorn i sig som var 
en bubbla? Kunde det vara så att subprime-krisen för ett kort tag fått 
oss att tro att finanssektorn återförts till ordningen i meningen att den i 
fortsättningen skulle komma att utvecklas i samma takt som ekonomin 
i stort? 
 
Jag skall i det här papperet pröva den frågan: Är finanssektorn inne i 
en bubbla? Är det så att subprime-krisen bara var ett tillfälligt avbräck, 
förvisso dramatiskt, i en utveckling uppåt för finanssektorn som börja-
de för länge sedan, redan i slutet av 1990-talet, och som fortsätter 
idag när det här skrivs (oktober 2011)? Med bubbla menas då att vo-
lym- och vinstutvecklingen i sektorn mist kopplingen till en långsiktigt 
hållbar nivå. Bankerna och de andra instituten har helt enkelt tagit för 
stora risker – och fortsätter att ta för stora risker. Som sagt, bubblan 
tycktes spricka i och med subprime-krisen. Men kanske var det inte 
så.  
 
Finanssektorn definieras i fortsättningen som samtliga företag som har 
som huvuduppgift att arbeta med finansiella instrument, och handel 
med finansiella instrument. Det är företag typ banker, investmentban-
ker, hedgefonder, fondkommissionärer etc. Det jag diskuterar gäller 
förhållandena i USA. Det gör att finanssektorn mera konkret definieras 
på det sätt Federal Reserve och andra amerikanska myndigheter gör. 
Tidsperspektivet är perioden efter 1990 med tyngdpunkt på förhållan-
dena under 2000-talet. 
 
Varför har den amerikanska finanssektorns vinster exploderat? 
Det finns åtminstone fem tunga förklaringar, ingen av dem är egentli-
gen viktigare än någon annan, till varför finanssektorns vinster explo-
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derat under de senaste 10-15 åren, till varför kurvan för ”Financial Pro-
fits” i Jim Reids diagram ser ut som den gör. 
 
Först avregleringarna. Under den gångna tjugoårsperioden har det 
skett betydande avregleringar på de finansiella marknaderna i USA. 
Visserligen började avregleringen av finansmarknaderna väsentligt 
tidigare, redan i slutet av 1970-talet om vi talar om ränte- och kreditvo-
lymregleringar (som för övrigt aldrig haft samma betydelse i USA som i 
Europa). Det gällde också de avregleringar som möjliggjorde en mo-
dern penning- och kapitalmarknad. Men det dröjde innan de fick ge-
nomslag i meningen att företagen kunde tjäna pengar på de ökade 
frihetsgraderna. Under 1990-talet tillkom ett antal viktiga nya avregle-
ringar. Att Glass-Steagall Act upphörde att gälla 1999 är antagligen 
den viktigaste. Det betydde att nu kunde, precis som i Europa, ameri-
kanska banker i ett och samma företag bedriva både sedvanlig bank-
verksamhet och investmentbanking. Det har accelererat utvecklingen 
på vissa områden, till exempel trading mot egen portfölj, det som i 
USA kallas ”proprietary trading”. Det är i sin tur en del av bakgrunden 
till vinstexplosionen. Mera generellt behöver man inte tveka om att 
avregleringarna har bidragit till att vinstutvecklingen i den amerikanska 
finanssektorn under de gångna 15-20 åren ser ut som den gör. Eller 
uttryckt på annat sätt. Finansinstituten har steg för steg genom avreg-
leringarna fått nya marknader att arbeta på och de har gjort det fram-
gångsrikt i meningen att, allt annat lika, vinsterna har stigit.  
 
För det andra har det funnits gott om billiga pengar och billigt kapital, 
och tidvis har det varit mycket goda tider. Inte minst under 2000-talet, 
från 2002 och fram till 2007, har penningpolitiken i USA varit mycket 
lätt. Federal Reserve med Alan Greenspan som chef höll de korta rän-
torna låga, under långa perioder på nivån kring 1%. Och USA:s stora 
finansiella obalanser, inte minst bytesbalansunderskottet, gjorde att 
det fanns gott om pengar i systemet. Efter 2003 och fram till krisen har 
det rått högkonjunktur. Tiderna har varit goda, och stämningen på till 
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exempel aktie- och bostadsmarknaden har varit upprymd, tidvis eufo-
risk. Kreditexpansionen har varit mycket stark. Allt är omständigheter 
som självfallet har bidragit till finanssektorns relativa vinstexplosion.  
 
För det tredje bostadsbubblan. De extrema prisuppgångarna på bostä-
der för privatpersoner i USA efter år 2000, och den allt mera hektiska 
bolånekarusellen, gynnade bankernas vinster. Det betydde i praktiken 
mycket kraftiga volymökningar vad gäller bostadslån, de ökade under 
några få år, från år 2000 till 2008, från nivån 15% av BNP till nivån 
25%. Räknat i absoluta tal ökade bolånestocken i USA från nivån 
$1500 miljarder år 2000 till nivån $3500 miljarder 2008. En nästan 
ofattbart stor ökning (jfr Sveriges BNP 2009 ca $400 miljarder). Paral-
lellt utvecklade finanssektorn andra, i första hand provisionsbaserade, 
metoder för att tjäna pengar på bostadsbubblan. Bostadslånen var 
exempelvis ofta kortsiktiga och måste då och så sättas om, varje så-
dan transaktion öppnade för nya avgiftsuttag av låntagarna.  
 
För det fjärde värdepapperiseringen. Eller ”securitization” som är det 
engelska uttrycket. Det betyder, förenklat sagt, att den bank som i sin 
balansräkning har en stor portfölj av en viss typ av krediter, till exem-
pel just bostadslån, säljer ut portföljen som ett paket till ett annat före-
tag. Det företaget omvandlar i nästa steg portföljen till nya värdepap-
per. De individuella lånen i portföljen som banken sålde, där skillna-
derna i storlek, löptid och räntevillkor från ett lån till ett annat naturligt-
vis är stora, återuppstår på det här sättet som värdepapper med mer 
precisa konturer, exakt löptid, exakt ränta, och framför allt en rating. 
Det gör att pappren blir handlingsbara. Det öppnas en stor marknad 
där de som har pengar att placera, till exempel pensionsfonder eller 
hedgefonder, kan hitta högavkastande, och som man trodde säkra, 
värdepapper att investera i. Det gjordes också i enorm omfattning. När 
värdepapperiseringen i USA var som mest omfattande de sista måna-
derna 2006 och första halvåret 2007 tillfördes marknaden ungefär 
$100 miljarder per kvartal i nya värdepapper. Det handlade om lån till 
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bostadsfinansiering och kommersiella fastigheter men också om kre-
ditkortskrediter, billån och en hel del andra krediter. I och med krisen 
vände intresset radikalt nedåt. Under första halvåret 2008 tillfördes det 
bara $5 miljarder per kvartal i form av nya värdepapperiserade till-
gångar. Subprime-krisen hade slagit till. 
 
Det är ingen tillfällighet att den period när värdepapperiseringen i USA 
växte fram och blev betydelsefull för finanssektorn, från 1990-talets 
början och fram till 2007, sammanfaller med den period då finanssek-
torns relativa vinstexplosion inträffade. Värdepapperiseringen utveck-
lade sig till en formidabel vinstmaskin för finansföretagen, inte minst 
för de stora amerikanska bankerna. 
 
För det femte, till sist, trading i egen portfölj. Av hävd brukar banker-
nas friheter att göra affärer mot den egna balansräkningen vara hårt 
reglerade, det har gällt i stort sett i alla OECD-länder. Med andra ord, 
att bankerna skulle ta risker genom att kortsiktigt för egen räkning in-
vestera i värdepapper, till exempel aktier eller obligationer, eller valutor 
har lagstiftarna ogillat (och därmed begränsat) med hänvisning till de 
principal-agent-problem som kan uppstå. Det finns helt enkelt, mena-
de man, en potentiell intressekonflikt mellan bankernas kunder och 
banken själv.  
 
Det har funnits ett viktigt undantag från den här grundregeln, de ameri-
kanska investmentbankerna har inte haft dessa inskränkningar. De har 
kunnat spekulera i värdepapper i meningen att själva ta risken. Steg 
för steg har en allt större andel av de stora amerikanska investement-
bankernas vinster kommit från ”proprietary trading”. När gränserna 
mellan banker och investmentbanker försvann i och med att Glass-
Steagall Act upphörde 1999 blev det i praktiken ännu större möjlighe-
ter till trading i egen portfölj, och ännu större möjligheter för fler institut 
att tjäna pengar på det sättet.  
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Mera trading i egen portfölj tillsammans med en intensiv produktut-
veckling där mängder av nya finansiella produkter och upplägg kom 
fram till marknaden och blev volymmässigt verkligt betydelsefulla in-
strument (som till exempel kreditförsäkringar, CDSs), är en viktig för-
klaring till att finanssektorns vinster sedan mitten av 1990-talet kunde 
öka snabbare än BNP, och snabbare än vinsterna i icke-finansföretag. 
Man skulle mera generellt kunna säga att den amerikanska finanssek-
torn under framför allt 2000-talet utvecklade nya sätt att tjäna pengar 
på. En allt större ”proprietary trading”-verksamhet är således ett exem-
pel. Att den traditionella bankverksamheten blev mer och mer provi-
sionsfokuserad är ett annat, det gällde att göra sådana upplägg i till 
exempel kreditgivningen att antalet transaktioner kunde öka och där-
med möjligheten att varje gång ta ut avgifter. Joseph Stiglitz menar i 
sin bok Freefall att bankernas nya fokus på att till varje pris kunna tjä-
na pengar, till exempel i bolåneverksamheten, har gjort att de fjärmat 
sig från sin samhällsuppgift. Detta att hjälpa hushåll och företag att 
enkelt, billigt och till lägsta möjliga transaktionskostnad låna de pengar 
de behöver verkar inte längre vara en självklarhet. Balansen tycks, 
menar Stiglitz, mer och mer svänga över mot bankernas egenintresse 
av att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är samhällsuppgiften 
som får stå tillbaka. 
 
Att dessa fem faktorer är tunga när det gäller att förklara varför den 
amerikanska finanssektorns vinster ökat snabbare än BNP sedan mit-
ten av 1990-talet behöver vi inte tveka om. Frågan är om det också 
har handlat om ökat risktagande? 
 
Har finansföretagen ökat sitt risktagande? 
Sambandet risk-avkastning, detta att ökad avkastning förutsätter ökad 
risk, är välkänt och väl belagt både i finansekonomins teori och empiri. 
Och är det för någon del av samhällsekonomin som sambandet risk-
avkastning borde vara särskilt starkt så är det för finanssektorn. Med 
andra ord är det en rimlig hypotes att anta att den relativa vinstexplo-
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sion som finanssektorn visar upp, särskilt under 2000-talets första 
hälft, till stor del kan förklaras av ökat risktagande. 
 
Symptomen på att det handlar om ökat risktagande är många. För det 
första har finanssektorns skuldsättning ökat snabbt och mycket, det är 
så gott som alltid ett tumregelstecken på ökat risktagande. I själva ver-
ket har utvecklingen varit dramatisk. Det visar nedanstående FRED-
figur tydligt (från Federal Reserve Bank of S. Louis).  

Den amerikanska finanssektorns upplåning har sedan 1990 ökat från 
nivån 40% av BNP till idag strax under 100% av BNP. Och än mera 
intressant är att denna expansion är långt snabbare än för någon av 
de tre andra samhällssektorerna (icke-finansföretagen, hushållen re-
spektive det offentliga). Skuldsättningen i de icke-finansiella företagen 
följde hushållens skuldsättning fram till omkring 2000. Något som mot-
svarar bolånebubblans effekter för hushållens skulder finns inte för 
företagen. Deras skulder har i stort sett hela tiden följt BNP. Också det 
offentligas skulder har legat ganska konstant som andel av BNP fram 
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till finanskrisen. De stora federala stimulansprogrammen ändrade gi-
vetvis på det men faktum kvarstår att i det tidsperspektiv vi här disku-
terar, från 1990 och fram till idag, framstår den amerikanska finans-
sektorns skulduppbyggnad som i en klass för sig. 
 
Att det ser ut på det sättet är tankeväckande. Det betyder, sagt på an-
nat sätt, att finanssektorn vad gäller sin skuldsättning till stor del ”har 
levt ett eget liv”. Skulderna i finanssektorn måste ha ökat eftersom 
man inom sektorn gjort affärer som krävt krediter. Vill man uttrycka sig 
polemiskt kan man säga att det vi ser i den snabba ökningen i finans-
sektorns skuldsättning efter millennieskiftet i allt väsentligt förklaras av 
antingen bolånebubblan eller ”byta-pengar-med-varandra”-verksam-
het. Båda har definitivt karaktär av spekulation.  
 
Den ökade skuldsättningen är det viktigaste tecknet på att finanssek-
torn tagit ökade risker. Men det finns andra. Nya finansiella produkter, 
inte minst derivat av olika slag och alla de produkter som har med vär-
depapperiseringen att göra, har åtminstone skapat förutsättningar för 
ökat risktagande i bankerna.  Det är rimligt att hävda att nettoeffekten 
har betytt ökat risktagande. Det är sannolikt också så att företagskultu-
ren i bankerna har blivit mer riskbenägen i takt med att tradingverk-
samheten fått större utrymme. Spekulationsgraden samvarierar dess-
utom positivt med den allmänna konjunkturen. Är det goda tider för 
ekonomin, och det har det varit under stora delar av 2000-talet, är 
bankerna, liksom bankernas kunder, beredda att ta större risker.  
 
Min slutsats blir att ökad risk i väsentlig grad har bidragit till finanssek-
torns relativa vinstexplosion. Om det har byggts upp en bubbla, och 
om den bubblan sprack en gång för alla i och med subprime-krisen, är 
en annan sak. Jag återkommer till den frågan. 
 
Ett kort tillägg. Skulle man inte också kunna hävda att bankernas stora 
utlåning till stater, det som under det senaste året värkt ut till en mar-
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dröm för framförallt de stora europeiska bankerna med statsskuldskri-
serna i PIIGS-länderna, är ytterligare ett tecken på finanssektorns spe-
kulerande? Jag anser inte det. Enligt de så kallade kapitaltäcknings-
reglerna, det som ibland kallas Basel-reglerna, har statsobligationer 
betraktats som riskfria. De har med andra ord inte krävt någon extra 
kapitalbuffert. Och det är inte bankerna som bestämt att obligationer 
utfärdade av till exempel grekiska staten är utan risk (som är det impli-
cita antagandet bakom noll i kapitaltäckning), det har gjorts av politiker 
och byråkrater. Av den anledningen är inte statskuldskrediterna i ban-
kernas balansräkningar ett uttryck för spekulation som jag ser det. 
 
Är det av Gud givet att finanssektorns tillväxt skall följa BNP? 
Nej, det är inte av Gud givet att finanssektorns tillväxt skall följa BNP-
utvecklingen. Men det ligger nära till hands om man ser till finanssek-
torns tre samhällsuppdrag: 

• Att allokera krediter till real sektor 
• Att ta hand om hushållens och företagens sparande och 

likviditet 
• Att ansvara för samhällets betalningssystem 

Att den amerikanska finanssektorn har brutit sambandet med BNP 
antyder att den tagit på sig nya uppgifter. Det måste i princip handla 
om endera av två områden. Antingen har man framgångsrikt erbjudit 
hushållen eller företagen eller båda förädlingsvärdehöjande finanspro-
dukter som inte har med krediter, sparande och betalningar att göra. 
Det är svårt att se vad det skulle kunna vara. Möjligen avancerad pro-
blemlösning kopplad med sofistikerad teknologi, till exempel riskmana-
gement för företag. Eller om produkter som bygger på trading. Eller 
också handlar det om ”interbankaffärer”, om att finanssektorn inom sig 
skapar marknader för olika produkter. Det har man av allt att döma 
gjort. Framför allt gäller det på tradingsidan. Men eftersom det är 
marknader där professionella aktörer gör affärer med varandra, och 
marknader där det finns obetydligt utrymme för att genom produktut-
veckling hitta temporära monopol, borde den marknaden i allt väsent-
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ligt vara ett nollsummespel, i varje fall borde de riskjusterade vinsterna 
på lång sikt vara mycket begränsade. Det hänger samman med att 
risknivån i sådana affärer definitionsmässigt är hög. Det handlar om, 
bortsett från renodlat arbitrage, spekulationsaffärer. 
 
För övrigt, vad menas med spekulation? Begreppet är inte kristallklart. 
Men i finansiella sammanhang betyder det för de flesta att man inve-
sterar i ett värdepapper på kort sikt. Kortsiktighet är spekulationens 
viktigaste kännetecken. Och man gör investeringen eftersom man tror 
att det blir en lönsam affär (i bankerna sker det numera oftast genom 
att en dator algoritmiskt säger att affären kan göras). Motsatsen att 
man vet något med säkerhet finns givetvis inte. Men en investering på 
lång sikt grundad i fundamental analys har i varje fall hög sannolikhet 
att bli en bra affär. Spekulation är med andra ord liktydigt med att ge-
nom en kortsiktig investering ta, relativt sett, hög risk. Den som speku-
lerar ökar ofta risken medvetet, till exempel genom belåning eller ge-
nom stora volymer. 
 
Min slutsats är således att dessa ”interbankaffärer” i sin huvuddel 
handlat om spekulation så definierat. Finanssektorns stora relativvins-
ter, att vinsterna särskilt under 2000-talet kopplat loss från de andra 
samhällssektorerna, är med andra ord grundade i högt risktagande. 
Det betyder att vinstexplosionen är en anomali. Vinstnivån kommer på 
ett eller annat sätt att återföras till ”ordningen”. Eller sagt på annat sätt. 
Jim Reid hade rätt när han 2008 talade om ”A Trillion Dollar Mean Re-
vision”. Det betyder också att det är rimligt att finanssektorns tillväxt på 
det hela taget, och på lång sikt, följer tillväxten i real sektor, grovt sett 
liktydigt med BNP-tillväxten. Och gör den inte det, kan det vara en 
bubbla som håller på att byggas upp. 
 
Är finanssektorn en bubbla?  
Den akademiska forskningen vet nästan allt om hur finansbubblor upp-
står, och utvecklas. Settingen i det land där en bubbla kan tänkas upp-
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stå är nästan alltid densamma. Det råder goda tider. Det förs en ex-
pansiv politik vilket gör att det finns gott om pengar i ekonomin. Påfal-
lande ofta har landet också finansiella obalanser, till exempel en stor 
utlandsskuld som växer (bytesbalansunderskott). Företagen och hus-
hållen har lätt att få kredit. Räntorna är låga.  
 
Bubblan utvecklas i två steg. Det första steget kännetecknas av en 
allmän kreditexpansion. För ett tillgångsslag, till exempel småhus som 
i fallet subprime-krisen, är kredittillväxten särskilt stark. Och priserna 
på den här tillgången stiger mycket snabbt. Eftersom tillgången ofta 
ligger som säkerhet för krediterna betyder prisstegringarna att utrym-
met för ännu mer krediter ökar. Och det utrymmet tas i anspråk. Det 
skapas med andra ord en självförstärkande process och kreditexpan-
sionen går ännu snabbare. Det går så snabbt att ingen kreditgivare 
riktigt förstår hur kvickt ökade risker håller på att byggas upp i den 
egna balansräkningen. 
 
Och så plötsligt händer något som skapar osäkerhet. Det kan vara 
nästan vad som helst, till synes en tillfällighet eller bagatell. Men följ-
derna är omedelbara. Priserna på tillgången vänder plötsligt nedåt. De 
mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer. I den svenska 1990-
talskrisen var det finansbolagen som drabbades först, de hade tagit de 
högt liggande krediter som bankerna inte ville ha i sin balansräkning, 
och en efter en med början med finansbolaget Nyckeln gick de i kon-
kurs hösten 1990. Ganska snart drabbades hela det finansiella syste-
met. Bubblan hade spruckit. 
 
Exakt det här mönstret har den amerikanska subprime-krisen följt. Lik-
som alltså den svenska bank- och fastighetskrisen i början av 1990-
talet. Liksom alla andra bubblor. 
 
Det är en sak att historiens finansbubblor har följt det här mönstret. 
Men hur kan man säga att finanssektorn i sig är en bubbla? Hur går 



186 

 

det ihop med att finansbubblor normalt handlar om ett visst tillgångs-
slag (som järnvägsobligationer på 1870-talet, som aktier efter första 
världskriget, som småhus under den nu aktuella krisen etc.) vars pri-
ser löper amok och lämnar verklighetsförankringen, till stor del efter-
som generös kreditgivning mot säkerhet i tillgången underlättar en 
spekulation. Finanssektorn som kreditgivare är ju själva förutsättning-
en för att en bubbla skall kunna uppstå. Hur kan då finanssektorn själv 
vara en bubbla? 
 
Det är naturligtvis inget som hindrar. Finanssektorns företag är det 
tillgångsslag man skall studera om man vill påvisa att det som skett 
under 2000-talet handlar om en finansbubbla. Två frågor är relevanta. 
Har priset på bankerna och de andra finansinstituten, alltså finansföre-
tagen som kollektiv, någon gång under 2000-talet gått upp snabbt och 
mycket? Och sedan vänt ner minst lika snabbt och  mycket? Svaret är 
ja. Den amerikanska finanssektorn (mätt som Dow Financial Sector) 
ökade på lite dryga fyra år, från mars 2003 till juni 2007 då nedgången 
började, sitt marknadsvärde med nästan 90%, det var väsentligt snab-
bare än vad samtliga icke-finansföretag gjorde under samma period. 
Och nedgången var dramatisk. Från topp till botten minskade mark-
nadsvärdet med 80%. 
 
Den andra relevanta frågan är om finanssektorns upplåning under den 
här perioden, 2000-2010, ökat väsentligt mer än vad krediterna till real 
sektor ökat? Svaret också på den frågan är ja. Det har vi redan kon-
staterat. Den amerikanska finanssektorns upplåning ökade mellan 
1998 och 2008 med 51%. Under samma period ökade den reala sek-
torns upplåning med 18%. 
 
Vilken slutsatsen blir? Ja, det blir svårt att hävda att inte den ameri-
kanska finanssektorn under 2000-talet var inne i en bubbla. Och att 
bubblan sprack under 2007, utlöst av subprime-krisen. Men frågan här 
är om subprime-krisen bara var ett hack i kurvan uppåt för finanssek-
torn? För vi kan konstatera att sektorn fortsätter med sin spekulation, 
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säkert mera eftertänksamt och efter Dodd-Frank Act med lite stramare 
tyglar från myndigheternas sida, men med samma instrument, med 
samma organisation och med, faktiskt, till viss del samma folk i led-
ningen som före krisen, i varje fall om vi talar om TBTF-bankerna. Det 
leder över till politikernas hantering av krisen. 
 
Räddningen av TBTF-bankerna blev en politisk halvmesyr 
Världens politiker och centralbanker med USA i spetsen ingrep under 
2008 mot finanssektorn med en kombination av kapitalförstärkningar, 
ökad likviditet och radikala sänkningar av de korta räntorna. Det var 
globalt det största stimulanspaketet någonsin. Fallet i finanssektorns 
marknadsvärde stoppade upp. Vändningen kom i mars 2009. Ungefär 
samtidigt vände också den reala sektorn upp (om den mäts efter aktie-
marknadens beteende, de stora börserna började sin återhämtning i 
mitten av mars 2009). 
 
Varför ingrep politikerna så kraftfullt? Det enkla svaret är att de inte 
hade något val. Det finns systemrisker i finanssektorn (”faller en faller 
alla”). Risken för en konkurs i till exempel en stor bank är ett hot mot 
hela ekonomin.  Konsekvenserna i real sektor kan bli extremt allvarli-
ga. Det gäller inte för vanliga företag. Om ett stort industriföretag, även 
landets största företag, skulle gå i konkurs blir spridningseffekterna 
jämförelsevis begränsade. Finanssektorn är ”oljan i maskineriet”, det 
vill säga utan en väl fungerande finanssektor där människor och före-
tag får de krediter de behöver, och kan göra sina betalningar, blir det 
omedelbart allvarliga bekymmer. Det var precis vad som hände under 
2008. När kreditmarknaden på mycket kort tid ”torkade upp” (orsaken 
till det är ett eget ”kapitel” som det inte finns utrymme att diskutera här) 
betydde det också att arbetslösheten ökade. De företag som tillverka-
de produkter som krävde krediter för att kunna säljas, till exempel bilin-
dustrin, fick problem direkt. Till exempel Volvos och Scanias försälj-
ning av lastbilar sjönk dramatiskt. Krisen spred sig snabbt till andra 
sektorer. Politikerna kände att det var nödvändigt att ingripa, och att 
göra det kraftfullt. 
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Idag kan vi säga med säkerhet att hade inte den amerikanska reger-
ingen och Federal Reserve gjort dessa stora stimulans- och nöd-
hjälpsinsatser, förstärkt av vad andra regeringar och centralbanker 
gjorde, hade den globala ekonomin gått in i en mycket svårare reces-
sion, kanske till och med in i depression som under 1930-talet. Som 
en del av det här paketet kom de stora amerikanska bankerna att ock-
så räddas. Dessa banker var helt enkelt TBTF.  
 
Räddningen av de sex TBTF-bankerna kom dessvärre att ske på ett 
sätt som förvärrade situationen, som ökade på systemrisken. Om nå-
got blev TBTF-bankerna ännu mer systemkritiska för USA än före kri-
sen, ännu mera kraftfulla gentemot politikerna och myndigheterna i 
kraft av sin storlek och sina närmast gränslösa lobbyingresurser. Jag 
menar att det var ett stort politiskt misstag av Washington att inte, när 
möjligheten fanns, omstrukturera TBTF-bankerna och därmed dra ned 
systemrisken avsevärt. Det borde ha varit möjligt.  Det gjordes försök. 
Många ville att TBTF-bankerna skulle brytas upp, i praktiken delas i en 
reglerad bankdel och en avreglerad investmentbankdel (det som un-
der en period kom att kallas Volcker rule, efter förre centralbanksche-
fen Paul Volcker som föreslog just en sådan uppdelning). Det hade 
minskat systemrisken, och på köpet också storbankernas politiska 
makt. Men av dessa idéer blev intet i första hand eftersom det inte 
ligger i linje med amerikanska värderingar, och i synnerhet inte i linje 
med ”Small government”-strategin, att ersätta privata ägare med statli-
ga vilket säkert för en tid hade varit ofrånkomligt, än mindre att låta 
politiken styra omstruktureringen av en bransch.   
 
Att TBTF-problemet i grunden är kvar olöst är bakgrunden till att jag 
tror att vi inom några år kan vänta oss en ny stor finanskris med epi-
centrum i USA. 
 
Vi kan vänta oss en ny kris om några år 
Vi vet att den amerikanska finanssektorns vinster idag kommit tillbaka 
till samma nivå som före krisen. I själva verket var vinsterna i absoluta 
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dollar högre för helåret 2010 än de varit något år tidigare. Högre än 
det bästa året före krisen, 2006. Och vi vet att finanssektorn i USA 
numera också tagit tillbaka den historiskt sett myc-ket höga andel av 
företagssektorns samlade vinster, kring 35%, som den hade ett par år 
före kraschen. Det framgår av nedanstående figur. (Källa: Madigan, 
2011) 

 
Att finanssektorns vinster fjädrat tillbaka är ju detsamma som att säga, 
förutsatt att hypotesen om att finanssektorn är en bubbla är sann, att 
det kommer att ske något dramatiskt ytterligare en gång. Eller uttryckt 
på annat sätt. Alla de åtgärder för att stabilsera finanssystemet som 
världens regeringar och centralbanker satte igång under 2008 och 
2009 har haft effekt i meningen att finanssektorn återigen har börjat 
fungera. Real sektor får sina krediter och kan göra sina betalningar. 
Och mera tankeväckande, finanssektorn i USA har att döma av de 
kvartalsrapporter som kommit på nytt börjat spekulera, och är sanno-
likt på god väg att än en gång lämna kopplingen till BNP.  
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Nu kan någon säga att aktiemarknaden inte återspeglar den här ut-
vecklingen. USA:s finansaktier har inte rosat marknaden under 2010 
och 2011 trots de snabbt stigande vinsterna. Jag tror att man kan utgå 
från att marknaden har förstått precis det som är tesen i det här papp-
ret, att det håller på att byggas upp nya stora risker i sektorn och att 
det kommer att värka ut i en ny bubbla som spricker. Självfallet har de 
europeiska politikernas ”kick-the-can”-hantering av statsskuldkrisen, 
och de amerikanska politikernas oförmåga att på ett övertygande sätt 
ta tag i USA:s egna skuldproblem, bidragit till att bankkurserna inte 
följer bankvinsterna. När jag skriver det här är vi dessutom på väg in i 
en lågtillväxtperiod, i värsta fall en minustillväxtperiod. Men underlig-
gande den förklaringen förefaller det, det är i varje fall min tolkning, 
som om aktiemarknaden tror att det återigen håller på att byggas upp 
stora risker i den amerikanska finanssektorn.  
 
För alla som menar, och jag är en av dem, att finanssektorn inte är till 
för sin egen skull, inte kan tillåtas få ta så stora risker att hela världs-
ekonomin hotas den dag bubblan spricker nästa gång, för alla dem är 
det vi nu kan se minst sagt skrämmande. För det betyder att någon-
stans i framtiden, förmodligen inom några få år eftersom finanssek-
torns pånyttfödelse tycks gå så fort, kommer vi att få en ny djup 
finanskris. Och den blir ganska säkert värre än den vi just som bäst 
trodde oss ha hämtat oss ifrån. 
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Essä 3: Om behovet för USA (liksom för världen i övrigt) att 
tackla miljö- och klimathotet 
Att George W. Bush valde att inte skriva på Kyoto-avtalet var inte vil-
ken händelse som helst sett i icke-amerikaners ögon. Det befäste det 
många känt på sig att USA hade bestämt sig för att mer och mer gå 
sin egen väg och koppla loss från multilateralt samarbete med omvärl-
den. Det var inte så att vi icke-amerikaner inte förstod att Kyoto-avtalet 
hade sina brister. Men att USA, världens största ekonomi och politiska 
maktcentrum, bestämde sig för att stå vid sidan av en gemensam an-
strängning från många länder att i ett avtal kodifiera sin vilja att försöka 
tackla klimathotet, blev en stor besvikelse i omvärlden.  
 
Med tanke på att Kyotoavtalsfrågan gällde miljö- och klimathotet var 
det samtidigt förvånande att USA inte ville vara med. Det måste ha 
framstått lika självklart för Bush-administrationen som för alla andra att 
miljö- och klimatfrågan måste lösas gemensamt av världens länder. 
Ändå valde man att ta den politiska kostnad som följde med att stå 
utanför. Det berättar något om ”American Exceptionalism” och vad det 
begreppet står för. (Det är värt att notera att Condoleezza Rice enligt 
en artikel i New York Times i samband med sina just publicerade me-
moarer betraktar det beslutet, och att det inte presenterades ett alter-
nativ från amerikansk sida, som ett misstag, ”A self-inflicted wound”.) 
 
Jag skall i den här essän diskutera miljö- och klimathotet som en glo-
bal politisk utmaning men göra det med särskild inriktning mot vad 
som krävs av USA:s politiker. Min hypotes är att miljö- och klimathotet 
är en politisk utmaning av särskild dignitet om måttstocken är det vi 
varit vana vid under industrialismen. Det går därutöver. Världen kom-
mer exempelvis av allt att döma inte att klara av miljö- och klimatfrå-
gan utan ”Big government”, mer av gemensamma investeringar, och 
mer av politisk styrning än vi har idag i OECD-länderna, och kanske 
mer än vi någon gång haft under i vart fall det senaste århundradet. 
Den framtiden måste vara provocerande för dagens amerikanska poli-
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tiker, den går på tvärs mot de frihetsvärderingar som i så hög grad styr 
amerikansk politik. Ändå finns där ett hot som ingen ansvarskännande 
politiker kan bortse från. 
    Låt mig börja med det generella. 
 
Jag tror att man kan hävda att den västerländska människan i modern 
tid, säg från 1600-talet och fram till och med 1900-talet, på det hela 
taget handlat rationellt och långsiktigt klokt, kort sagt har haft förmå-
gan avstå från ett alltför kortsiktigt beteende. Den utvecklingen har 
skett med stöd av de politiska tankebyggen som vi brukar kalla ideolo-
gier.  
 
Den konstitutionella liberalismen kom först, från sent 1600-tal och 
framåt. Den var den mest avgörande. Den såg till att vi som medbor-
gare steg för steg blev fria från kungars och andra dåtida överheters 
rätt att bestämma över våra liv och det vi ägde (äganderätt, yttrandefri-
het, religionsfrihet etc.). Och vi fick som medborgare – även om det 
tog lång tid, särskilt för kvinnor – också rätten att ha del i politisk makt 
(demokrati). I ett andra steg, från mitten av 1700-talet och framåt, ut-
vecklades den ekonomiska liberalismen. Den tog idémässigt död på 
merkantilismen och såg till att statliga regleringar och ingrepp på 
marknaderna togs bort, och att andra hinder för en väl fungerande 
ekonomi, till exempel skråväsendet, försvann. Vid mitten av 1800-talet 
hade vi i frontlinjeländerna, i första hand England och Tyskland, en 
dynamisk kapitalism med stor produktionsförmåga men också med en 
snabb omvandling av samhället med många avarter och sociala pro-
blem typ barnarbete och fattigdom som följd. Det ledde till politiska 
motrörelser, i första hand socialismen och kommunismen. Det kommu-
nistiska manifestet publicerades 1848. Och konservatismen, som idé-
mässigt hade utvecklats av Edmund Burke under sent 1700-tal som 
en reaktion på den franska revolutionen, var också en slags motrörel-
se. Efterhand utvecklades ideologierna och steg för steg blev samför-
ståndet, åtminstone i praktisk politik, mellan liberalism och socialism 
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(även om vi då talar om socialdemokrati, den reformistiska varianten 
av socialism) mycket stort. Ett av skälen var att den ekonomiska och 
politiska modell som vuxit fram under den här processen gav männi-
skor i gemen ett materiellt mycket bättre liv, och så småningom också 
tillgång till gemensamma välfärdsresurser (vård-skola-omsorg) och 
socialförsäkringar. 
 
Den västerländska människan har under dessa århundraden ordnat 
sitt samhälle så att det haft en historiskt unikt hög – och ständigt väx-
ande – produktionsförmåga, det vi idag kallar tillväxt. Det har varit ka-
pitalismens bidrag till samhällsbygget. Men vi har också, och det gäller 
för hela västvärlden, haft den politiska förmågan att ordna det kollekti-
va på ett någorlunda rimligt sätt, både genom att via lagstiftning skapa 
det formella regelverket, lagarna, för ett framsynt och fungerande sam-
hälle, och genom att varje år ta en stor del av tillväxten, förädlingsvär-
det, och använda det för det gemensamma, för rättsväsendet, försva-
ret, skolan, vården etc., och för att via transfereringar omfördela, och 
via skattefinansierade försäkringar hjälpa, den som hamnar i behov av 
hjälp. Det har, hur man än mäter, varit en historiskt sett helt unik fram-
gångshistoria. Och det har det varit trots alla de ofullkomligheter som 
naturligtvis har funnits – och som fortfarande finns (hög arbetslöshet, 
växande ekonomiska orättvisor etc.). 
 
Så i sammanfattning, och om vi talar om västerlandets utveckling un-
der industrialismen, har vi lyckats hitta en fungerande balans mellan 
det kortsiktiga och det långsiktiga. Framgången för den västerländska 
samhällsmodellen har i själva verket varit så stor att statsvetaren och 
filosofen Francis Fukuyama för ett tjugotal år sedan skrev boken Histo-
riens slut. Han menade att när nu det kalla kriget var slut, när muren 
rämnat och socialismens viktigaste samhällsbygge, Sovjetunionen, låg 
i spillror, var det tid att fråga sig om inte den politiska liberalismen i 
kombination med demokratin och den moderna kapitalismen var den 
ultimata samhällsmodellen. Inte så att den inte skulle kunna vidareut-
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vecklas både i sin politiska och ekonomiska del, men det var svårt, 
menade Fukuyama, att på idéplanet se något verkligt alternativ till de-
mokrati och kapitalism. Frågan är om Fukuyama har rätt på den punk-
ten. Jag skulle säga att han har delvis rätt.   
 
”Land is considered the inexhaustible gift of nature” 
Det är tankeväckande att de politiska ideologierna, och det gäller för 
allt från libertarianism till socialism, bygger på en mer eller mindre un-
derförstådd förutsättning – att det inte finns några gränser för det möjli-
ga, och därmed för vårt välstånd. Och inte minst viktigt att de resurser 
vi behöver ta från naturen är outtömliga. Tidigare i historien var det 
uttalat. “Land is considered the original and inexhaustible gift of natu-
re” som det står i gamla läroböcker. Klassisk ekonomi ser inte det som 
något problem. I den mån vi tar ut mera ändliga resurser än som mot-
svarar utbudet kommer marknaden att se till att det åtgärdas. Priserna 
stiger, det blir mer lönsamt att öppna nya gruvor eller vad det kan vara 
och bygga nya förädlande anläggningar, det kommer ut mera av varor-
na på marknaden, priset sjunker och utbud och efterfrågan kommer i 
balans. Men bara för en kort tid, sedan kommer nästa störning och 
samma process körs ytterligare ett varv. Och så fortsätter processen 
varv efter varv. 
 
Det är bara det att om det är ändliga resurser vi talar om, till exempel 
vissa metaller eller olja, så måste förr eller senare det komma en tid-
punkt då det är ekonomiskt och fysiskt mer eller mindre omöjligt att 
öka uttaget. Där är vi idag för vissa ändliga produkter. ”Peak oil” har 
redan inträffat, eller är nära att inträffa enligt de flesta seriösa bedöma-
re. Och det är långt ifrån den mest allvarliga delen av ändlighetens 
problematik. Det är i stället att vi under århundradena av industriell 
utveckling har använt naturen som soptunna, som en plats där vi utan 
att tänka oss för, och i stort sett utan kostnader, kan släppa ut diverse 
avfall och substanser som vi inte har behov av. Luften, marken och de 
stora vattnen har blivit en slags det utvecklade västsamhällets av-
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stjälpningsplats. Det har vi hållit på med så länge och i så stor omfatt-
ning att en majoritet av forskarsamhället med kunskap på det här om-
rådet idag anser, tydligast uttryckt i IPPCs rapporter, att planeten bör-
jar bli överansträngd, och att det är bråttom att åtgärda. En global tem-
peraturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans ut-
släpp av växthusgaser. Havsnivån fortsätter att stiga liksom tempera-
turen i Arktis. 
 
Det är på den här punkten som jag tror att vi inte längre har konventio-
ner och institutioner och ideologier som är kraftfulla nog för att se till 
att vi människor inte agerar kortsynt. Det kanske är som evolutionsbio-
logen Richard Dawkins har kommit fram till att hållbarhet inte är något 
som vi människor har, som han uttrycker det, ”naturlig fallenhet för”. 
Det är ett annat sätt att säga att människan är kortsynt när det gäller 
planeten. Visst, vi håller på att bättra oss. Vi förstår att naturens resur-
ser är ändliga, och att vi inte får förorena naturen. Miljömedvetenheten 
är hög, särskilt hos barn och unga människor. Och företag och politi-
ker fattar mängder med beslut för att förbättra miljön och undvika ytter-
ligare påfrestningar på naturen. 
 
Men det sker lite med vänster hand, försiktigt med den underförstådda 
inställningen att de västerländska demokratierna historiskt har visat en 
otrolig förmåga att klara av stora utmaningar, att kapitalismen är ex-
tremt anpassningsbar, och bra på att utveckla ny teknologi. Så för-
modligen kommer det att ”ordna sig” också den här gången. Kan vi 
räkna med det? 
 
Klarar vårt politiska system av hotet mot planeten? 
De politiska åtgärder som måste till för att rädda planeten (definierat 
som de politiska åtgärder som IPCC föreslår) är så omfattande att da-
gens politiska system kan få svårigheter att klara det. Låt oss titta på 
vad som ganska säkert krävs. Och låt oss betrakta det ur ett ameri-
kanskt perspektiv. 
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(1) Vi måste skapa hög medvetenhet hos människorna om miljö- och 
klimathotet. Det kan verka som en uppgift som redan är avklarad i 
västvärlden. Men så är det inte. Jag tillbringade som bekant en stor 
del av senhösten 2009 i USA, just innan klimattoppmötet i Köpen-
hamn. I Europa var Köpenhamnmötet en stor medial fråga. I USA fick 
man leta efter uppgifter i tidningar och andra media om vad som var 
på gång. Och någon bred miljödiskussion som i Europa fanns inte, och 
finns fortfarande inte i USA. Ett år senare, hösten 2010, var jag i Au-
stralien och Nya Zealand. Det är få politiker i dessa länder som hårt 
driver miljö- och klimatfrågorna, och om det finns sådana (till exempel 
förre australiske premiärminstern Kevin Rudd som ville beskatta gruv-
industrin) är risken för politiska bakslag hög. Båda dessa länder, och i 
synnerhet Australien, lever gott på att exportera ändliga naturresurser. 
Och Australien anstränger också naturen hårt genom utsläpp. Nästan 
hela Australiens energiproduktion är baserad på svartkol och brunkol. 
Allt sammantaget sätter detta tonen i den australiska miljödebatten. 
 
(2) Ekonomisk tillväxt är ett måste. Det kan, åtminstone för en eko-
nom, verka en självklarhet att skall vi klara de ekologiska utmaningar-
na måste marknaden arbeta för full maskin, och ekonomin växa. Det 
är inte en självklarhet för till exempel Tim Jackson (som skrivit den 
uppmärksammade boken Välfärd utan tillväxt). Han kallar ekonomer 
för ”ekologiskt illitterata”. De förstår inte att tillväxten, den ständiga 
strävan efter högre produktivitet, och den kreativa destruktionen, är 
hot som måste undanröjas. För min del är detta, för att svara med 
samma språkliga mynt, ”ekologisk bullshit”. Tim Jackson, och alla 
andra som tycker som han att vi för att rädda planeten måste sträva 
efter välfärd utan tillväxt, har helt enkelt fel. Hur skulle vi kunna ha nå-
gon chans i världen att klara planetens hållbarhetsutmaningar utan att 
marknadsekonomin fick arbeta för full maskin? Ekonomisk tillväxt är 
ett måste. 
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På den här punkten har jag svårt att se att något västland kan vara 
bättre rustat än USA. Politiken är fokuserad på att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 
 
(3) Det måste skapas ekonomiska incitament för strukturell omvand-
ling som stärker miljön och klimatet. Den processen är ständigt pågå-
ende. Marknaden ser helt enkelt till att incitamenten ändras. Det sker 
genom att människor och företag i ökad grad efterfrågar produkter och 
tjänster som är bra för miljön och den ekologiska balansen. Eller från 
utbudssidan genom att knapphet pressar upp priserna. Problemet är 
att det marknaden gör av allt att döma inte räcker till som situationen 
ser ut. Det behövs ännu starkare incitament (för ökad sparsamhet med 
energi, ändliga råvaror etc., och mot farliga utsläpp i naturen och an-
nan miljöförstöring), och ännu snabbare strukturomvandling (av sättet 
att resa, att bygga, att värma upp, att kyla ned, att producera mat etc.). 
Problemet med marknaden är att den är förhållandevis närsynt. Mark-
naden är bra på att via priset skapa drivkrafter som tillgodoser efterfrå-
gan i det korta perspektivet. För behov som ligger, säg, längre bort än 
3-5 år fungerar marknaden dåligt, eller inte alls. Det är ett problem när 
tidsperspektivet vad gäller miljön och klimatet är mycket längre än så.  
 
Det är bara genom en politisk process som dessa incitament för det 
långsiktiga beteendet kan komma fram. Vad det skulle kunna vara 
konkret? Ja, till exempel subventioner till företagen för uthållig energi-
produktion, för avfallshantering, för teknisk utveckling av till exempel 
miljöteknik, hållbara energisystem etc. Eller incitament för hushållen 
att spara energi och på annat sätt uppträda miljövänligt. Med andra 
ord mycket av det som redan finns men i väsentligt större skala.  
 
Det är på den här punkten utmaningen för USA är som störst. För med 
amerikansk måttstock blir innebörden ”Big government”. Att ingripa i 
marknaderna för att förändra incitamenten ligger så långt från dagens 
dominerande ekonomisk-politiska tankebygge, den postmoderna klas-
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siska ekonomin, som man kan tänka sig. Och inte minst gäller det för 
den amerikanska varianten av paradigmet, den libertarianska politik vi 
har haft i USA efter 1980. Det är dessutom inte den enda utmaningen 
som miljö- och klimathoten leder till. Det finns ytterligare en punkt. 
 
(4) Investeringarnas andel av det vi producerar måste öka. Det är i 
praktiken detsamma som att säga att konsumtionen måste minska, det 
gäller mest uppenbart för de länder som redan idag har hög konsum-
tion och samtidigt har lånat mycket. I USA går som vi vet över 70% av 
det som produceras till privat konsumtion. Det är 10-15 procentenheter 
mer än vad andra OECD-länder konsumerar. Det antyder att omställ-
ningen för USA blir mer djupgående. Till det kommer en annan störan-
de faktor. En stor del av dessa miljö- och klimatinvesteringar kommer 
inte marknaden att klara av, beloppen är för stora, tidsperspektivet för 
långt och risken för hög. De kan förverkligas bara genom politiska be-
slut och offentlig finansiering. Och eftersom USA redan har en bety-
dande statsskuld, och alla är överens om att den måste reduceras, blir 
slutsatsen att dessa investeringar inte kan bli verklighet utan större 
skatteuttag. Återigen ett uttryck för ”Big government”. 
 
Kort sagt, att relativt sett dra ned på konsumtionen och öka invester-
ingarna med det huvudsakliga syftet att skydda de ändliga naturresur-
serna och reducera utsläppen, och dessutom göra det på förhållande-
vis kort tid, kanske på några få decennier, är en gigantisk politisk ut-
maning för alla länder. Politikerna kommer att värja sig, och det gäller 
för i stort sett alla de stora, traditionella partierna oavsett ideologi. Fyr-
punktsprogrammet går mycket längre än vad västvärldens politiker 
varit vana vid. Inte minst går det längre än vad amerikanska politiker 
varit vana vid. 
 
 
PS. Det kanske krävs en femte punkt för att politikerna skall ta miljö- 
och klimathotet på fullt allvar. 
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(5) Människan måste chockas. Nobelpristagaren Paul Krugman deltog 
sommaren 2011 i en TV-debatt (Charlie Rose, Bloomberg, 3 juni 
2011) om den amerikanska ekonomin, och argumenterade för, som 
den Keynesian han är, att mycket mer kraftfulla åtgärder från politiker-
nas sida skulle behövas för att få fart på ekonomin, och för att få ner 
arbetslösheten. ”Tänk tanken att vi oväntat skulle få veta att det finns 
ett hot mot planeten, och mot USA, genom en invasion från rymden 
(’aliens’), vi skulle omedelbart fatta beslut om mycket omfattande pro-
gram och dagens arbetslöshet på 9% skulle vara borta på nolltid.” 
 
Det är säkert helt korrekt resonerat. Det finns verkliga förebilder, till 
exempel vad som skedde i många västländer i samband med att 
andra världskriget bröt ut. Och man kan därifrån spekulera i att vad 
världen idag skulle behöva för att på allvar ta sig an klimat- och miljö-
hotet skulle vara en chockartad upplevelse, parallellen till hotet om en 
rymdinvasion eller ett världskrig, där planetens sårbarhet blev tydlig för 
var och en. Vad det skulle kunna vara? Ja, man kan bara gissa. Kan-
ske något som för en tid fick det globala jordbrukets avkastning att 
sjunka dramatiskt, och som gjorde klart att det kan bli ännu värre näs-
ta gång. Kanske något helt annat. 
 
Politikerna i alla länder skulle hur som helst omedelbart initiera ett 
brett spektrum av ”gröna” investeringsprogram, och andra åtgärder. 
Det skulle samarbetas och samordnas över gränserna, ungefär som 
när den globala finanskrisen var som djupast hösten 2008. Finansie-
ringen skulle inte vara någon fråga (eller rättare sagt, den skulle lösas 
antingen genom sedelpressen eller via hög tillväxt, eller mera troligt en 
kombination av båda). Och marknaden skulle omedelbart höja priser-
na på knappa naturresurser typ mat, olja, metaller, skogsprodukter 
etc. vilket i nästa steg skulle få djupgående strukturella konsekvenser 
med ett, absolut sett, mindre uttag av dessa resurser som konse-
kvens. Människorna skulle spara mera och därför konsumera mindre. 
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Och förmodligen skulle det gemensamma få större utrymme i männi-
skors tankevärld. Så har det varit historiskt – står människan inför ett 
yttre hot får samhället och det kollektiva mera av hennes omtanke. 
 
Litteratur: 
Fukuyama, F., 1992. Historiens slut och den sista människan, Nor-
stedts, Stockholm; 
Jackson, T., 2011, Välfärd utan tillväxt, Ordfront förlag, Stockholm; 
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Kapitel 4  – en sammanfattning   
Vissa av de utmaningar som dessa tre essäer beskriver delar USA 
med världen i övrigt. Många av dagens stora och svåra samhällspro-
blem känner inte några nationsgränser. Miljö- och klimathotet är det 
mest tydliga exemplet. Ändå tror jag att USA står inför större utma-
ningar än de flesta, för att inte säga alla, andra västländer. Skälet är 
att USA under de senaste decennierna har gått längre än andra väst-
länder i sin tro på det privata intressets överlägsenhet, det jag har kal-
lat ”Small government”-strategin, och i sin misstro mot det gemensam-
ma. Om man då tvingas av verkligheten att ta ett steg tillbaka, och så 
kommer det av allt att döma att bli, blir det steget, bildligt talat, längre 
för USA än för andra västländer. På fyra områden är det särskilt tyd-
ligt.    
 
Det första är den politiska utmaningen. USA står inför vissa problem 
som inte kan vänta, de måste tas tag i omgående. En långsiktigt håll-
bar plan för att minska statsskulden och för att modernisera infrastruk-
turen är de två tydligaste exemplen. Finanssektorn, som alltmera tyd-
ligt lever ett eget liv frikopplad från real sektor, är en annan politisk 
utmaning. Som jag har visat är det mycket som talar för att finanssek-
torn i allmänhet, och TBTF-bankerna i synnerhet, på nytt är inne i en 
spekulationsvåg som mycket väl kan utvecklas till en bubbla som 
spricker. Om det skulle inträffa skapas än en gång en stor finansiell 
kris som i nästa steg ganska säkert sprider sig till real sektor, till före-
tag och hushåll. En av politikens mest väsentliga uppgifter, och det 
gäller inte bara för USA, är att skapa ekonomisk stabilitet och balans i 
samhället. TBTF-problemet, och det höga risktagandet i finansföreta-
gen, är på den punkten en mycket stor utmaning för de amerikanska 
politikerna.  
 
Man kan tycka att detta är utmaningar nog. Ändå blir den verkligt 
tunga utmaningen för de amerikanska politikerna de närmaste åren att 
reformera den libertarianska politiken, det ekonomisk-politiska para-
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digm som Ronald Reagan sjösatte, som Alan Greenspan mer än kan-
ske någon annan beslutsfattare förkroppsligade och som jag har kallat 
den postmoderna klassiska ekonomin. Att det är en svår utmaning 
hänger samman med att libertarianismen så väl stämmer med de 
amerikanska frihetsidealen. Det kommer inte att bli lätt för USA att hit-
ta en ny balans mellan frihet och rättvisa, och mellan privat och offent-
ligt. Ändå kommer det att bli nödvändigt. 
 
Det andra är den psykologiska utmaningen. På det ekonomiska om-
rådet handlar det om att inse att USA:s tillväxt numera inte är särskilt 
mycket bättre än andra OECD-länders tillväxt, och att dynamiken i 
ekonomin är hög men inte nödvändigtvis högst. Att det ser ut så, vilket 
jag har visat, är ganska säkert en psykologisk utmaning av viss digni-
tet. Amerikanen har sedan slutet av 1800-talet vant sig vid att förutsät-
ta att USA:s ekonomi skall utvecklas bättre än ekonomin i andra län-
der.  
 
På ett mera allmänt plan handlar det om att klara av att det kanske 
inte finns någon ”American Exceptionalism”, det som många amerika-
ner, inte minst politiker, tror och tycker att det gör. Amerikanen kan 
känna sig utvald, primus inter pares i västvärlden, i en klass för sig 
jämfört med andra, inte minst européer. Sarah Palin, vicepresident-
kandidat åt John McCain, gav 2010 ut en bok med ett avsnitt med den 
märgfulla titeln ”America, the Exceptional”. Och Mitt Romney, republi-
kanernas (troliga) kandidat i nästa års presidentval, har skrivit en bok 
med titeln ”No Apology: The Case for American Greatness”. De är inte 
ensamma, ”American Exceptionalism” har funnits med som en ingredi-
ens i amerikansk kultur under århundraden. Idag är sprickorna i den 
fasaden stora. Allt pekar på att ”American Exceptionalism” inte längre 
finns – om den någonsin funnits på något annat plan än det mentala. 
(Det skall sägas att det också finns en annan definition på ”American 
Exceptionalism”, den som liberaler brukar använda, att USA är bäst 
eftersom den amerikanska samhällsmodellen är bäst, att den begrän-
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sade staten, ”Small government”, är en överlägsen samhällsmodell 
jämfört med till exempel den europeiska välfärdsstaten. Men också 
med den tolkningen är det för mig uppenbart att ”American Exceptio-
nalism” inte längre finns.)  
  
Det tredje är den ideologiska utmaningen. Begreppet ideologi har 
under 1900-talet misskrediterats av politiska rörelser som gått överstyr 
– kommunismen, nationalismen och fascismen. Vaclav Havel , som på 
nära håll såg vad kommunism innebar i verkligheten och bevittnade 
dess sammanbrott, skriver att ”… ideologiernas och doktrinernas värld 
håller på att gå i graven.” Jag tror inte att han har rätt på den punkten. Vi 
i västvärlden lever varje dag med politiska ideologier. Libertarianism, 
liberalism och socialism/socialdemokrati styr politiken i västvärlden. 
Utmaningen ligger i att dessa ideologier inte längre räcker till, inte nå-
gon av dem, varken de med frihet eller rättvisa/jämlikhet som kodord. 
De bygger alla på förutsättningen att naturen är en outsinlig gåva till 
mänskligheten (”Land is considered the inexhaustable gift of nature”), 
att det inte finns några gränser för hur mycket resurser som kan tas ut 
eller hur mycket avfall som naturen klarar av att ta hand om. Det är 
värt att notera att det är först under senare decennier som företag och 
hushåll har börjat få betala för sina utsläpp. Ändå finns inga övertygan-
de signaler om att världen gör tillräckligt för att få kontroll över miljö-, 
resurs- och klimatfrågan. Vad det gäller att åstadkomma, och det är ett 
politiskt tankebygge väl värt att kallas ideologi, är en modell för politi-
ken som accepterar och skapar bästa möjliga förutsättningar för både 
kapitalism och ekonomisk tillväxt med målet att producera de privata 
och kollektiva varor vi behöver för omställningen till ett mer uthålligt 
samhälle och ”Big government” som krävs för att leda och investera i 
den omställningen. Eller slagordsmässigt uttryckt: Det behövs mer 
tillväxt, inte mindre. Det behövs mer politisk styrning, inte mindre.  
 
Det behöver inte sägas att det här är en global utmaning. Men steget 
att ta för USA är som sagt längre än för många andra länder. ”Small 
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government”-strategin ligger längre bort från den nya ideologi som 
man åtminstone kan ana konturerna av. 
 
Det fjärde är utmaningen mot de amerikanska frihetsvärderingar-
na. Över hela linjen är framtiden en enda stor provokation mot den del 
av frihetsvärderingarna som gör att väldigt många amerikaner tror att 
det bästa samhället får man genom att konsekvent sätta individen 
framför kollektivet, marknaden framför det offentliga, det privata fram-
för det gemensamma. Att alltså mera konkret tycka att ”Small govern-
ment” alltid är överlägset ”Big government”, att vi får ett bättre samhäl-
le ju lägre skatter vi betalar etc. 
 
  
Kommer USA att klara dessa utmaningar? Självklart. Civilisationer går 
under, inte nationer. Och definitivt inte nationen USA. Historiskt kan 
USA visa upp flera radikala politiska omställningar, omställningar från 
situationer som verkat låsta och tröstlöst svåra – ungefär som idag – 
men som snabbt, på några år, vänts till något politiskt helt nytt med 
framtidstro, högre tillväxt och progressiv politik i kölvattnet. Perioden i 
slutet av 1800-talet då ”The People’s Party”, Tea Party-rörelsens före-
löpare, blev en stark politisk kraft vändes på mindre än tio år till vad 
som har kallats ”The Progressive Era”, årtiondena fram till 1920. Och 
Franklin D. Roosevelts ”New Deal” befinner sig idémässigt, och i prak-
tisk politik, mycket långt från det som var före, den klassiska ekonomin 
och den politiska noli-me-tangere-attityd som dominerade 1920-talets 
USA (som däremot visar stora likheter med den politik som gällt i USA 
efter 1980).  
 
Att de amerikanska marknaderna är flexiblare och mer anpassnings-
bara än någon annan stans i västvärlden är också en tillgång. Det är 
även den amerikanska kapitalismens dynamik och entreprenörsanda 
och de stora universiteten och det utvecklade civilsamhället. Liksom 
att USA i mycket mindre utsträckning än Europa är låst vid politiska 
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ideologier efter vänster/höger-skalan. Att slippa traditionell ideologi i 
den meningen är en fördel. Mot det kan invändas att frihetsvärdering-
arna kan stå i vägen för ett nödvändigt politiskt nytänkande med minst 
samma kraft som en ingrodd politisk ideologi. Vi får vänta och se vad 
som händer. Under alla omständigheter kommer en förändring att ta 
tid. Många decennier. 
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Det här är dagboksanteckningar från en bilresa i östra USA hösten 
2011. Resan började i Minneapolis och slutade i Miami Beach fem 
veckor senare. Det blev över 900 mil genom, förutom Minnesota, tio 
delstater (Washington DC, Maryland, Pennsylvania, West Virginia, 
Kentucky, Tennessee, Georgia, North Carolina, South Carolina och 
Florida). Syftet var inte bara att få se ett annat USA än det man möter i 
de vanligaste stora städerna, typ New York eller Chicago, det är dit vi 
som tillfälliga besökare åker i nio fall av tio. Jag ville se något annat. 
Syftet var också att försöka ta temperaturen på det amerikanska sam-
hället sett i politiskt och ekonomiskt perspektiv, att försöka få bekräf-
tad, eller dementerad, den bild av ett samhälle i djup politisk kris som 
jag steg för steg skaffat mig genom resan hösten 2009, genom andra 
besök (i april/maj 2011 gjorde jag till exempel en lång resa i New Eng-
land), och framförallt genom att läsa och skriva om USA. I slutet av 
boken listas den litteratur som jag har använt mig av i skrivandet. 
 
Vad var det jag lärde mig? Ja, det hoppas jag att dagboken ger ett 
svar på. En sak kan slås fast redan nu. På område efter område kan 
man visa, tycker jag, att Europa, mera precist välfärdsstaterna i Nord-
europa, ligger före i samhällsbygget. Och inte bara det. USA är i 
snabb takt på väg att akterseglas av Europa vad gäller en väl funge-
rande samhällsmodell. 
 
Liksom dagboken från 2009 är den skriven ”på dagen när det hände” 
(eller på morgonen efter). Jag har ändrat på så gott som ingenting i 
texten. Det gör att det finns en viss äkthet i det jag skriver. Att jag kan 
ha missuppfattat saker och ting är en helt annan sak. 
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Duluth, MN, söndag 16 oktober 2011 
… 
Dagens stora politiska händelse i USA var invigningen av Martin Lut-
her King Memorial i Washington DC. Det dominerade media den här 
dagen. Jag lyssnade på bilradion på president Obamas tal och det var 
mer politiskt än man kanske skulle ha förväntat sig en minnesdag. Å 
andra sidan måste nog presidenten som har låga och sjunkande popu-
laritetssiffror ta alla möjligheter att förklara sin politik och vad han vill 
åstadkomma. Att döma av media verkar presidentvalskampanjen re-
dan ha börjat. Republikanerna känner att de har en rejäl chans att vin-
na tillbaka presidentposten nästa år, det är sällan en president åter-
väljs när arbetslösheten är så hög som den är idag, och det höjer tem-
peraturen på den politiska debatten några grader extra. 
 
Politiskt tycker jag annars att något av det mest intressanta som har 
kommit fram på senare tid i USA är det som här kort kallas Occupy 
Wall Street-rörelsen (OWS), och som media kommenterar varje dag. 
Det är den proteströrelse som började för några veckor sedan, och 
som på allvar kom i fokus när ett antal människor med plakat mar-
scherade mot Wall Street i New York. Vad är det då man protesterar 
mot? Vad är det för slags politisk protest? 
 
Jag lyssnade i går kväll på ett samtal kring det här fenomenet hos 
Charlie Rose (uppskattad debattledare hos Bloombergs) med bland 
andra Nobelpristagaren Paul Krugman. Det gav en del ledtrådar. Det 
verkar som om man kan säga att OWS är en proteströrelse i den ame-
rikanska populistiska traditionen. Protesten kommer underifrån, från 
folk i allmänhet, den är spontan och den riktar udden mot etablisse-
manget. I det här fallet handlar det om kritik mot i första hand det fi-
nansiella etablissemanget. Wall Street är symbolen för det. Kritiken 
handlar om allt från orättmätiga bankchefslöner och bonusar till mera 
allmänt att vi har fått ett samhälle där några få skor sig på alla andras 
bekostnad.  
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Man kan fråga sig vad som skiljer OWS från Tea Party-rörelsen? Ja, 
åtminstone två skillnader är uppenbara. Först och viktigast är att OWS 
är en vänsterrörelse i meningen att den kritiserar kapitalets excesser. 
Och också i meningen att den är global. Det är inte så stor skillnad 
mellan protesterna i New York och Rom (där det de senaste dagarna 
varit upplopp). Tea Party-rörelsen är definitivt ingen vänsterrörelse, 
och så amerikansk man överhuvudtaget kan tänka sig. Den är i själva 
verket isolationistisk. För det andra är det i första hand unga männi-
skor som dominerar OWS-protesterna. Det kan man inte säga om Tea 
Party-rörelsen. Den består till största delen av vit medelålders medel-
klass med konservativ läggning. 
 
Kommer OWS-rörelsen att få någon politisk betydelse? Det är det all-
deles för tidigt att uttala sig om. Den kan säkert bli en fluga på samma 
sätt som Attac, globaliseringsmotståndarnas samlingsorganisation, 
blev en fluga som levde och växte under några år (parallellerna är för-
resten slående). Men med rätt ledarskap, och med lyhörda politiker 
som förstår vad protesterna handlar om, kan den också bli en politisk 
kraft att räkna med, kanske redan inför presidentvalet nästa år. Jag 
noterar att Barack Obama i sitt tal idag gav OWS en uppmuntrande 
klapp på axeln. Han sa ungefär att hade Martin Luther King levt idag 
hade han ganska säkert haft förståelse för dem som protesterade mot 
en del av det Wall Street står för. 
…  
 
Bemedji, MN, måndag 17 oktober 2011 
På morgonen idag råkade jag titta på MSNBC och en intervju med 
president Carters gamle utrikespolitiske rådgivare Zbigniew Brezezins-
ki. Det han sa var intressant. Han menade att världen håller på att de-
las in i en spekulativ, fullständigt globaliserad finanssektor helt utom 
kontroll som gör lite som den själv vill och en politisk sektor som i och 
för sig också försöker framställa sig som globaliserad men som i verk-
ligheten är nationell och dessutom starkt splittrad, i fallet USA närmast 
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handlingsförlamad, och därmed utan tillräcklig makt att kontrollera fi-
nanssektorn. Det var en mycket allvarlig och oroad Zbigniew Breze-
zinski som utvecklade sina tankar. Västvärlden befinner sig i ett kritiskt 
läge menade han. Det krävs ett politiskt ledarskap för att västvärlden 
skall kunna ta sig ur situationen. Det ledarskapet finns inte idag. I sam-
talet deltog också Jeffrey Sachs, även han en välrenommerad person 
med global utblick (professor och ordförande för The Earth Institute vid 
Columbia University). Hans korta besked var att han höll med Breze-
zinski. 
 
Det gör även jag, jag har skrivit om det i olika sammanhang. Min tolk-
ning av vad Zbigniew Brezezinski säger är att finanssektorn har blivit 
en gökunge i den globala kapitalismen. Den har spekulerat sig till en 
storlek och maktposition som gör det svårt, eller näst intill omöjligt, för 
politikerna i västländerna att återta kontrollen. Med andra ord att åter-
föra finanssektorn till den roll i samhällsbygget som den haft historiskt 
– att bevilja krediter, att se till att det finns sparandeprodukter så att 
privatpersoner och företag kan placera de pengar de inte behöver för 
stunden säkert och med rimlig avkastning, och inte minst viktigt tillhan-
dahålla de betalningssystem som ett modernt samhälle kräver. Det är 
de tre klassiska uppgifterna för finanssektorn. Som det är idag har 
bankerna gått långt utöver dessa tre åtaganden. Det betyder i prakti-
ken att bankerna lämnat kopplingen till real sektor, alltså till vad hus-
hållen och företagen har för behov. Det är detsamma som att säga att 
bankerna i ökad grad ägnar sig åt spekulation definierat som kortfristi-
ga affärer med hög risk. 
 
Baksidan av spekulation, och det gäller i synnerhet storskalig spekula-
tion i finansiella tillgångar, är att den så gott som säkert förr eller sena-
re blir en bubbla som spricker. Vi får en finanskris. Och finanskriser 
har en tendens att sprida sig till real sektor, folk förlorar sina arbeten, 
företagen investerar inte och tillväxten sjunker. Exakt det mönstret 
hade vi under den senaste finanskrisen, 2008/2009. Om det inte tas 
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kraftfulla grepp från politiskt håll för att få hejd på den spekulation som 
av allt att döma de stora bankerna återigen ägnar sig åt, ja då kommer 
det inte att dröja särskilt länge innan vi har nästa finanskris. Och den 
blir troligtvis minst lika allvarlig som den vi just nu som bäst håller på 
att arbeta oss ur. 
 
Fargo, ND, tisdag 18 oktober 2011 
… 
Jag har idag ansträngt mig att åka vid sidan av allfartsvägarna för att 
få ett lite bättre grepp om hur vanliga människor lever och bor i den 
här delen av USA. En sak slår mig då. Boendet är enkelt, mycket enk-
lare än vad vi skulle finna om vi gjorde samma resa ut på landsbygden 
i Sverige. Det är ingen som helst tvekan om att svensken har investe-
rat mycket mera i sitt småhus än Minnesotabon. Vad kan det bero på? 
Det finns några tänkbara förklaringar. En kan vi sortera bort direkt, det 
kan inte ha något att göra med väder- och klimatförhållandena. Norra 
Minnesota är vädermässigt så lika norra Sverige man kan komma. Då 
återstår tre förklaringar. Bostaden är inget amerikanen satsar på. Det 
är inte lönsamt att investera i det egna boendet. Den privata ekonomin 
räcker inte till mer.  
 
Att det skulle vara kulturellt betingat för amerikanen att inte satsa på 
det egna boendet på samma sätt som till exempel en svensk gör är 
knappast sant. I själva verket är det en väl dokumenterad del av den 
amerikanska drömmen att bo i eget hus. Politikerna, och det gäller för 
båda de stora partierna, har på olika sätt försökt underlätta för ameri-
kanen att kunna köpa ett eget hus. Freddie Mac och Fannie Mae, de 
två statliga bostadsinstituten, har delvis den bakgrunden. Att det inte 
skulle vara ekonomiskt en bra affär att investera i det egna boendet är 
heller ingen sannolik förklaring. Den person som till ett rimligt pris köpt 
ett eget hus har efter några år (förutsatt att det inte råder exceptionella 
förhållanden av den typ som gällt efter subprime-krisen) gjort en pri-
vatekonomiskt bra affär när han säljer det. Eller också har det egna 
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kapitalet i huset stigit. Den principen gäller historiskt, för alla västlän-
der. USA är naturligtvis inget undantag. 
 
Då återstår förklaringen att inkomsterna inte räcker till mer. Kan det 
verkligen vara så att den vanlige amerikanen inte har ekonomi nog att 
investera lika mycket i sitt eget hus som en svensk? Låt oss granska 
det lite mer systematiskt? Om vi antar att medelinkomsten för en familj 
där båda arbetar är densamma i USA och Sverige, borde den ameri-
kanska familjen ha betydligt bättre ekonomi. Maten är billigare här. 
Energin, både för uppvärmning och transporter, är också billigare lik-
som så gott som allting annat en familj konsumerar. Till det kommer 
det mest väsentliga – att skatterna för en genomsnittsfamilj i USA är 
mycket lägre än i Sverige. 
 
Det måste betyda att antingen har den svenska medianfamiljen en 
högre bruttoinkomst än den amerikanska och kan på det sättet skapa 
utrymme för att investera mer i sitt eget boende. Eller också har det 
amerikanska hushållet stora kostnader för sådant som det svenska 
hushållet inte lägger ut särskilt mycket pengar på, och så stora mer-
kostnader att de lägre skatterna i USA inte ger kompensation nog. Jag 
kan tänka mig att båda dessa förklaringar är relevanta. Det kan till ex-
empel vara så att en större andel av de amerikanska familjerna bara 
har en inkomsttagare. Man kan möjligen ana att det är på det sättet 
när man åker runt på landsbygden i norra Minnesota. Det vi däremot 
vet med säkerhet är att det amerikanska hushållet har mycket större 
utgifter för sin välfärd, inte minst för sjukvården. Den genomsnittliga 
amerikanska arbetaren som har en sjukförsäkring delfinansierad ge-
nom sitt arbete betalade 2010 $4100 ur egen plånbok (ca 27 000 kro-
nor). Jag har svårt att tänka mig att en svensk arbetare i snitt har årli-
ga sjukvårds- och läkemedelskostnader på mer än en tusenlapp. 
 
Familjen måste också normalt betala mycket mer för barnens högre 
utbildning än vad en svensk familj gör. Den årliga kostnaden för att gå 
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på fyraårigt delstatligt college i USA beräknas i år som ett genomsnitt 
bli $16000, det inkluderar då, förutom terminsavgifter, också mat och 
boende. Den som går i privat fyraårigt college får räkna med kostnader 
på mer än dubbelt så mycket, ca $37000, allt enligt uppgifter i USA 
Today (20 oktober 2011). Enligt Federal Reserve Bank of New York 
uppgår för närvarande de totala studielånen i den amerikanska ekono-
min till över $1000 miljarder, det är mer än till exempel samtliga kredit-
kortsskulder vilket säger något om belastningen på den privata ekono-
min.  
 
Vilken slutsatsen blir? Ja, vill man vara drastisk i ordvalet kan man 
säga att den svenska familjen är ”rikare” i meningen har bättre råd att 
satsa på det egna huset än motsvarande familj i USA, i varje fall så 
som förhållandena ser ut i norra Minnesota. Och då skall man komma 
ihåg att Minnesota är en delstat med relativt hög genomsnittlig inkomst 
för sina medborgare. År 2009 var medianinkomsten för ett hushåll här 
$56000, den tolfte högsta medianinkomsten bland USA:s 50 delstater. 
Inkomsten per capita i Minnesota var 2010 $43000, för hela landet var 
den samma år $40000. 
  
En sak är viktig att tillägga. Att boendet i de små orterna och städerna 
i Minnesota är enklare än på motsvarande ställen i Sverige är inte det-
samma som att säga att det är fattigt. Det jag har sett idag har tvärtom 
varit välskötta, närmast prydliga, samhällen med propra hus helt utan 
den uppenbara misär man kan se på vissa platser i de stora städerna. 
Jag har överhuvudtaget sett väldigt lite av fattiga och nedslitna områ-
den i norra Minnesota. Det är i så fall i de gamla stadskärnorna. Det 
verkar som om amerikanen, och särskilt de som bor i mindre städer på 
landsbygden, har slutat investera i de gamla delarna av staden för att i 
stället bygga nytt utanför stadskärnan. Det mönstret syntes till exem-
pel tydligt i Hibbing och i Bemidji. Och jag har sett exakt samma sak 
på många andra platser i USA. Konsekvensen blir att ”downtown” läm-
nas lite åt sitt öde. Där finns det ofta gott om tomma affärslokaler, 
byggnaderna underhålls inte och det är få människor ute på gatorna. 
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Baxter, MN, onsdag 19 oktober 2011 
… 
Det blir ganska många timmar i bilen och för det mesta lyssnar jag på 
radio. Nyheterna under den här veckan har dominerats av politik (och 
av en del sedvanliga incidenter typ dagens stora händelse från någon-
stans i Ohio där ett 50-tal vilda djur, björnar, tigrar vargar etc. kunde 
rymma och måste skjutas). Det hänger samman med att primärvalen 
inför presidentvalet nästa år närmar sig vilket får den politiska tempe-
raturen att gå upp. Det som fångat intresset mer än något annat är ett 
förslag till nytt skattesystem kallat 9-9-9 från den republikanske presi-
dentkandidaten Herman Cain. Att kalla ett nytt skattesystem för 9-9-9 
är genialt i meningen att knappast någon på den politiska arenan mis-
sar budskapet. Det står för, lite förenklat, 9% inkomstskatt, 9% före-
tagsskatt och en federal omsättningsskatt, också den på 9%. Det hör 
till bilden att USA hittills inte har haft någon mervärdesskatt, moms, på 
federal nivå (däremot har många, men inte alla, delstater så kallad 
”sales tax”). 
 
Alldeles bortsett från de skattetekniska svårigheter som ett 9-9-9 –
system har, är det lätt att förstå att det skulle bli en ordning som gyn-
nade de rika och missgynnade de fattiga. Det är ett starkt regressivt 
system. Många med låga inkomster som har låg eller ingen inkomst-
skatt skulle komma att få betala 9% mera för de varor de köper, me-
dan gruppen med de höga inkomsterna skulle sänka sin inkomstskatt. 
Det här har naturligtvis ett antal ekonomer och andra påpekat och när 
presidentkandidaten Cain får lite mer hårdhänta frågor om vad ett så-
dant här system egentligen betyder, blir han otydlig i sin argumenta-
tion. Om jag skulle uttrycka mig försiktigt tycker jag Herman Cains 9-9-
9 förslag är politiskt omöjligt och ekonomiskt ogenomtänkt. Mera frankt 
skulle jag säga att det är en politisk skandal att en presidentkandidat 
kan lägga fram ett så ofärdigt förslag, och att det får ett närmast totalt 
genomslag i media och gör honom till ”frontrunner”.  
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Det här blev än mera tydligt i gårdagskvällens CNN-sända president-
kandidatsdebatt från Las Vegas. De sju ledande republikanska kandi-
daterna ägnade två timmar åt att svara på frågor och, inte minst, kriti-
sera varandra. Det blev en underhållande men också sorglustig till-
ställning. Det kanske är ofrånkomligt när man tittar närmare på den 
uppsättning personer det handlar om. Säkert är alla förträffliga indivi-
der som gjort extraordinära insatser för det amerikanska samhället. I 
många fall är de dessutom charmfulla och humoristiska. Men politiskt 
är de märkliga personligheter, åtminstone för en europé. Där finns så-
ledes Herman Cain, för dagen med de högsta popularitetssiffrorna 
(tillsammans med Mitt Romney). Cain är en framgångsrik företagare i 
pizzabranschen, fd lobbyist i Washington DC, och som aldrig har haft 
ett politiskt ämbete. Där finns en 76-årig läkare, Ron Paul, som är en 
extrem libertarian (och då är man verkligt långt från den politiska hu-
vudfåran i USA). Han är dessutom isolationist på ett sätt som är ovan-
ligt för ledande politiker. USA skall till exempel avveckla sina militära 
baser i utlandet. ”It’s time to come home” var ett av hans yttranden 
under debatten. Där finns också en annan av Tea Party-rörelsens fa-
voriter, Michele Bachman, som bland annat fått uppmärksamhet för att 
hon på allvar menar att om hon blir president skall det redan låga 
amerikanska bensinpriset i det närmaste halveras (till $2 för lite över 4 
liter, det skulle i så fall bli ungefär en fjärdel av vad bensinen kostar i 
Sverige och på flera andra håll i Europa). Mycket mera populistisk än 
så kan man inte bli. Och där finns Rick Perry, guvernör i Texas med 
gott betyg för sitt jobb som guvernör men med svaga framträdanden 
på de två tidigare debatterna, och, tycker jag, också i går kväll. Var 
han finns politiskt kan jag inte bedöma men han är känd för att vara 
omtyckt av Tea Party-rörelsen och för att vara fd demokrat som kon-
verterat till republikan. Därtill fanns på podiet en fd talman i senaten 
(Newt Gingrich) och en fd senator från Pennsylvania (Rick Santorum), 
de två med de lägsta popularitetssiffrorna före debatten. Och så Mitt 
Romney, tidigare bland annat guvernör i Massachusetts. I mitt tycke 
var han den ende personen på podiet som var presidentmässig. Han 
var på många sätt imponerande. 
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Det som däremot inte var imponerande var de politiska budskapen 
från dessa ledande republikaner. Alla är naturligtvis djupt konservativa 
i sina uttalanden, de svenska moderaterna framstår närmast som ett 
vänsterparti. Mera specifikt fick vi veta från samtliga på podiet att skat-
terna inte kommer att höjas och att ”Obama-care”, den stora sjuk-
vårdsreformen från 2010, skall rivas upp. Fler än hälften av deltagarna 
tyckte att utlandshjälpen skall, om inte helt avvecklas, så i varje fall 
kraftigt reduceras och att finansieringen av FN skall upphöra. Och det 
fanns annat som också antyder att det är kris i det republikanska parti-
et. 
 
En av TV-kanalerna sände i gårkväll en intressant uppföljningsanalys 
av debatten. Den var enkel men avslöjande. Ett trettiotal vanliga ame-
rikaner, män och kvinnor, de flesta i övre medelåldern (förmodligen 
alla republikaner) som hade tittat på debatten i Las Vegas fick när de 
efteråt samlades framför kameran spontant svara på vad de olika kan-
didaterna hade gjort för intryck, hur de klarade sig i polemiken med 
sina medtävlare och hur framgångsrika de var på att få fram sina poli-
tiska budskap. Det som kom fram var delvis självklarheter, delvis 
mycket avslöjande om vad vanligt folk tycker om det politiska syste-
met. Mest tankeväckande var att en stor majoritet av deltagarna tyckte 
att Herman Cain var vinnaren. Inte för att alla var övertygade om att 
hans 9-9-9 plan var rätt och realistisk utan för att han var icke-politiker. 
Det var en tillgång att Cain aldrig varit heltidspolitiker. Washington DC, 
kodordet för det federala politiska systemet i USA, är misstrott och 
misskrediterat i vanliga amerikaners ögon. Det framgick med all önsk-
värd tydlighet. 
 
Minneapolis, MN, torsdag 20 oktober 2011 
Det här har varit sista dagen på min nästan 200 mil långa rundresa i 
Minnesota. Det är tid att summera lite preliminära intryck. Tre saker 
har slagit mig. 
 



218 

 

För det första att vanligt folk har det kämpigt med den privata ekono-
min. Med vanligt folk menar jag människor med medelinkomster som 
bor utanför de stora städerna i Minnesota. Det är uppenbart att hushål-
len är klämda mellan två sköldar, mellan stagnerande inkomster på 
den ena sidan och snabbt ökande utgifter för välfärdstjänster och hög-
re utbildning på den andra. Lite fakta i målet. För landet i sin helhet var 
medianinkomsten för ett hushåll 2010 $49500. År 1990 var hushållets 
medianinkomst räknat i 2010 års dollar $49100. Inkomsten har alltså 
stått stilla under minst 20 år. Det är anmärkningsvärt. Men det är inte 
hela bilden. År 2000 var medianinkomsten $53200. Med andra ord har 
inkomsten justerad för inflation för vanligt folk sjunkit under 2000-talet. 
Det är den ena sidan av saken. Vi vet att kostnaderna för sjukförsäk-
ringen, den del som betalas ur egen ficka av en representativ arbeta-
re, har fördubblats sedan år 2000, från ca $2000 till ca $4000, allt räk-
nat i samma penningvärde. Och vi vet att de kostnader för den högre 
utbildningen (college) som betalas av ungdomarna eller deras föräld-
rar har gått upp med ca 60% under samma period. Det är den andra 
sidan av saken. Även om Minnesota har haft en bättre inkomstutveck-
ling än vad som gällt i snitt för USA, har det uppenbarligen inte räckt. 
Ekonomin för vanliga människor är ansträngd också här. 
 
För det andra att dynamiken i ekonomin är mer synlig än jag kanske 
hade förväntat mig. USA:s arbetslöshet ligger trots allt idag på över 
9%, och räknar man in de undersysselsatta är siffran nästan 17%. Det 
är 30 år sedan den senare siffran var lika hög. Det antyder att den 
amerikanska ekonomin går på lågvarv. Jag har egentligen inte sett 
något som tyder på att det gäller för Minnesota. Tvärtom verkar ekono-
min här gå för fullt. En del av svaret fick jag idag när de nya arbetslös-
hetssiffrorna publicerades. 6,9% var arbetslösheten i Minnesota i sep-
tember 2011, alltså mer än två procentenheter lägre än för hela landet. 
I själva verket har arbetslösheten här under de gångna tre åren, under 
krisen, aldrig varit i närheten av USA:s genomsnitt som hela tiden le-
gat kring 9-10%. Den viktigaste förklaringen är förmodligen att Minne-
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sotas ekonomi är så dominerad av lantbruk. Människan behöver äta 
antingen det är kris eller inte.  
 
För det tredje att jag har haft fel på en punkt. Jag måste ompröva min 
något svepande kritik från 2009 av de amerikanska vägarna. Så som 
vägarna och vägunderhållet sett ut där jag har kört den här veckan, 
och det täcker en stor del av Minnesota, finns det inget kritiskt att 
säga. Minnesotas vägar är överlag bra, de är raka, breda och förhål-
landevis nybyggda. De större vägarna är ofta freeways definierat som 
motorväg där man kan köra av och på utan ramper. De flesta större 
vägar har också stora säkerhetszoner på båda sidor. Även underhållet 
är bra. Det finns inte fler slitna vägbanor här än på de större vägarna i 
Sverige. Det betyder inte att det jag såg av dåligt vägunderhåll i Kali-
fornien, för att inte tala om New Mexico, för ett par år sedan var inbill-
ning. Vägarna var verkligen på många håll dåliga. Och det betyder inte 
att ASCE har fel när de sätter betyget D, ”uselt”, på den amerikanska 
infrastrukturen. Nej, det betyder bara att de vägar jag har åkt på i del-
staten Minnesota har hållit verkligt hög klass mätt med europeiska 
mått. 
 
Därmed sätter jag punkt för Minnesotakapitlet av den här berättelsen. 
 
Washington DC, fredag 21 oktober 2011 
Jag har idag upplevt den mest rigorösa säkerhetskontrollen någonsin 
under mitt resande liv. Det var när jag skulle stiga ombord på mitt flyg 
från Minneapolis till Washington DC. Det började med att alla måste 
visa sitt id, i mitt fall passet (på ett inrikesflyg!). I nästa steg strippas 
man på allt som inte är innekläder (handbagage, ytterkläder, skor, mo-
bil, klocka, pengar etc.). Därefter får man passera en slags avancerad 
scanning där man röntgenfilmas under 12 sekunder, det var något nytt 
för mig. Scanningen klär av dig in på bara kroppen bildligt talat (vilket 
för övrigt kommit en del religöst lagda personer att protestera läste jag 
för en tid sedan). Som tillägg blev jag manuellt visiterad av en säker-
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hetsman. Och han gjorde det noggrant, bland annat granskade han 
spännet på mitt bälte och dragkedjorna till fickorna på mina byxor 
mycket omsorgsfullt. Man kan undra vad han letade efter. 
 
Det hör till upplevelsen att personalen är kärv i attityden, närmast 
otrevlig. Det lönar sig inte att protestera, de sitter med alla starka kort 
på hand. Men hela proceduren är förnedrande. Det är något allvarligt 
fel med ett samhälle som behöver alla dessa säkerhetskontroller till 
och med för sina egna medborgare. För man kan lugnt utgå från att på 
en flygning mellan Minneapolis och Milwaukee (i mitt fall för mellan-
landning) är någonstans kring 100% av passagerarna amerikaner. Jag 
kan inte se hela den här säkerhetsmanin som något annat än ett ut-
tryck för kollektiv rädsla manifesterad i en säkerhetsbyråkrati som mer 
och mer verkar leva ett eget liv. 
 
  
Annars var själva flygresan givande. Jag tillbringade en dryg timma i 
ett intensivt samtal med min sätesgranne, en ung man, 40 eller så, 
som bor i Texas och arbetar i transportbranschen. Jag fick bland annat 
veta att Texas ekonomi ”går som tåget”, att priserna på småhusmark-
naden i Texas har börjat stiga (vilket inte gäller för Minnesota där pri-
serna har fortsatt att sjunka, under september med 7%), att han beta-
lar $1300 varje månad för sin sjukförsäkring som då täcker hela kost-
naden för ”a family of five”, att dessa kostnader gått upp kraftigt under 
senare år och att det kostar minst $25000 per år att ha ett av sina barn 
på ett statligt universitet i Texas, och att det skulle kosta väsentligt mer 
på ett privat universitet. 
 
Vi pratade också en del om den politiska situationen i landet. Han var 
mycket tydlig i sin uppfattning att politikerna, och då talar vi om politi-
kerna i Washington DC, idag inte tar sitt ansvar och löser de problem 
som landet har. Jag uppfattade att han var kritisk mot båda de stora 
partierna som låst sig i sina respektive positioner och närmast rutin-
mässigt säger nej till alla förslag från det andra partiet. Han var repu-
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blikan (”Vi behöver någon som Reagan”) men kritisk mot republikaner-
nas kategoriska nej till skattehöjningar. Vi pratade en del om Warren 
Buffet. Dels eftersom han själv arbetade i ett Buffet-företag, Burlington 
Northern-Santa Fe (USA:s näst största järnvägsbolag), dels eftersom 
Warren Buffet, en av USA:s rikaste, nyligen föreslagit att de rika måste 
betala mera skatt och därmed ställt till det för republikanernas ovillkor-
liga nej till alla skattehöjningar också för de allra rikaste. Och han trod-
de inte att Obama kunde bli omvald nästa år, den dåliga ekonomin och 
den höga arbetslösheten gör att människor vill ha en förändring. 
 
  
Det är gott om tid när man skall flyga med mellanlandning så jag läste 
en del, bland annat en intressant och välskriven artikel i dagens Star 
Tribune, en Minneapolistidning, av Peter Orzag, en av de ledande per-
soner som slutat i Obama-administrationen och nu arbetar med annat. 
Han pekar på, det som jag har skrivit om tidigare, att den del av lan-
dets samlade inkomst som faller på arbete, alltså på alla som har in-
komst av tjänst (lön, arvode etc.), trendmässigt har sjunkit under sena-
re decennier, och följaktligen, eftersom det är kommunicerande kärl, 
har kapitalet och kapitalägarna fått mer. Det handlar om mycket peng-
ar som fördelats om från löner till vinster, från arbetsersättning till kapi-
talersättning. 1990 var den andel av den privata sektorns inkomster 
som gick till löner och ersättningar i amerikansk ekonomi 63%, 2005 
var samma siffra 58%. Dessa fem procentenheter betyder i pengar i år 
i runda tal $500 miljarder. Med andra ord skulle de som arbetar i privat 
sektor ha fått $500 miljarder mer i sina lönekuvert 2011 än vad de 
verkligen kommer att få. Eftersom i runda tal 100 miljoner amerikaner 
arbetar i privat sektor betyder det $5000 per person och år räknat som 
ett genomsnitt. Det skulle bättra på ekonomin högst avsevärt för de 
flesta familjer. 
 
Nu är den här utvecklingen mot att kapitalet får mer och arbetet mind-
re inte bara ett amerikanskt fenomen. Enligt en FN-studie gäller den 



222 

 

för i stort sett hela världen, mest tydligt i västvärlden, och kan förklaras 
av väsentligen två saker – den ständigt pågående globaliseringen och 
den lika ständigt pågående tekniska utvecklingen. Det tankeväckande, 
och inte så lite skrämmande, är att dessa två krafter kommer att fort-
sätta och då kommer också omfördelningen att fortsätta. Eller som 
Peter Orzag uttrycker det: ”Unless we [USA] are somehow going to cut 
ourselves off from the world, we face the prospect of a continued 
downward trend in the labor shares.” Han har rätt i det. Det är ett prob-
lem för alla länder. Men det är ett mycket större problem för USA än 
för något annat västland eftersom fördelningen av inkomsterna här 
redan är mycket snedare och mycket orättvisare än i andra västländer. 
Det västland som kommer närmast är England.  
… 
 
Washington DC, söndag 23 oktober 2011 
… 
Jag började dagen med att läsa New York Times på ett Starbucks-
kafé. Det kan tyckas märkligt att man läser en New York tidning i 
Washington DC men det är söndag och då är New York Times en 
upplevelse utöver det vanliga, och utöver vad någon konkurrenttidning 
kan erbjuda. Man får hoppas att det kan få fortsätta. Tidningsdöden 
går hårdare fram i USA än i Europa. Eller mera korrekt uttryckt, den 
har kommit tidigare här. En annan företeelse som också drabbas av 
den digitala revolutionen är bokhandeln. Borders, USA:s näst största 
bokhandelskedja, gick i konkurs i våras. Och den största, Barnes & 
Noble, har ekonomiska bekymmer. Jag var inne i Barnes & Nobles 
stora bokhandel på 12th Street Northwest i går. Det var inte mycket 
folk, och de flesta som var där verkade göra som jag själv gjorde, gick 
runt och bläddrade i en del böcker utan att köpa något. Eller satt och 
bläddrade i tidskrifter och böcker på kaféet. Knappast något som före-
taget tjänar pengar på. 
 
Jag läste (just i New York Times) att den kände nationalekonomen 
Jagdish Bhagwati tycker att finanssektorn har gått från att finansiera 
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"creative destruction" till att istället finansiera "destructive creation". 
För att förstå ordleken måste man veta att kreativ destruktion är ett 
positivt laddat begrepp, det handlar om att genom teknisk utveckling, 
till exempel sådant som Silicon Valley ägnar sig åt, förstörs det gamla 
och det kommer fram något nytt och bättre. Och kreativ destruktion i 
den meningen är sådant som finanssektorn, mera precist riskkapital-
bolagen, skall finansiera. Men, menar Bhagwati, mer och mer har fi-
nanssektorn blivit sig själv nog och ägnar sin kreativitet, och sina fi-
nansiella resurser, åt något destruktivt. Med det menar han i första 
hand bankernas och de andra finansinstitutens alltmer spekulativa 
verksamhet, inte minst den växande del av verksamheten där banker-
na gör affärer med sig själva, inom sektorn, och handlar mot egna ba-
lansräkningen. Jag tycker att Jagdish Bhagwati är "on the point". 
 
Det är också Paul Volcker, fd ordförande för Federal Reserve, och en 
aktad person i Washington DC och bland ekonomer, när han för en tid 
sedan i ett anförande säger att det har hänt för lite när det gäller att få 
kontroll över finanssektorn. Han talar om: ”The Unfinished Business of 
Financial Reform”. För vad han syftar på är att bankerna gör motstånd 
mot bland annat de krav på större kapitalbuffertar som politikerna och 
myndigheterna försöker tvinga igenom. The Institute for International 
Finance, en av bankernas lobbyingorganisationer, hävdar exempelvis 
att om de ökade kapitalkrav som nu föreslås för världens banker blir 
verklighet kommer det att slå hårt mot tillväxt och jobb. Man har till och 
med räknat ut att den globala tillväxten 2015 blir 3,2% mindre än vad 
den skulle bli utan ökade kapitalkrav, och att 7,5 miljoner möjliga jobb 
försvinner av samma anledning. Fristående ekonomer som gjort sam-
ma beräkningar kommer till mycket lägre siffror. Man kan dessutom 
tillägga att det handlar inte bara om tillväxt och jobb, det handlar också 
om risk. Om finanssektorn så som den ser ut idag tillåts arbeta med 
mindre buffertar, och med lösare tyglar, ökar risken allt annat lika, Och 
förr eller senare förverkligas risken i en ny finanskris med mycket höga 
kostnader för samhället och medborgarna. Det visade 2008/2009 års 
kris med all tydlighet. 
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Det Paul Volcker gör i sitt anförande är att vara mycket tydlig med att 
de ökade kapitalkraven måste bli verklighet, att handeln med derivat 
måste bli standardiserad och bättre genomlyst, och att tillsynsmyndig-
heterna måste få mera att säga till om, och bli mer fristående.  
 
 

Jag tillbringade ett par timmar på National Museum of Crime and Pu-
nishment. Jag lärde mig till exempel att antalet mord per år i USA har 
legat stilla under de senaste 10-12 åren, och minskat om man jämför 
med 1980. Och jag lärde mig att strafftiden för samma slags våldsbrott 
som ett genomsnitt har blivit längre under senare decennier. Det stäm-
mer med en del annan statistik som jag har sett de senaste dagarna. 
Till exempel att antalet livstidsdömda i USA ökar dramatiskt. Från 
1984 fram till 2008, på knappt 25 år, fyrdubblades antalet livstidsdöm-
da, från 34 000 till 141 000. Och den grupp av livstidsdömda som inte 
får friges (”without parole”) uppgår idag till 41 000 personer. Den grup-
pen har för övrigt ökat ännu snabbare. Det finns allt som allt över 2 
miljoner fångar i amerikanska fängelser idag. Det är över en på hundra 
av den vuxna befolkningen. Om man inkluderar också personer under 
övervakning blir det tillsammans 7,2 miljoner amerikaner. Det betyder 
3,1% av alla vuxna! 
 
Alldeles bortsett från det sociala perspektivet på våldsbrottsligheten, 
och alldeles bortsett från att 3 av 100 av alla vuxna är under ”correc-
tional supervision”, alltså i fängelse eller under övervakning, finns den 
samhällsekonomiska aspekten. Kostnaderna för kriminaliteten måste 
vara mycket stora. Och framförallt måste kostnaderna för brottsbe-
kämpningen i alla sina delar (polis, domstolar, fängelser etc.) vara när-
mast enorma. Det finns över 800 000 poliser i USA idag, det är exem-
pelvis väsentligt fler än innevånarna i Washington DC. Och jag såg 
häromkvällen en fyra timmar lång (!) dokumentär om amerikanska 
fängelser. Det gjorde bland annat en sak mycket klar. Personaltäthe-
ten i USA:s fängelser är hög. Enligt U.S. Bureau of Labor Statistics 
arbetar över 500 000 personer som fångvaktare.  
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Jag tror vid närmare eftertanke att USA i kostnaderna för brottsbes-
kämpningen, och i kostnaderna för den närbesläktade del av den of-
fentliga verksamheten som brukar kallas ”Homeland Security” (till ex-
empel flygplatsernas säkerhetskontroller), har ett samhällsekonomiskt 
problem i meningen att de resurser USA använder för dessa två ända-
mål vida överstiger vad andra västländer använder för samma sak. 
Med andra ord, problemet liknar det som gäller för sjukvården. USA:s 
kostnader för sjukvården som andel av BNP är mer än 50% högre än 
för genomsnittet av OECD-länderna. Det skulle inte förvåna mig om 
kostnaderna för USA:s brottsbekämpning och interna säkerhet också 
är 50% högre än för genomsnittet av andra västländer. Skulle jag gis-
sa är de relativa kostnaderna ännu högre. 
 
Sett ur jobbsynpunkt är det inget problem att en stor del av befolkning-
en arbetar med sjukvård och brottsbekämpning. Ett jobb är ett jobb. 
Men ur tillväxtsynpunkt är det annorlunda. Det är troligt att om USA 
fortsätter att lägga långt mer av resurserna än konkurrentländerna i 
väst på vård och bekämpning av brott kommer det att synas i lägre 
relativ tillväxt. Dels eftersom produktiviteten är lägre i den typen av 
produktion. Dels eftersom det betyder att fler än i andra länder är sjuka 
eller ägnar sig åt kriminalitet. 
 
Apropå jobb i sjukvårdssektorn samtalade jag i kväll med ett äldre par, 
i 60-65-årsåldern, som båda arbetade i vårdsektorn och hade gjort det 
hela sitt liv. Framförallt pratade vi om varför så många amerikaner är 
tjocka. Damen i familjen, som arbetade med rehabilitering, menade att 
övervikten som ett samhällsproblem är förhållandevis nytt. Hon nämn-
de ett lustigt bevis. När hon började arbeta var rullstolarna normalt 16, 
eller möjligen 18 tum breda i sätet. Idag är normalbredden snarare 30 
tum, och det finns specialrullstolar för de verkligt tjocka som är mycket 
bredare än så. Fetma är framför allt ett klassproblem, menade hon. 
Stora grupper fattiga i det amerikanska samhället har inte råd att äta 
riktig mat, och eftersom det är ovanligt i den gruppen att laga egen 
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mat, blir följden att det man äter är snabbmat av låg kvalitet. Och med 
tiden leder det till övervikt, och fetma. 
… 
 
Washington DC, måndag 24 oktober 2011 
… 
Det finns en annan intressant aspekt på den amerikanska säkerhets-
manin (för det känns rätt att kalla det mani). Den skapar jobb, det har 
jag varit inne på tidigare. Mängden människor som arbetar med kon-
troll och säkerhet i en eller annan form i Washington DC måste vara 
mycket stor. Där finns allt från ordningspoliser till personal från privata 
säkerhetsföretag. En annan stor personalkategori finns i gränslandet 
mellan säkerhet och information. Skulle man vidga perspektivet till 
hela landet måste antalet personer i säkerhetsbranschen så definierad 
räknas i många miljoner. Det är naturligtvis bra för jobbstatistiken, men 
egentligen är det en företeelse som jag tycker ett samhälle skall ha så 
lite av som möjligt. Och det kan knappast råda något tvivel om att USA 
relativt sett har mer säkerhetsarrangemang av den här typen än något 
annat västland. Sverige framstår i det här avseendet närmast som 
rena söndagsskolan. 
 
Arbetslösheten i den amerikanska ekonomin är idag hög (kring 9%). 
Men det slår mig när jag ser alla dessa människor i säkerhetsbran-
schen att den skulle vara ännu högre om USA hade den snävare löne-
spridning som vi har i Europa, inte minst i Sverige. Jag har idag sett 
mängder med personer med säkerhets- eller informationsuppgifter 
som utan tvivel är låginkomsttagare. Och breddar man perspektivet till 
andra sysselsättningar ser man i USA långt fler människor i arbete 
som inte skulle kunna ha ett arbete i Sverige helt enkelt eftersom löne-
kostnaden skulle vara för hög. Visst, det är värdefullt att någon plockar 
ner varorna i kasse när man handlat, och att någon kommer ut med 
hamburgaren man beställt (som till exempel i går kväll på Ray´s Hell 
Burger, ett fullpackat ställe i Roslynn). Och det är väl bra att någon 
nöjer sig med att vid ett vägbygge stå hela dagen med en skylt där det 
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står ”Stop” på ena sidan och ”Slow” på andra sidan, för att då och då 
vrida på skylten. Men sådant är mer sysselsättning än arbete. Och det 
är definitivt, tycker jag, inte ett tecken på ett progressivt samhälle när 
man vet att dessa människor som ett genomsnitt får mindre i plånbo-
ken för varje år som går medan folk i den andra änden av inkomstska-
lan ständigt ökar sina inkomster. Så har det sett ut under de gångna 
decennierna, inte minst efter 2007. 
 
Hagerstown, MD, tisdag 25 oktober 2011 
… 
Tre företeelser gjorde den här dagen intressant – Rush Limbaugh, 
Michael Moore och Martinsburg Mall. 
 
Rush Limbaugh är vid det här laget en amerikansk legend. Han är 
USA:s mest lyssnade till radiovärd, enligt reklamen till och med värl-
dens mest lyssnade till. Jag har då och då tidigare träffat på Rush Lim-
baugh men idag hade jag tillfälle att under ett par timmar lyssna på 
honom. För det är mest han som pratar även om det är ett ”ringa in”-
program där mer eller mindre devota Limbaugh-anhängare utvecklar 
sina tankar. Det är ett politiskt program, programledaren själv är kon-
servativ, över gränsen för det rimliga i mitt tycke. I stort sett allt som 
republikanerna gör är bra, och följaktligen allt som det demokratiska 
partiet gör är dåligt. Framförallt är allt som president Obama gör dåligt. 
När jag hör Limbaughs demagogi kring presidenten luktar det rasism 
lång väg, i varje fall spelar han på rasistiska strömningar i det vita 
Amerika.  
 
Men programmet är populärt. Limbaugh är skicklig. Han är en folkför-
ledare. Oförskämd. Otrevlig. Obalanserad men också påläst och upp-
daterad. Det hela blir god underhållning. Det jag ogillar är oförsonlig-
heten. Det finns inte minsta utrymme för ett lugnt och sansat resone-
mang kring en komplicerad fråga. Det är svart eller vitt. Det är fel eller 
rätt. Det är vi mot dom. För mig, och jag gissar för alla européer, blir 
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Rush Limbaugh som medial företeelse något som man inte tror finns 
förrän man får höra det.  
 
Michael Moore är idag än mera ikon än Rush Limbaugh, framför allt 
eftersom han i motsats till Limbaugh är känd också utanför USA. Han 
intervjuades av Piers Morgan på CNN i kväll, ett timmeslångt program 
med publik, och det blev en tankeväckande tillställning. Inte så mycket 
för det Michael Moore sa utan för det som utvalda personer ur publi-
ken berättade. Det var ett program som ville belysa inkomstorättvisor-
na i det amerikanska samhället i allmänhet, och mera specifikt att så 
många medelklassamerikaner har det ekonomiskt svårt. En kavalkad 
av medelklassamerikaner vittnade om hur svårt de har att få ekonomin 
att gå ihop, eller att få ett jobb som matchar utbildningen. Eller att 
överhuvudtaget få ett jobb. De är klämda av allt från höga sjukvårds-
kostnader till kostnader för studieskulder och huslån. En medelålders 
sjuksköterska berättade att hon bildligt talat är fastlåst i sitt hus efter-
som värdet på huset idag inte på långa vägar når upp till hur stort lånet 
på huset är. 
 
Rush Limbaugh och Michael Moore är båda moderna representanter 
för den amerikanska populismen. Den förste för dagens högerpopu-
lism, den som Tea Party-rörelsen är ett uttryck för. Limbaugh talar väl 
om Tea Party-rörelsen, och just i dessa dagar särskilt väl om två av de 
republikanska presidentkandidater som står längst till höger, Herman 
Cain och Rick Perry. Limbaugh kastar skit på, det är ett fullt berättigat 
ordval, en lång radda företeelser. Stormedia typ CNN, New York Ti-
mes och liknande. Washington DC i meningen politiker, och i synner-
het politiker som företräder det demokratiska partiet. Liberaler. Occupy 
Wall Street-rörelsen. Urban överklass etc. Under de timmar jag har 
lyssnat på Limbaugh har jag inte hört honom en enda gång föra ett 
resonemang kring något av de basala problem som USA har, de poli-
tiska blockeringarna, medelklassens stagnerande ekonomi, den allt 
mer urholkade välfärden etc. Eller som någon uttryckte det i kvällens 
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CNN program: ”Has anyone today heard of paid vacation? Back in 
time people had paid vacations.” 
 
Michael Moore å andra sidan är vänsterpopulist, han är kritisk mot fö-
retagen, ”Corporate America”, som styr så att jobben försvinner till 
Kina och Indien, så att alla kapitalägare blir rika, och så att alla utom 
de allra rikaste får det ständigt sämre. När Piers Morgan frågar Moore 
vem som bär skulden för ”the mess”, den ekonomiska kräftgången för 
medelklass-USA, blir hans svar att huvudansvaret bär företagen. ”The 
politicians are paid for by corporate America.” Jag tycker att Michael 
Moore är ett snäpp närmare verkligheten, och ett snäpp mer nyanse-
rad, än Rush Limbaugh. Men han är bitvis politiskt naiv och påfallande 
otydlig. Som när han säger att ”om jag var president skulle jag se till 
att vi fick en lag som gjorde det svårare att flytta amerikanska jobb 
utomlands”. Det är populism så god som någon.  
 
   
Martinsburg Mall är det tredje som jag har fäst mig vid den här dagen. 
Martinsburg är en ganska liten stad i West Virginia. Jag åkte av motor-
vägen jag kom på (Interstate 81) eftersom jag var kaffesugen och ef-
tersom jag tänkte köpa en del småsaker på något lämpligt varuhus. 
Det enda varuhus jag hittade var Martinsburg Mall. Det var stort. Jag 
räknade till ett fyrtiotal butiker och restauranger, bland dem många 
välkända typ J C Penny, Radio Shack, Hallmark, Sprint etc. Det speci-
ella med det här varuhuset var att det saknade kunder. Det är ingen 
överdrift att säga att det var mer personal än kunder. Och det var up-
penbarligen inte bara en företeelse för dagen. Det fanns ett antal tom-
ma butiker. 
 
Det finns idag många Martinsburg Malls i USA. Det här var inte den 
första jag träffade på. Men låt oss ta Martinsburg Mall som arketyp. 
Det har uppenbarligen gjorts en mycket dålig investering. Just varuhus 
är intressanta eftersom så många företag är berörda, flera tiotal butiks-
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kedjor är representerade och dessa, tillsammans med fastighetsäga-
ren (och kommunen), måste var och en ha kommit till slutsatsen att ett 
varuhus i Martinsburg, och att vara representerad där, med tiden skul-
le komma att bli en lönsam affär. Det finns flera tänkbara orsaker till att 
det av allt att döma inte blev så. En förklaring skulle kunna vara att 
kundunderlaget i upptagningsområdet är för litet. En annan att kunder-
na visserligen finns men, i dagens kärva ekonomi med hög arbetslös-
het, inte har råd att handla i den omfattning som kalkylerna byggde på. 
Jag gissar att båda dessa är relevanta i det här fallet. Men det kan inte 
vara hela förklaringen. Mycket talar för att Martinsburg Mall sällar sig 
till alla andra projekt som blev fel under de euforiska åren under 1990-
talet, och under första hälften av 2000-talet, då det fanns gott om billi-
ga pengar och riskvilligt kapital, inte minst för att investera i shopping-
malls och annat som har med ökad privat konsumtion att göra. USA är 
inte ensamma om att ha gjort dessa misstag, det finns gott om över-
stora köpgallerior också i Europa inklusive i Sverige. Det är bara det 
att som med det mesta har aktörerna i den amerikanska ekonomin 
gjort större och fler misstag.  
 
Pittsburgh, PA, torsdag 27 oktober 2011 
… 
Om jag skulle sammanfatta de senaste dagarnas erfarenheter, skulle 
då bilden bli annorlunda än den som jag skisserade efter veckan i Min-
nesota? Svaret är nej. Men den skulle kompletteras på ett par punkter. 
Jag har fyra intryck idag som framträder som starka. 
 
Den amerikanska kapitalismen är i gott skick. Eller mera handfast ut-
tryckt, de amerikanska företagen är överlag starka och konkurrens-
kraftiga. Så gott som varje dag kommer positiva kvartalsrapporter från 
stora företag, idag till exempel Ford Motor med en vinst på $1,6 miljar-
der för tredje kvartalet. Problemet är att de amerikanska företagen, 
liksom de flesta västländers företag, inte investerar i den utsträckning 
som skulle krävas, och som de har resurser för att göra (de ameri-
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kanska företagen har $2000 miljarder i kassa), för att arbetslösheten 
skulle minska. Det i sin tur beror på svag efterfrågan i kombination 
med politisk och därmed ekonomisk osäkerhet. Ändå var tillväxten i 
den amerikanska ekonomin under tredje kvartalet bra (2,5%), den siff-
ran kom också idag. Det betyder i praktiken att det blir ingen ny reces-
sion, det trodde många så sent som för bara några månader sedan. 
Det budskapet, plus att Europas politiker i går kväll äntligen kom till 
något slags beslut om hur statsskuldskrisen skall lösas, kom aktie-
marknaden här att ta ett glädjeskutt. Oktober har varit en bra månad, 
för amerikanska aktier den bästa sedan 1974. 
  
Många vanliga människor, många medelklassfamiljer, har det ekono-
miskt svårt, det är det andra. CNN-intervjun med Michael Moore visa-
de ett antal konkreta exempel på det. Och statistiken berättar samma 
sak. Enligt Congressional Budget Office (CBO), en institution med gott 
rykte, har den procent av befolkningen som tjänar mest ökat sina in-
komster med 275% under de senaste tre decennierna, mellan 1979 
och 2007. Det är inte så långt från 10% per år, detta efter skatt och 
justerat för inflation. Medelinkomsttagaren har under samma tid, och 
räknat på samma sätt, ökat inkomsterna med 40%. Det är strax över 
1% per år. Det säger det mesta. 
 
Dessa båda iakttagelser gjorde jag redan i Minnesota. Ett par observa-
tioner finns det anledning att lägga till. 
 
För det första att den politiska polariseringen är starkare än jag trodde. 
Det handlar inte bara om Rush Limbaugh och Michael Moore på var 
sin politiska ytterkant. De är extremer men när man tittar närmare så 
finns samma polarisering men i mer verserad form på många andra 
håll, inte minst i TV. Om Bill O’Reilly på Fox News, en av USA:s mest 
”tittade på” politiska TV-shower, konsekvent har högersympatier, och 
sympatier för republikanerna, har Ed Schultz på MSNBC lika konse-
kvent vänstersympatier, och tycker att demokraterna har mer rätt än 
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republikanerna. Till och med CNN som jag tidigare har uppfattat som 
mer neutrala verkar ta ställning, de lutar i sin politiska nyhetsbevak-
ning, det är i varje fall min tolkning, ofta mot vad demokraterna tycker.  
 
På den politiska arenan är självfallet polariseringen än mera tydlig. 
Den sporras av diverse lobbyingorganisationer med ideologiska ambi-
tioner. En av dessa, Americans for Tax Reform, har utarbetat ett doku-
ment man kallar Taxpayer Protection Pledge, en utfästelse från den 
som skriver på som i praktiken säger: ”Härmed lovar jag att aldrig nå-
gonsin delta i ett kongressbeslut som innebär skattehöjningar.” Så gott 
som alla republikaner i den nu sittande kongressen, 279 ledamöter, 
alla utom en handfull, har skrivit på dokumentet. Om man sätter det i 
relation till att det med nästintill full säkerhet kommer att krävas kon-
gressbeslut om skattehöjningar för att få kontroll över den alltför stora 
amerikanska statsskulden, blir dilemmat för det amerikanska politiska 
systemet, och konsekvensen av den politiska polariseringen, mycket 
handfast. Ideologin har tagit över, det är inte längre rationellt övervä-
gande som gäller för republikanerna (bara tre demokrater har skrivit 
under). Och vad får det för konsekvenser för samhällsbygget på sikt? 
Ideologi för dess egen skull, och Taxpayer Protection Pledge är ett 
utmärkt exempel på det, har historiskt alltid förr eller senare ställt till 
problem när verkligheten inte längre stämmer med den politiska idén. 
Som det exempelvis gjorde för den svenska socialdemokratin som 
under 1980-talet tvingades omvärdera sin tidigare så framgångsrika 
ekonomiska politik.  
 
Jag tror allmänt sett att man som besökare från Europa underskattar 
lobbyingens kraft i den amerikanska politiken. Fareed Zakaria menar 
att lobbyingföretagens politiska makt är förödande för kongressens 
arbete. Och jag läste just att Lawrence Lessig, juridikprofessor vid 
Harvard och en person som jag har stor respekt för (han är en av värl-
dens främsta akademiker vad gäller intellektuella rättigheter), i dagar-
na kommer ut med en bok där budskapet är att lobbying i den omfatt-
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ning som gäller i Washington DC leder till att den representativa de-
mokratin i praktiken inte fungerar. Jag påminner mig också från samta-
let med Dick Lamm för ett par år sedan att en viktig orsak till varför 
han lämnade det demokratiska partiet hade att göra med de låsningar 
till vissa särintressen som partiet hade, och att båda de stora partierna 
hade sina respektive särintressen att ta hänsyn till, vilket gjorde att 
politikerna inte hade den frihet att fatta beslut som medborgarna för-
väntade sig. Att det ser ut på det sättet känner säkert folk på sig. Det i 
sin tur bidrar till misstron mot kongresspolitikerna och det politiska 
spelet i huvudstaden. Det förklarar förmodligen också en del av folks 
skepsis mot det offentliga, och särskilt mot ”Big government”. Amerika-
nen är uppenbart frustrerad över det han eller hon ser av Washington 
DC. Folk känner intuitivt, det är min gissning, att den starka ideologise-
ringen av politiken i kongressen till stor del är lobbyingföretagens an-
svar. 
  
Att kontroll- och säkerhetssektorn tar så stor plats i dagens amerikans-
ka samhälle, är den andra nya observationen. För en svensk, och jag 
tror för en europé mera allmänt, går dessa kontroll- och säkerhetsar-
rangemang långt utöver vad vi är vana vid, eller ens på förhand kan 
tänka oss. Visst, man kan förstå att rädslan för terrorism har en annan 
dignitet i Washington DC än i Stockholm. Och att det i sig kräver sär-
skilda åtgärder. Men vilket slags samhälle blir följden om trenden mot 
mer och mer säkerhet och kontroll får fortsätta? Den amerikanska hi-
storien berättar snarare om ett öppet och vänligt samhälle, frihetens 
plats på planeten. Washington DC kändes inte alls så dagarna jag var 
där. Apropå frihet är det i morgon, den 28 oktober, på dagen 125 år 
sedan Frihetsgudinnan i New York invigdes.  
 
Charleston, WV, fredag 28 oktober 2011 
Jag har ägnat dagen åt att köra från Pittsburgh i Pennsylvania till 
Charleston i West Virginia, det har tagit några timmar trots att jag kört 



234 

 

på motorväg, Interstate 79 (I-79). West Virginia är förhållandevis glest 
befolkat så jag har kört genom ett bitvis ödsligt, höstfärgat, böljande, 
ganska kuperat landskap. Det blev en slags naturupplevelse från bil. 
 
Interstate-vägsystemet, officiellt kallat Interstate Highway System, 
måste få en särskild kommentar. Det byggdes under några decennier, 
från mitten av 1950-talet och framåt, och var ett omfattande projekt, 
det har kallats världens största infrastruktursatsning någonsin någon-
stans, och det är förmodligen sant. Det var president Dwight D. Eisen-
hower som såg till att projektet startades upp, för övrigt delvis med 
militära syften. Interstate-vägarna skulle underlätta evakueringen av 
de stora städerna i händelse av krig. Det berättas också, förmodligen 
en skröna, att Eisenhower hade fått en känsla för vad ett avancerat 
motorvägssystem kunde betyda både ekonomiskt och från militär syn-
punkt när han kom i kontakt med tyska Autobahn under kriget.  
 
Sett ur bilförarens perspektiv är Interstate-systemet föredömligt. Det är 
motorväg. Det är bra skyltat. Till och med vägnumren hjälper till. Att 
jag har åkt på väg ”I-79” idag betyder att jag har åkt på en väg som går 
i nord-sydlig riktning (ojämna nummer går i nord-sydlig riktning, jämna 
i väst-östlig). Av det jag har sett hittills under den här resan har kvali-
tén i meningen underhållet av Interstate-vägarna varit bra. Det finns 
sträckor med skadade vägbanor men det förekommer inte oftare, får 
jag en känsla av, än det gör på svenska motorvägar. Dessutom träffar 
man inte så sällan på stora vägarbeten vilket definitionsmässigt för 
Interstate-systemet betyder underhåll. Förutsatt att det jag hittills upp-
levt av Interstate-vägar, och det är ganska många hundra mil, gäller 
för hela systemet, är det inte där bristerna i den amerikanska infra-
strukturen finns. 
 
… 
Lexington, KY, söndag 30 oktober 2011 
Det är söndagsmorron och jag har just läst en artikel i novembernum-
ret av Foreign Affairs, ”The Broken Contract”. Den är skriven av Geor-
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ge Packer, en journalist vid The New Yorker, och är en intressant ana-
lys av sambandet mellan växande inkomstklyftor och det amerikanska 
samhällets problem. Eller för att uttrycka det lika rakt och uppriktigt 
som Packer gör, han talar om ”Inequality and American Decline”. Så 
här skriver han i ett central avsnitt: ”This inequality is the ill that under-
lies all the others. Like an odorless gas, it pervades every corner of the 
United States and saps the strength of the country's democracy.” 
 
Har han rätt? Ja, absolut. Ju mera man rör sig i landet, och inte minst 
när man är utanför de stora metropolerna, New York, Washington DC, 
Boston, LA etc., desto mer övertygad blir man om att USA:s mest 
grundläggande samhällsproblem idag kretsar kring de stora och, som 
det tycks, ständigt växande inkomstklyftorna. Och mer specifikt kring 
att medelklassen, de ca 60% av amerikanerna som befinner sig mel-
lan de 20% fattigaste i botten och de 20% rikaste i toppen, har fått det 
ekonomiskt allt jobbigare eftersom inkomsterna inte matchar utgifterna 
hur man än anstränger sig. Det blir ett problem i den faktiska mening-
en att människor har det ekonomiskt svårt, och att det i sin tur leder till 
andra problem, till exempel fetma som i nästa led ger högre sjukvårds-
kostnader osv. Men framförallt leder till det problem som har med 
stämningen i landet att göra. Den politiska polariseringen. Rush Lim-
baugh vs Michael Moore. Oförsonligheten. Låsningarna. Populismen, 
både den till höger (Tea Party-rörelsen), och den till vänster (Occupy 
Wall Street). I förlängningen av den här utvecklingen finns social oro. 
Dit har USA ännu inte kommit. 
 
Att det har blivit så att medelklassen känner sig ekonomiskt trängd 
kan, menar Packer, förklaras av en kombination av globalisering och 
teknisk utveckling, båda har bidragit till att jobb har försvunnit från 
USA, och att människor har fått nöja sig med lägre inkomster. Vid 
CNN-debatten häromkvällen berättade en medelålders man att han, 
genom att tvingas gå från ett bra betalt arbete i tillverkningsindustrin till 
ett lågt betalt arbete i butik, hade sämre betalt idag än för 20 år sedan. 
Men det kan inte vara hela förklaringen skriver Packer. Globalisering-
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en och den nya teknologin har också drabbat Europa men utan att 
inkomstmönstret där har snedvridits alls lika mycket som i USA under 
senare decennier. 
 
Det är två andra krafter som verkat. ”Over the past three decades, the 
government has consistently favored the rich… But even more funda-
mental than public policy is the long-term transformation of the man-
ners and morals of American elites – what they became willing to do 
that they would not have done, or even thought about doing, before.” 
Det senare är intressant eftersom det handlar om värderingar. Visst, 
skriver Packer, skulle man kunna tänka sig att en direktör också 1978 
skulle ha kunnat skaffa sig en miljonbonus och samtidigt avskedat en 
stor del av arbetskraften. ”But no executive would have wanted the 
shame and outrage that would have followed – any more than an ex-
ecutive today would want to be quoted using a racial slur or photo-
graphed with a paid escort.” Jag tror att Gary Packer har helt rätt. Det 
har skett en förskjutning i värderingarna där det idag anses helt OK 
bland direktörerna i de stora företagen, och inte minst i finanssektorn, 
att förhandla sig till ersättningar för ett års arbete i klassen tiotals- eller 
hundratals miljoner dollar (till och med miljarder dollar om vi talar om 
vissa hedgefonddirektörer). Det är något nytt. Och särpräglat ameri-
kanskt. Visst, också europeiska storbolagsdirektörer har fått väsentligt 
bättre betalt efter 1980. Men vad gäller nivåerna är det mer artskillnad 
än gradskillnad. 
 
För övrigt finns det i artikeln en tankeväckande historia om vilket slags 
samhälle som håller på att skapas här. Under fjolåret grävdes det ner 
en 130 mil lång fiberoptisk kabel mellan Chicago och New York. Eller 
mera precist mellan Chicago Mercantile Exchange och New York 
Stock Exchange med syftet att tjäna ett antal millisekunder åt några 
aktörer på den alltmer lönsamma marknaden för robothandel med fi-
nansiella instrument. Samtidigt, konstaterar Packer, tar det lika lång tid 
idag som 1950 att ta tåget från Chicago till New York. Den rika finans-
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sektorn kan kosta på sig att göra en $300 miljoners investering för att 
tjäna några millisekunder medan det tycks vara omöjligt att i USA få till 
stånd en snabbtågsinvestering. 
 
Fiberkabelinvesteringen skulle lika gärna finanssektorn i Europa ha 
kunnat göra. Skillnaden ligger i det andra ledet. De franska snabbtå-
gen hade säkert inte blivit verklighet utan den franska statens medver-
kan. Att kongressen i USA skulle ta initiativ till, och med skattemedel 
betala stora delar av en snabbtågssatsning, är som jag förstår det näst 
intill otänkbart. Skattebetalarnas pengar skall inte användas för sådant 
som det privata kan klara av, så går resonemanget hos en majoritet av 
politikerna. Det är bara det att erfarenheten säger att det privata inte 
klarar av att ensamt få till stånd en snabbtågssatsning. Det är ingen 
tillfällighet att USA saknar snabbtåg. Man kan tycka att snabbttåg är 
en detalj i samhällsbygget. Men det handlar egentligen om en mycket 
större fråga. Om USA:s politiker av ideologiska skäl konsekvent väljer 
bort allt sådant som finns i gränslandet mellan marknad och kollektiva 
varor, och som det offentliga skulle klara av att producera, till exempel 
snabbtåg, ja då finns risken att det får negativa följder för den ameri-
kanska konkurrensförmågan, och i sista hand för BNP-tillväxten.   
    
 
Annars har jag idag ”gjort” Lexington i meningen åkt runt lite i de cen-
trala delarna av stan. Det är ganska snabbt gjort. Det är ingen stor 
stad, det bor strax under 300 000 människor här. Jag slås av hur folk-
tomma de centrala delarna av stan är. Det är trots allt söndag och väd-
ret är fint. Man skulle kunna förvänta sig att ett antal människor gick 
runt i centrum. Men så är det inte. Människorna finns där men de sitter 
i sina bilar på väg någonstans. Kanske till någon shoppingmall i sta-
dens utkanter? Och är det möjligt föredrar amerikanen att köpa sin 
mat eller göra sina bankärenden sittandes kvar i bilen. Den som pro-
menerar mellan olika serviceställen blir ett unikum. Jag har gjort det 
några gånger, senast idag, och får en känsla av att det betraktas med 
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viss misstänksamhet. Den som gör det är antingen konstig eller fattig 
(eller europeisk turist). Bilen har tagit kommandot över stadsplanen 
och över hur en medelstor amerikansk stad fungerar.  
 
Knoxville, TN, måndag 31 oktober 2011 
Frukosten idag på hotellet i Lexington är värd en egen betraktelse. 
Eftersom jag under resan har lagt mig till med vanan, eller ovanan är 
kanske ett bättre uttryck i mitt fall, att gå upp redan vid sextiden, bru-
kar det vid frukosten, förutom jag själv, antingen vara pensionärer eller 
arbetare. Den här morgonen var alla pensionärer. Tillsammans var vi 
nio personer den stund jag var där, fyra par och jag själv. Av de nio 
var fem rejält runda. Jag skulle tro att det stämmer ganska bra med 
vad som genomsnittligt gäller i kategorin amerikanska pensionärer. 
Mitt intryck är att en majoritet är tjocka, eller till och med feta.  
 
Det finns ingen anklagelse i det. Det är mera ett faktum. Jag är heller 
inte förvånad för det är svårt att hitta ställen där man kan få hälsosam 
kost till ett rimligt pris. Jag har lärt mig att en av de restaurangkedjor 
som verkligen anstränger sig att servera bra mat är Bob Evans, man 
hittar deras restauranger lite överallt i den här delen av landet och där 
kan man äta ”riktig” mat och den är både välsmakande och prisvärd. 
Jag har en avslöjande historia från i lördags kväll då jag åt middag på 
en Bob Evans. Jag beställde grillad lax med bakad potatis. Och det 
smakade förträffligt. I synnerhet blev potatisen ytterst välsmakande 
när jag blandade den med de fyra småpaket smör som följde med. 
(Och skulle jag velat ha haft fler smörpaket hade jag bara behövt säga 
till, som den vänliga servitrisen meddelade.) Men det är klart att det 
blev fett. Som efterrätt åt jag äppelpaj med glass. Det var gott, rikligt 
och sött, en slags sockerbomb förmodar jag.  
 
Att det är mycket socker, eller sötningsmedel, i maten här är ett eget 
kapitel. Det finns på de flesta hotellfrukostar flingor för den som vill ha. 
Men om man söker efter till exempel lågsockrade Kellogs Cornflakes 
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(eller liknande) har jag hittills aldrig hittat det. Det är alltid ”Frosties”. 
Det måste rimligtvis betyda att det är rejält försockrade flingor som 
hotellgästerna efterfrågar. Socker i maten är antagligen beroendefram-
kallande.  
 
Det skall samtidigt sägas att amerikanerna anstränger sig att bli med-
vetna om vad de äter. På TV finns ständigt program som berättar om 
diet och bra mathållning. Eller också är det doktorer som talar om de 
medicinska riskerna med söt och fet mat. Och många vägkrogskedjor 
meddelar på menyerna hur många kalorier man får i sig om man äter 
en viss rätt. Men jag vet inte om det hjälper. Jag skulle gissa att det är 
tre saker som gör det svårt för amerikanen att ändra sina matvanor. 
Den fastlåsta strukturen är den första. Trots allt domineras snabbma-
ten av de stora kedjorna, McDonalds, Burger King, KFC, Wendy´s 
etc., och det är en stor efterfrågan på deras produkter att döma av hur 
många bilar som söker sig dit. Värderingarna och traditionerna kring 
vad man äter är det andra. Det tar tid att ändra matvanor. Många har 
inte råd att äta bra mat, det är det tredje. Det var vad damen från 
Pennsylvania med ett helt arbetslivs erfarenhet av vårdsystemet berät-
tade. Att pengarna inte räcker för att äta hälsosamt för stora grupper 
fattiga amerikaner kan man lugnt utgå från är ett faktum. 
 
   
Jag har haft två intressanta samtal idag. Det första med Ella, damen 
på kontoret på Denny´s Auto Center i Lexington som jag besökte efter-
som motoroljan behövde bytas på min bil (vilket för övrigt inte borde få 
inträffa på en Avis-bil). Ella var en 62-årig, charmfull, öppen och dri-
vande person (det framgick så småningom att hon ägde stället) och 
under den dryga halvtimma det tog att byta oljan pratade vi om allt 
mellan tjusningen med att resa och nackdelarna med att köpa ett ut-
ländskt bilmärke. Och så pratade vi ekonomi. Hon menade att det inte 
längre bara är vanliga medelklassamerikaner som har det svårt att få 
pengarna att räcka, idag gäller det också för vissa i den övre medel-
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klassen. "För en familj här i Lexington med en hushållsinkomst på 
$80000 per år, det är den undre gränsen för övre medelklass, och om 
familjen består av fyra personer, kommer ekonomin att vara mycket 
kärv, jag skulle säga att den familjen är fattig." Om hon har rätt i det 
kan jag inte bedöma men jag fick förtroende för hennes kunskap om 
ekonomiska ting. För övrigt berättade hon att för hennes eget företag 
hade den svaga konjunkturen startat redan i början av 2000-talet. Som 
mest hade man 12 personer anställda, idag var man bara fyra i verk-
staden plus en person på kontoret. Eftersom företaget verkade 
välskött, jag fick en utmärkt service, och eftersom man arbetade med 
bilar, är det troligt att den nedåtgående utvecklingen berättar något om 
ekonomin i stort i Lexington-området. 
 
Ett annat av hennes franka besked var att Obama måste bort, När jag 
sa att han rimligen inte kan lastas för att den amerikanska ekonomin 
går dåligt, så höll hon med. ”Det är inte därför jag anser att han inte 
kan få vara kvar. Han är för svag, det är för mycket prat och för lite 
handling.” Det är ett sakligt argument. Många jag talat med har sagt 
samma sak, att Obama måste bort, men det har varit ytligt och ideolo-
giskt. Senast i går träffade jag på en pensionerad militär från Atlanta 
som obesvärat deklarerade för mig att ”Obama är socialist”, och att 
”han bad till Gud” att han inte skulle bli omvald. Ellas argumentation är 
mera genomtänkt. Och jag anar att hon har rätt. 
 
Det andra intressanta samtalet var med Chris i den lilla staden Danvil-
le, ett tiotal mil söder om Lexington. Jag har också idag undvikit att 
åka på Interstate-vägar. Så under förmiddagen körde jag söderut på 
Highway 27. Den bild man fick av samhällena längs den här vägen var 
annorlunda än det jag sett på Highway 60 i förrgår. Här hade männi-
skorna det uppenbart ekonomiskt bra. Husen var välskötta. Det fanns 
ett antal nybyggda villaområden och husen var stora. Det jag såg skul-
le mycket väl ha kunnat vara i till exempel Skåne eller Västergötland, 
det var ett böljande, något kuperat lantbrukslandskap. Jag åkte in i 
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Danville för att äta lunch och stan bara förstärkte intrycket att här levde 
människorna ett gott liv ekonomiskt sett. Så när jag kom att prata med 
Chris Will, en man i 40-årsåldern med eget företag i skogskonsultbran-
schen, frågade jag om ekonomin, och om varför stan verkade så väl-
mående. 
 
Det finns framgångsrika mindre industriföretag i Danville, menade han, 
men den största arbetsgivaren är ett sjukhus. ”De anställer flera tusen, 
det är mycket större än vad som motsvarar stans storlek, patienter 
åker hit för att få vård.” Det är intressant. Framsidan av de mycket 
höga sjukvårdskostnaderna i USA är självfallet att det finns ett stort 
antal privata vårdgivare, inte minst stora, expansiva sjukhus, som tjä-
nar mycket pengar, anställer många människor, och gynnar det sam-
hälle där de är verksamma. Det skulle Danville, en stad på mindre än 
15000 innevånare, kunna vara ett exempel på.  
 
Det leder till en annan fråga – är det egentligen ett problem för USA att 
landet har ett så kostsamt sjukvårdssystem? Att 16-17% av den ameri-
kanska bruttonationalprodukten går till sjukvården, ungefär 50% mer 
än i andra OECD-länder, kanske är helt i sin ordning när man betrak-
tar helhetsbilden? Sjukvårdssektorn skapar jobb och inkomster för 
många, som i Danville. Svaret är att samhällsekonomiskt, och även 
samhällsfilosofiskt, kan det aldrig vara långsiktigt bra om ett land läg-
ger ner väsentligt mer resurser på sin sjukvård än genomsnittet av 
andra länder på samma utvecklingsnivå. Av vilken anledning? Ja, hög-
re relativkostnader för sjukvården i ett land kan egentligen bara förkla-
ras med att antingen är folk mer sjuka, och utnyttjar mer sjukvård, eller 
också arbetar sjukvårdssystemet mindre effektivt. I USA:s fall gäller 
båda dessa förklaringar. Amerikanen i gemen behöver ganska säkert 
mer sjukvård än säg den genomsnittlige europén (bland annat på 
grund av den stora andelen överviktiga i befolkningen). Det kan inte 
anses som något positivt. Och vi vet att det amerikanska vårdsystemet 
arbetar mindre effektivt, framförallt genom att de administrativa vård-
kostnaderna är väsentligt högre än i andra jämförbara länder.  
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Chattanooga, TN, tisdag 1 november 2011 
Jobbkrisen har lett till att det blivit en hel del tal här om att ”USA måste 
sluta att exportera sina jobb till Kina och Indien”. Och framförallt har 
den diskussionen gällt tillverkningsindustrin, den del av industrisektorn 
som gör saker ”man kan ta på” (bilar, flygplan, datorer etc.), där tren-
den varit tydlig mot att mer och mer av tillverkningen läggs utomlands, 
eller att mer och mer av utlandstillverkade produkter säljs på den ame-
rikanska marknaden. Det syns i sysselsättningssiffrorna. För 30 år se-
dan (1979) arbetade 20 miljoner amerikaner i tillverkningsindustrin. År 
2009 var det 12 miljoner, det är inte långt från en halvering. Under 
samma period ökade USA:s befolkning med ca 40%. Det gör ned-
gången än mera talande.  
 
Finns det någon realism i att USA skulle kunna hejda utvecklingen mot 
en allt mindre inhemsk tillverkningsindustri, och en växande andel ut-
landstillverkade produkter på marknaden? Ja, det borde vara möjligt. 
Det finns åtminstone tre skäl för det. För det första finns kunnandet. 
En tillverkningsindustri som har 12 miljoner anställda är relativt andra 
länder mycket stor, i synnerhet eftersom vi vet att produktivitetsutveck-
lingen varit mycket stark. Och tillverkningsindustrins storlek är viktigt. 
Man kan utgå från att skall USA lyckas exportera mera, respektive 
framgångsrikt konkurrera med utländsk import, måste det vara i de 
delar av industrisektorn där man redan finns och har konkurrensförmå-
ga. För det andra har amerikanska företag världens största och mest 
sofistikerade marknad som sin hemmamarknad, det är en konkurrens-
fördel. För det tredje är inte längre amerikanska löner prohibitivt höga. 
Arbetskraftskostnaden för en person som arbetar heltid i ett ameri-
kanskt tillverkningsföretag är idag, allt annat lika, rejält lägre än för ett 
företag i till exempel Tyskland. Räknat per timme var de amerikanska 
lönerna (inräknat sociala kostnader) 2010 ungefär 25% lägre än i 
Tyskland. Det har dessutom skett strukturella förändringar på den 
amerikanska arbetsmarknaden som underlättar. Jag läste i dagens 
USA Today att en nyanställd arbetare vid löpande bandet på en Gene-
ral Motors-anläggning har väsentligt lägre betalt än vad som gällde 
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före 2008/2009 års kris (då General Motors räddades av den ameri-
kanska regeringen och det ställdes krav på att förmånliga anställnings-
avtal måste rivas upp). ”The days of assembly lines jobs leading to 
comfortable middle-class lives are fading”, som tidningen uttrycker det. 
 
Så visst, teoretiskt sett så borde den amerikanska tillverkningsindu-
strin kunna leva vidare, kanske till och med exportera sina produkter i 
ökad utsträckning, och växa i sysselsättning. Men frågan är om det är 
möjligt i praktiken. Bilindustrin är ett intressant exempel. Bilen som 
produkt dominerar det här landet. Det finns naturligtvis ett enormt kun-
nande om produkten bil, och om produktion och marknadsföring av 
bilar, i de amerikanska stora bilföretagen. Men om vi talar om att sälja 
amerikanska bilar till andra länder, till exempel i Europa, finns ett stort 
hinder. Med ett bensinpris per liter som är ungefär en tredjedel av pri-
set i Europa inriktas tillverkningen här till stor del mot större, energislu-
kande bilar, det är dessa bilar, ofta jättestora pickups, som många 
amerikaner uppenbarligen vill ha. Men sådana bilar har människor i 
Europa och på annat håll i världen inte råd att köra. 
 
Det är tankeväckande att de stora skillnaderna i bensinpris mellan 
USA och Europa till den helt övervägande delen förklaras av skillnader 
i skatteuttag. Vill man uttrycka sig förenklat kan man säga att de ame-
rikanska politikerna genom att hålla bensin- och dieselpriserna på en 
mycket låg nivå inte bara har bidragit till att bilåkandet i stora miljöfarli-
ga bilar i USA ligger långt utöver vad som gäller i alla andra västlän-
der, de har också bidragit till att den amerikanska bilindustrin till stor 
del tillverkar produkter som andra länders medborgare inte har råd att 
köra, eller vill köra.  
 … 
 
Atlanta, GA, onsdag 2 november 2011 
Apropå gårdagens diskussion om den amerikanska tillverkningsindu-
strin får man ett övertygande exempel på att den är stor om man går in 
i en vanlig dagligvaruaffär. På hyllorna hittar man i stort sett inga icke-
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amerikanska varor. Nej, det är fel. Det finns undantag, i gourmetdisken 
kan man möjligen hitta europeiska ostar. Kanske också italienska Ba-
rilla-spaghettis , eller Buitoni-tortellini. Och frågar man efter det, är det 
inte omöjligt att det finns några flaskor europeiskt eller australiskt vin. 
Men det är undantag som bekräftar regeln att det mesta av mat och 
hushållsartiklar är amerikansktillverkat.   
 
För övrigt har jag idag gjort det jag gjorde också för två år sedan, gått 
in i några stora matvarubutiker och kollat priserna. Den första var Kro-
ger, en kedja som i sortimentet påminner om ICA Supermarket men 
med ett snäpp mer exklusiva varor, och troligtvis mer av övre medel-
klass som kunder. Den andra var Walmart vars dagligvarudel nog sna-
rare inriktar sig mot människor med lägre inkomster än genomsnittet. 
Jag har gjort en sammanställning av priserna och även om det är svårt 
att säga något med säkerhet är det helt klart att mat och sådant som 
man regelmässigt handlar på samma gång, hygienartiklar, tvättmedel 
etc., är billigare i USA än i Sverige. Jag skulle bedöma att genomsnitt-
ligt för en familj är kostnaderna för dagligvaror här 10-20% lägre än i 
Sverige. 
 
Hur kan det förklaras? Ja, den viktigaste förklaringen är den högre 
konkurrensen på den amerikanska marknaden. Det gäller allmänt men 
inte minst för sådant som människor använder till vardags. Konkurren-
sen är stenhård och det slår igenom på priserna. Till det kan säkert 
läggas att den stora marknaden, uppemot 300 miljoner konsumenter, 
möjliggör skalekonomi som gör tillverkningen billigare. Och för vissa 
färskvaror, till exempel frukt i de trakter jag befinner mig i just nu, är 
det troligt att lokal produktion håller nere priserna.  
 
Överhuvudtaget är kostnaderna för sådant som en vanlig amerikansk 
familj konsumerar lägre än för motsvarande familj i till exempel Sveri-
ge. Det gäller således för mat- och annat vi använder i hushållet. Det 
gäller också för några andra stora poster i budgeten – biltransporter 
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(utanför de stora städerna finns det i praktiken inget annat trans-
portsätt), boendekostnader, kläder och nöjen. Bensinen och dieseln är 
väsentligt billigare, som sagt ungefär en tredjedel av priset i Sverige. 
Alla kapitalvaror, bilar, vitvaror, elektronik etc., och jag kan också in-
kludera småhus, kostar mindre här givet samma kvalitet och storlek, 
och med samma förklaring som för allt annat, konkurrensen är mycket 
hårdare än på den svenska marknaden. Det gäller också för vissa 
tjänster, till exempel el- och telefon. 
 
Också kapitalet, alltså räntan när vi lånar, är billigare i USA än Sveri-
ge. Och då tänker jag inte på den nuvarande situationen med av Fe-
deral Reserve medvetet nedpressande låneräntor för att stimulera 
ekonomin, utan som en mer generell regel som gäller över tiden. Det 
är återigen samma krafter som verkar, konkurrensen på den ameri-
kanska finansmarknaden är mycket hård, och det pressar räntorna allt 
annat lika. Sedan är det en annan sak att kostnaden för kapitalet, lå-
neräntorna, också påverkas av den förväntade inflationen. Om den 
skiljer sig åt mellan länderna, skiljer sig också låneräntorna åt. Men 
sett som ett genomsnitt över lång tid, och givet samma inflation och 
risk, är det billigare för amerikanen att låna för till exempel att köpa ett 
hus än för en svensk med samma ekonomiska förutsättningar.  
 
De två större budgetposter som kvarstår för en amerikansk familj är 
det som jag diskuterat tidigare – kostnaderna för sjukvård och omsorg 
respektive för barnens utbildning. Det är där skillnaderna mellan den 
amerikanska familjen och den svenska blir som mest tydlig. I USA be-
talar familjen ur egen ficka en betydande del av totalkostnaden på 
dessa båda områden. Mot det står ett mycket lägre skatteuttag. I Sve-
rige däremot betalar vi sjukvården och den högre utbildningen till 
största delen via skattsedeln. 
… 
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Charlotte, NC, tisdag 8 november 2011 
Andreas, sonen, kom ”på besök” i fredags kväll, och stannade till i går, 
måndag kväll. Vi har alltså haft tre hela dagar tillsammans och vi har 
använt dem för att resa ut till Atlantkusten, Charlotte ligger en god bit 
in i landet. Den första natten sov vi över i Charleston, en charmfull, 
måttligt stor stad med gamla anor och en historia från både revolutio-
nen och inbördeskriget. Det intressanta med Charleston (och för övrigt 
också Savannah dit vi körde vidare under söndagen) var i mitt tycke 
att den såg ut som en stad skall göra med gator där man kan prome-
nera på trottoarer, gå in i en butik eller en restaurang, och strosa vida-
re tillsammans med andra människor. Det är något mycket ovanligt i 
USA. Bortsett från de stora städerna (Washington, New York, Boston, 
San Francisco etc.) ser det inte ut så. Det vanliga är att centrum i me-
delstora amerikanska städer är sterilt, utan intressanta butiker eller bra 
ställen att äta på, och viktigast, utan människor.  
 
Annars har vi använt en stor del av tiden åt att diskutera hur vi upple-
ver USA. Andreas har bott och arbetat i Boston i snart två år, och jag 
är nu inne på min tredje rundresevecka. Det blir en massa intryck från 
två helt skilda perspektiv. Vi pratade om det mesta men tre teman tror 
jag man kan säga blev viktigare än andra. Det första handlar om det 
paradoxala att effektiviteten i det amerikanska samhället inte är sär-
skilt hög om man jämför med till exempel Sverige, eller Nordeuropa 
mera allmänt. Det andra temat var maten. Ju längre man vistas i lan-
det, och ju mer man reser runt, desto tydligare blir det att många av de 
problem som USA har, till exempel de höga sjukvårdskostnaderna, 
hänger samman med den dåliga mathållningen. Att USA genom sin 
storlek och differentiering snarare är en kontinent än ett land i mening-
en att Sverige eller Tyskland är ett land, var det tredje temat. Bara den 
insikten kan förklara en del av de skillnader man upplever mellan till 
exempel Sverige och USA. Vi pratade naturligtvis också om möjlighe-
ten för USA att ta sig ur sina ekonomiska och politiska problem. För att 
problemen är stora var vi överens om. Skillnaden var kanske att And-
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reas var ett snäpp mera positiv än jag till förutsättningarna att vända 
på skutan. Jag skall ta diskussionen lite mera systematiskt. 
 
Den förutfattade meningen hos mig, och säkert hos de flesta andra 
européer, är att USA är ett land där konkurrens och effektivitet regerar, 
ett land där det mesta fungerar med ett minimum av resursanvänd-
ning. Jag gissar att den uppfattningen kommer från att USA är den 
framgångsrika kapitalismens själva mittpunkt, och från att USA har 
mängder av företag som är stora och lyckosamma på den globala 
marknaden, typ Apple, Microsoft, Google och Facebook. Men när man 
granskar USA närmare finner man att om effektivitet definieras som att 
resurserna används effektivare än i andra länder så är det påfallande 
ofta inte så. Det finns minst två perspektiv på den frågan. För det för-
sta om det amerikanska samhället i stort fungerar effektivt jämfört med 
andra västländer. Det har förhoppningsvis framgått av vad jag skrivit 
tidigare att det inte gör det. Ett av de tydligaste exemplen är just sjuk-
vården som kostar mycket mera än vården i andra västländer. Det är 
naturligtvis inte heller något tecken på hög relativ effektivitet på sam-
hällsnivå att infrastrukturen är sämre än i många andra västländer, att 
skolan enligt mångas bedömning inte är konkurrenskraftig etc. Det 
finns dessutom en del detaljer i samhällsbygget som får följder för ef-
fektiviteten, till exempel att det saknas ett nationellt system för identifi-
kation av medborgarna, typ svenska personnummer.  
 
En helt annan aspekt på den amerikanska ineffektiviteten i ett sam-
hällsperspektiv är tendensen att stämma i tid och otid. Man blir som 
besökare från Europa överraskad när advokatfirmor på bästa TV-
sändningstid gör reklam av typen: ”Underlät sjukhuset att ta de prover 
som kanske hade gjort att du inte blivit sjuk. Ja, i så fall hör av dig till 
oss.” Eller när man hör talas om Stella Liebeck som fick $10 miljoner 
för att McDonalds serverade hett kaffe (som hon fick i knät och brände 
sig). Det finns naturligtvis situationer där en legal prövning är det bästa 
sättet att avgöra en tvist. Men att låta stämningskulturen ta väsentligt 
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större plats än den gör i andra västländer, det finns studier som visar 
att det är så, är med all säkerhet samhällsekonomiskt mer kostsamt än 
att lösa tvisterna utan inblandning av rättssystemet. Det blir då också 
ett uttryck för relativ ineffektivitet. En ekonom skulle säga att en stor 
del av de civila rättsprocesser som drivs inom ramen för den ameri-
kanska stämningskulturen handlar om rent-seeking. Med andra ord, 
inte om att skapa mervärde genom att producera något värdefullt utan 
om att ta värde från en part, den som förlorar, och ge det till en annan 
part, den som vinner. Mycket av rent-seeking är självfallet något nega-
tivt för ett samhälle. 
 
Det andra perspektivet gäller företagen. Man kan utgå från att varje 
företag för sig arbetar effektivt, den hårda konkurrensen på den ameri-
kanska marknaden är en garanti för det. Det man däremot upptäcker 
är att för sektorer där det krävs samarbete mellan företagen för att det 
för kunden skall vara enkelt är bilden inte densamma. Bankerna är ett 
exempel. En av bankernas huvuduppgifter, och det gäller för bankerna 
i alla länder, är att ha hand om betalningssystemet, alltså att erbjuda 
företag och hushåll produkter som gör att man smidigt kan betala det 
man köper eller är skyldig. Plus- och bankgirosystemet, Visa/Master-
card, Smartcard, E-faktura etc. är exempel på sådana produkter som 
vi använder i Sverige. Det amerikanska betalningssystemet är inte alls 
lika avancerat. Visst, kort används också i USA men något som liknar 
de svenska girosystemen finns inte. En stor del av betalningarna här 
görs fortfarande med check. Redan under 1980-talet betraktade 
svenska banker checken som alltför hanteringsdyr och steg för steg 
fasades den ut. Privatpersoner och företag i Sverige använder knap-
past checkar längre. Här är det alltså fortfarande en viktig del av betal-
ningssystemet. Ett mer handfast exempel på ineffektivitet i företagsle-
det är det svårt att hitta. 
 
Man kan fråga sig vad som orsakar den lägre effektiviteten i dessa fall. 
Talar vi om samhällsnivån, till exempel sjukvården och infrastrukturen, 
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är det uppenbart att det i grunden handlar om politiska tillkortakom-
manden. Av ideologiska skäl väljer amerikanska politiker, närmast in-
tuitivt, att låta det privata ta ansvaret även för sådant där det finns 
övertygande bevis för att en gemensam lösning är billigare. Ideologin 
har ett värde som får kosta, så tycks man resonera. Man kan också 
spekulera i andra, mer allmängiltiga, förklaringar. USA har under så 
lång tid varit rikare, och framgångsrikare, än andra länder att det kan-
ske fått genomslag i en attityd hos politikerna att landet kan kosta på 
sig att vara lite mindre effektivt. Draget till sin spets skulle det kunna 
uttryckas: ”Det är så viktigt att våra frihetsideal värnas, att till exempel 
det offentliga skall hållas vid ett minimum, att vi accepterar att sjukvår-
den kostar 50% mer än i andra västländer.” Jag har för övrigt noterat 
en annan sak med koppling till den här frågan, att benchmarking på 
samhällsnivå inte verkar vara något som förekommer särskilt ofta. Allt-
så detta att USA jämför sitt upplägg, låt oss säga hur sjukvården är 
finansierad, med hur andra jämförbara länder arbetar. För ett litet land 
som Sverige är benchmarking en självklarhet. Nästan varje statlig ut-
redning om en samhällsfråga av vikt har ett kapitel i sitt betänkande 
om hur man gör i andra länder, och den kunskapen påverkar ofta för-
slagen och besluten. Det verkar inte vara så här. Att lära av andra län-
der kanske inte upplevs som nödvändigt. Jag har inte belägg för att 
säga att benchmarking inte förekommer inom landet, mellan delstater-
na. Men skulle jag gissa är inte heller det särskilt vanligt. 
 
Det är mycket svårare att säga något bestämt om varför inte bankerna 
samarbetar kring betalningssystemet när det så uppenbart finns peng-
ar att tjäna på att använda mer moderna teknologier. En förklaring kan 
vara att det krävs ett politiskt initiativ, och möjligen federal delfinansie-
ring, för att få till stånd ett nytt betalningssystem. Och i så fall är det 
sannolikt att den politiska viljan inte finns i Washington DC. En annan 
tänkbar förklaring kan vara att USA är ett så stort land att ett nytt natio-
nellt betalningssystem blir alltför kostsamt och komplicerat. 
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Att alltför många amerikaner äter onyttig, eller direkt hälsovådlig, mat 
är ett stort samhällsproblem, mycket större än man någonsin kan före-
ställa sig som europé. Det är ett samhällsproblem eftersom en alltför 
stor del av befolkningen blir överviktig och tjock. Några få, men tillräck-
ligt många för att jag under dessa veckor skall ha sett ett antal perso-
ner, är oformligt feta. Hur kommer det sig att det blivit så här? Ja, det 
finns säkert flera förklaringar. En är högst handfast. Att åka runt i USA 
och försöka hitta restauranger där inte maten är mättad med antingen 
socker eller onyttigt fett är svårt, nästintill omöjligt, eftersom man inte 
vet var man hittar den vällagade och nyttiga maten. Det finns däremot 
ett överflöd av restauranger som serverar billig och välsmakande mat. 
För maten här smakar bra, jag gissar att mycket socker och mycket 
fett bidrar till det. Och även om man hittar en bra restaurang blir det 
svårt att värja sig mot det onyttiga. När vi vandrade runt i Charleston 
på lördagskvällen hittade vi en trevlig och populär krog, folk stod i kö 
för att komma in, som av allt att döma serverade högklassig mat. Ef-
tersom vi var vid kusten beställde vi en fisk- och skaldjurstallrik. Det 
var bara det att allt på tallriken var friterat, Fried Sea Food är en speci-
alitet för Charleston. 
 
En annan förklaring är att portionerna som serveras är mycket större 
än dem vi är vana vid i Sverige. Dessutom är bufféer inte ovanliga, det 
finns kedjor som marknadsför sig som buffé-restaurang. Jag åt i dag, 
av en tillfällighet, lunch på en cafeteria som i praktiken var en slags 
lunchmatsal för ett antal företag. Även där serverades buffé och jag 
kunde iaktta att flera av gästerna tog mycket på tallriken, och gick flera 
gånger. En tredje förklaring är att många fattiga inte har råd att äta 
något annat än skräpmat, och att den gruppen förvärrar situationen 
genom att inte laga egen mat. 
 
Det finns ytterligare en förklaring. Det amerikanska samhället har un-
der hundra år eller så formats efter bilåkandets behov. Följden har 
blivit att den promenerande människan gradvis har fasats ut från ame-
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rikanska städer och samhällen. Jag talar då inte om affärs- och turist-
stråken i de stora städerna, de ser ut som stora städer gör överallt i 
världen. Och inte heller om Charleston, Savannah och en handfull 
andra europeiserade amerikanska städer med gator och levande af-
färsliv. De är undantagen. Så gott som överallt i övrigt promeneras det 
inte när man skall shoppa, äta eller uträtta något annat ärende. En 
mängd saker bidrar till att det blir så. Avstånden är långa. När varje 
serviceinrättning skall kunna nås med bil, och bilen skall kunna parke-
ras, kräver minsta McDonalds stor yta. Trottoarer finns oftast bara på 
en sida av gatan, ibland finns det inga trottoarer alls. Gatubelysningen 
är inte sällan dålig, kanske saknas helt. Och viktigast av allt, det finns 
ett kulturellt hinder. Man promenerar inte. Utvecklingen har helt enkelt 
nått dithän att det blivit, som jag varit inne på, suspekt att promenera i 
små, mindre och medelstora amerikanska städer. Det vore märkligt 
om inte det också bidrar till att så många människor är tjocka.   
 
Apropå att USA är en federation av delstater vilka i många fall, säg 
Kalifornien och Texas, är väsentligt större än snart sagt vilket som 
helst annat västland, blir frågan om vad som skall göras i Washington 
DC och vad som skall föras ut till delstaterna central. Den frågan är 
förmodligen också kärnpunkten i mycket av amerikanens kritik mot, för 
att inte säga förakt för, kongressen och presidenten. Jag skulle hävda 
att den kritiken är mer styrd av värderingar och tyckanden än genom-
tänkt analys. Det verkar sitta i blodet hos många att ”Government”, 
och i synnerhet ”Big Government” i meningen Washington DC, är nå-
got med negativa förtecken. 
 
Kan man säga att USA har gått för långt och centraliserat för mycket 
till Washington DC? Många amerikaner verkar tycka det. Jag kan som 
betraktare utifrån inte se att det är så. Det är snarare så att Washing-
ton DC måste ta ett större ansvar än idag för att USA på sikt skall kla-
ra sig i den globala konkurrensen. Eller uttryckt på annat sätt, det är 
för lite av det gemensamma, det kollektiva, som är USA:s huvudpro-
blem. Inte tvärtom. 
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Vi pratade mycket om förutsättningarna för USA att ta sig ur den eko-
nomiska och politiska återvändsgränd som landet utan tvivel befinner 
sig i. Landets problem är så djupgående, och problemen berör allt från 
kultur och värderingar till inkomstfördelningen och demokratins sätt att 
fungera, att man måste gå tillbaka till 1930-talet för att hitta något i 
samma klass. Då klarade USA:s ledare av att vända krisen till normali-
tet på ett par årtionden. Perioden från andra världskrigets slut och 
fram till mitten av 1970-talet blev i ett historiskt perspektiv mycket 
framgångsrik. Frågan är om USA också denna gång kan göra en ”turn 
around”. Andreas tror det. Amerikanen i gemen har i grunden sunda 
värderingar – att arbeta hårt, att ta hand om sin familj, att vara ärlig, att 
ta del i lokalsamhället etc. Landet har en stor tillgång i sin breda upp-
sättning av människor från olika kulturer och i sin storlek. Och grans-
kar man närmare vad som skulle behöva göras politiskt för att utveck-
lingen skall vända är det kanske inte så mycket som krävs. 
 
Jag för min del är mer skeptisk. Och det beror på att själva grunden för 
USA:s problem idag ligger, som jag ser det, i värderingarna. Amerika-
nen må ha sunda värderingar vad gäller arbete, familj och civilsamhäl-
le. Men samtidigt har amerikanens strävan efter frihet yttrat sig i en 
politisk rörelse, libertarianism, som de facto idag har greppet om det 
amerikanska samhället, och det politiska systemet. Det är detta fri-
hetstänkande som kommer amerikanen i gemen, och därmed politiker-
na, att tycka att det gemensamma skall hållas vid ett minimum, att det 
alltid är positivt att dra ned på offentliga utgifter, att offentliganställda 
är en slags andra klassens människor, att stödet till de svaga i sam-
hället skall hållas kort etc. Och min pessimism späds på av vad jag ser 
av politisk handlingsförlamning grundad i ideologiskt tänkande, i sin tur 
förstärkt av starka lobbyingkrafter. Det är, om man tänker efter, en in-
tellektuell kapitulation för en politiker att signera Taxpayer Protection 
Pledge. Ändå har så gott som alla republikaner i kongressen gjort det. 
 
Visst, USA har vänt svåra lägen tidigare i historien. Och det finns ett 
kollektivt förnuft i det amerikanska samhället som talar för att det skul-
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le kunna ske igen. Upprensningen efter Watergate är ett exempel. Ett 
annat exempel, låt vara lite provinsiellt, är gårdagens folkomröstning i 
Ohio om rätten för offentliganställda, lärare, poliser, brandmän etc., att 
teckna kollektivavtal. Det är ekonomiskt rationellt att ha kollektivavtal 
på arbetsmarknaden men ideologiskt störande för konservativa. Det 
senare var bakgrunden till att republikanerna hade drivit igenom ett 
beslut mot kollektivavtal i delstatens parlament. Det röstades nu ner av 
en stor majoritet (61%). Men även om detta kollektiva förnuft fanns i 
Ohio i går är det svårt att se tecknen på att det politiska omtänkande 
som måste till i Washington DC finns någonstans i det etablerade 
USA.  
 
Raleigh, NC, onsdag 9 november 2011 
Glenn Beck är en konservativ radiopratare med stort genomslag. Jag 
har lyssnat till honom större delen av dagens resa mellan Charlotte 
och Raleigh. Glenn Beck är något annorlunda än Rush Limbaugh, lite 
mer ideologisk, lite mindre gapig och arrogant. Det betyder inte att han 
är resonerande och hederlig i sin argumentation. Det hör liksom inte till 
åsiktsmedia att man skall se båda sidor av saken. Metoderna att få 
lyssnarna på sin sida är enkla. Jag hörde honom idag kritisera Occupy 
Wall Street-rörelsen. Det gjordes effektivt genom att låta några väl val-
da soundbites, intervjuklipp, beskriva dem som deltar som asociala, 
oansvariga eller bara dumma i huvudet. Den som lyssnade på klippen 
kan inte annat än tycka att dessa personer är, om inte kriminella, så i 
varje fall samhällsfientliga. ”Där hör ni vilka människor det är som till-
hör OWS.” Kanske med tillägget: ”Dom är socialister, och det är typiskt 
att Obama håller dom om ryggen.” Att OWS-rörelsen på några veckor 
har utvecklats till en rörelse med miljontals deltagare där alla möjliga 
slags människor deltar, från universitetsprofessorer till uteliggare, är 
något som Glenn Beck nogsamt undviker att kommentera, än mindre 
förklara. Han skulle aldrig säga något i stil med att om så många män-
niskor protesterar, då finns det anledning att försöka begripa vad som 
ligger bakom. Åsiktsradio modell Glenn Beck handlar om att göra mes-
ta möjliga på kort tid för att chikanera de människor och idéer som inte 



254 

 

passar, i det här fallet deltagarna i OWS-rörelsen, och det dom vill få 
sagt (att klyftorna i det amerikanska samhället är för stora). 
 
Man skulle kunna tro att ett så pass osofistikerat sätt att arbeta skulle 
stöta bort människor. I Sverige är det otänkbart med en Glenn Beck. 
Han skulle betraktas som oseriös, som ett skämt. Så inte här. Han har 
säkert hundratusentals, om inte miljontals, lyssnare varje dag. Jag tror 
att radiopratare av typen Beck och Limbaugh, båda en del av Fox 
News, har stor betydelse för att forma vanliga amerikaners politiska 
uppfattningar. Det finns för övrigt en annan kategori politisk radio här 
som på sätt och vis är än värre. Det är de pastorer och andra som an-
vänder religionen för att påverka människors politiska uppfattningar. 
Man kan få höra att bibeln säger att Obama är socialist. Eller att det 
aldrig kan vara i linje med den kristna tron att ta från någon mot hans 
eller hennes vilja (apropå att man gör det när man betalar skatt). Det 
första är demagogi, det andra är libertariansk politik med bibeln som 
tillhygge. 
 
Jag fäste mig vid en sak som Glenn Beck sa under dagen. ”Jag ger ett 
tionde till min kyrka eftersom då vet jag vad pengarna används till, jag 
vet att de inte försnillas, om jag skulle betala dessa pengar som skatt 
vet jag att det skulle misshushållas.” Det ställningstagandet kan man 
ha respekt för. Men det blir en ideologisk ståndpunkt om man inte 
samtidigt visar att det faktiskt slösas med skattemedel, respektive dis-
kuterar de nackdelar som kan finnas med välgörenhet jämfört med 
skattefinansierat stöd till de människor som behöver hjälp. 
 
   
De republikanska presidentkandidaterna har TV-debatterat igen i kväll, 
den här gången om ekonomi. Det blev ingen upplyftande tillställning. 
Det var överlag de gamla budskapen som tröskades. För det första att 
inga skatter skall höjas, det var alla överens om. ”We pay a lot of taxes 
in this country”, sa Michele Bachman säkert väl medveten om att skat-
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teuttaget i USA är det lägsta bland OECD-länderna. För det andra 
skall det offentliga, ”government”, pressas tillbaka. På den punkten 
fanns konkreta förslag, allt från Ron Paul som första året som presi-
dent skulle skala bort 1000 miljarder dollar från statsbudgeten (vilket i 
realiteten är en saga), och lägga ner ett antal departement. Rick Perry 
skulle också lägga ner ett antal departement men glömde vilka (och 
blev världskändis för en dag). Mitt Romney, återigen bäst i debatten, 
skulle ta bort 10% av alla federalt anställda. Newt Gingrich skulle pri-
vatisera socialförsäkringssystemet etc. Den som hade hoppats på att 
få några djärva och övertänkta recept för hur det amerikanska samhäl-
let skall få tillbaka framtidstron presenterade för sig, blev besviken. Det 
fanns absolut ingenting av detta. Man skulle ha kunnat hoppas att till 
exempel den dåliga amerikanska infrastrukturen, och vad som skall 
göras åt den, hade blivit föremål för en diskussion. Energiförsörjningen 
skulle ha kunnat diskuteras som ett framtidsprojekt där någon kandidat 
hade en plan. Eller det globala miljö- och klimathotet. Den frågan 
nämndes överhuvudtaget inte av någon på podiet, och det inkluderar 
ett antal utfrågare, under den två timmar långa debatten. Det skall 
man kanske samtidigt inte förvånas över. Under de snart fyra veckor 
jag har varit här, har jag inte en enda gång hört politiker eller journalis-
ter diskutera miljö och klimat. Mitt intryck är att den globala uppvärm-
ningen, och annat som har med miljö och klimat att göra, för närvaran-
de är en död fråga i Washington DC. Och det verkar gälla lika mycket 
för demokraterna som för republikanerna. En annat tungt problemom-
råde som också saknades i debatten var vad som skall göras åt den 
allt snedare inkomstfördelningen, och att så många medelklassameri-
kaner har det ekonomiskt svårt. 
 
Det förvånande mig att den amerikanska statsskulden inte kom upp till 
diskussion. USA har vid det här laget byggt upp en federal statsskuld 
som är lika stor som BNP, kring $15000 miljarder. Det är inte riktigt i 
klass med Italien och Grekland men är ändå en hög nivå. (Sveriges 
BNP är ca $450 miljarder, statsskulden ca $200 miljarder.) Ekonom-
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historikerna har visat att när skulden blir lika stor som BNP finns en 
hög risk att de finansiella marknaderna börjar misstänka att det blir 
svårt för landet att betala tillbaka det man lånat. Och det kan betyda 
ökade lånekostnader, i värsta fall svårigheter att få låna. Nu tror jag för 
min del att den tumregeln inte gäller för USA. Beviset för det är att det 
finns gott om köpare av amerikanska statspapper, och att USA fortfa-
rande lånar billigare än något annat västland (fn 1,9% för 10-åriga Tre-
asuries). Ändå borde det ha varit som upplagt för kandidaterna att för-
svara sina drastiska budgetneddragningar med att det är nödvändigt 
för att statsskulden inte skall bli för stor. Det är ett relevant argument. 
Det gjordes alltså inte och det kan bara betyda att det är ideologin som 
styr, de republikanska presidentkandidaterna drivs av den ideologiska 
övertygelsen att USA:s gemensamma sektor, ”government”, måste 
bantas, att skatterna måste sänkas etc. Ideologins uppenbara betydel-
se är i sig en tankeväckande iakttagelse. Vaclav Havel, författare och 
Tjeckiens tidigare president, har brukat hävda att politiker som främst 
drivs av ideologi, och som målar upp visioner för samhällets framtid 
utifrån ideologiska övertygelser, är farliga.  
 
Jag hörde Joe Klein, välkänd och välrenommerad krönikör i Time Ma-
gazine, säga om de åtta republikanska presidentkandidaterna att det 
var den svagaste uppsättning som han under sina 40 år i politisk jour-
nalistik hade upplevt. Det kanske förklarar en del av häpenheten jag 
känner när jag tittar på en sådan här debatt. Man tror inte det är sant 
att världens största ekonomi kan komma att ledas av någon av dessa 
personer.  
… 
 
Daytona Beach, FL, lördag 12 november 2011 
Jag har suttit i bilen många timmar idag. Jag skriver det här i Daytona 
Beach och det ligger åtminstone 50 mil från Charleston där jag sov i 
natt. Även om jag effektivt kört i över fem timmar har vägen varit ut-
märkt, större delen av sträckan har jag kört på trefiliga I-95, och det 
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har gjort att jag haft tid att lyssna på radio. Man kan säga att sitter man 
i bil en lördagsförmiddag i USA finns det i första hand två typer av pro-
gram att lyssna till. Antingen program om sport. För dagen handlade 
det mesta om amerikansk collegefotboll. Eller också predikningar eller 
andra religiösa betraktelser. Dessa två tar säkert hand om 75% av 
utrymmet i etern. Det har sett likadant ut de två tidigare lördagarna. 
Men det finns en del annat. Jag hörde en stund på ”Home front”, ett 
hem- och trädgårdsprogram. Och så lyssnade jag på ”The  Larry Kud-
low Show”. 
 
Larry Kudlow är en välkänd radio- och TV-journalist. Han har ett dag-
ligt TV-program på CNBC och varje lördag förmiddag sänder han un-
der tre timmar ett radioprogram kring ekonomi och politik. Det var det 
som jag kom att lyssna till mest, och det var på många sätt intressant. 
Kudlow är snabb, effektiv och kunnig. Politiskt är han konservativ, och 
ganska uppenbart röstar han med republikanerna (han arbetade med 
budget- och ekonomifrågor åt Reagan-administrationen). Som ekonom 
är han nyliberal om jag definierar det som en person som i nio fall av 
tio sätter marknaden, och det privata initiativet, framför det offentliga. 
Ämnet som tog mest tid för dagen handlade om de federala stöden för 
utveckling av alternativ energi, typ sol- och vindenergi. Bakgrunden 
var att New York Times idag har två artiklar om NRG Energy, ett privat 
energibolag, som fått $1,5 miljarder i subventioner för att utveckla sol-
energitekniken, och att döma av vad New York Times skriver betyder 
det att det är skattebetalarna som står för risken och NRGs ägare som 
tar hem vinsten. Det var i varje fall Kudlows tolkning, och han utveckla-
de effektivt och fränt sin kritik mot regeringens politik. Budskapet är 
enkelt. Det skall inte förekomma statligt stöd till enskilda privata före-
tag. Marknaden klarar av att utveckla tekniken själv. Det skapas byrå-
krati och slöseri. Företagen berikar sig själva på skattebetalarnas be-
kostnad. Han fick vatten på sin kvarn för i en av artiklarna uttalar sig 
NRGs VD och säger ungefär att under hans 20 år i branschen har det 
aldrig förekommit en sådan möjlighet att få statligt stöd för ett projekt 
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med så låg risk, det var enligt VD en ”once in a generation opportuni-
ty”. 
 
Larry Kudlow befinner sig högt över Rush Limbaugh, eller för den de-
len Michel Moore, i sitt sätt att argumentera. Ändå är hans resone-
mang ensidigt. Det finns två sidor av den här frågan, och han redovi-
sar bara den ena. Han skulle mycket väl ha kunnat säga ungefär så 
här: ”Visst det finns en risk med statliga subventioner som går direkt till 
enskilda företag. Myndigheterna som delar ut dessa pengar måste se 
till att risken delas på ett rimligt sätt. Och uppenbarligen har det gått fel 
i fallet NRG. Men från samhällsekonomisk synpunkt är det antagligen 
lönsamt att vi skattebetalare hjälper till att få fram avancerad ny tekno-
logi. Marknaden räcker inte till i vissa fall. Utveckling av solenergi är 
antagligen ett sådant område.” Det hade varit ett mycket mera heder-
ligt sätt att tackla den här frågan. 
 
Det fanns naturligtvis också den sedvanliga kritiken mot Obama i pro-
grammet. En konservativ radiopratare missar inte att kritisera en de-
mokratisk president. Det blir extra tyngd och intensitet i den kritiken 
om ekonomin går på halvfart och arbetslösheten är hög, och så ser 
det ut, för det betyder att den sittande presidenten erfarenhetsmässigt 
har svårt att bli omvald. Det är ändå knappast hela förklaringen till kriti-
ken mot Barack Obama. Det hörs kritik även från andra än republi-
kanska politiker och radiopratare. Det sägs att han är otydlig om vad 
han vill, och har svårigheter att komma till beslut. Och jag läste någon-
stans att relationerna mellan Vita Huset och kongressen gradvis har 
blivit mera ansträngda under Obama. Själv har jag noterat att många 
av hans närmaste medarbetare (Rahm Emanuel, Larry Summers m fl) 
har slutat efter ganska kort tid vilket sällan är ett gott tecken. Ett exem-
pel på politisk mismanagement från presidentens sida, åtminstone 
enligt Larry Kudlow, kom upp under programmet. Bowles-Simpson-
kommitténs förslag i somras kring hur statsskulden skulle hanteras 
borde presidenten ha godkänt, säger Kudlow, den hade stöd från le-
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dande företrädare för båda partierna. ”Hade han gjort det hade landet 
idag befunnit sig i en mycket bättre situation än vi gör nu.” Jag kan för 
lite om den frågan för att kunna avgöra om Kudlow har rätt. Men argu-
mentationen var övertygande. 
 
The Larry Kudlow Show är bara ytterligare ett exempel på åsiktsme-
dia, låt vara mera rimligt och resonerande än vissa andra program i 
genren. Åsiktsmedia bidrar till den politiska polariseringen i landet men 
kan rimligen aldrig vara mer än en delförklaring till varför republikaner 
och demokrater har så svårt att komma överens. Det måste sitta 
mycket djupare och jag tror att det i grunden handlar om en identitets-
kris. Min förklaring skulle vara ungefär den här: 
 
Krisen i det amerikanska samhället är idag så djupgående att de båda 
dominerande politiska partierna känner att det måste till radikala grepp 
för att få tillbaka framtidstron. Det är inte bara de ekonomiska frågor-
na, till exempel detta att medelklassamerikanen har svårt att få peng-
arna att räcka till, och att utvecklingen på den punkten går åt fel håll, 
som bidrar till den allmänna nedstämdheten. USA:s eroderade politis-
ka ställning i världen, detta att inte längre vara en given politisk aukto-
ritet vart man än kommer, är säkert också något som bidrar till miss-
stämningen, om inte annat på det psykologiska planet.  
 
Det republikanska partiets svar på den här utmaningen är att USA be-
höver mer av den politiska medicin som skrivits ut under de gångna tre 
decennierna. Det behövs ännu fler avregleringar på marknaden, och 
framförallt måste nedrustningen av Big Government, det offentliga 
som styrs från Washington DC, fortsätta och radikaliseras. Republika-
nerna får hjälp på vägen av den alltför stora amerikanska statsskul-
den. Ingen ifrågasätter att det måste fram en plan för hur skulden skall 
amorteras ner, och det i sin tur sker inte utan att det görs neddragning-
ar i offentliga program. 
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Ändå tyder allt på att republikanernas vägval är en återvändsgränd. 
Det var alldeles rätt av Ronald Reagan i början av 1980-talet att avreg-
lera och ge marknaden ett mycket större spelutrymme, Reagan är den 
politiker som (tillsammans med Margaret Thatcher i Europa) brukar 
förknippas med det nya paradigm som introducerades i början av 
1980-talet. Den tidigare ekonomiska politiken hade gått alldeles för 
långt i sin klåfingrighet mot marknaden. Och omläggningen av politi-
ken gav resultat. Den amerikanska ekonomin visade hög relativ tillväxt 
under större delen av 1980-talet, och inte minst 1990-talet. Under vis-
sa perioder, särskilt 2003-2007, rådde rena go-go-stämningen i ekono-
min. Problemet med modellen kom till ytan i och med krisen 2008/-
2009. Det visade sig att släpper man finanssektorn fri på det sätt som 
skedde i linje med den här politiken, blir den spekulativ i meningen tar 
hög risk. Det skapas en bubbla, i det här fallet en bolånebubbla, som 
spricker med recession och hög arbetslöshet som följd. Det är konse-
kvenserna av det USA, och västvärlden i övrigt, lever med just nu. Till 
det kommer att den här marknadsorienterade politiken också bidrar till 
vidgade inkomstklyftor. Och att hjälpa dem som har svårt att få peng-
arna att räcka stämmer inte med republikanernas idétradition. 
 
Min slutsats blir att så som situationen ser ut i dagens USA finns det 
inga förutsättningar att lyckas med den politik som dagens etablerade 
republikaner vill föra. Det skulle komma att öka inkomstklyftorna ytterli-
gare, kanske med social oro i sin förlängning, och det skulle antagli-
gen inte finnas vare sig vilja eller resurser att göra de stora offentliga 
investeringar i infrastruktur, energi och miljö som uppenbarligen måste 
göras. 
 
Ett tillägg är viktigt. Jag har inget principiellt emot USA:s republikaner, 
jag bara förvånas över att republikanska partiet så hårt låst sig till ett 
ekonomisk-politiskt paradigm att det inte tycks se att tiderna har änd-
rats och att det som en gång i tiden, i 1980-talets början, var ett poli-
tiskt framgångsrecept av alla tecken att döma inte längre är det. Och 
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att så gott som alla republikaner i kongressen skrivit på Taxpayer Pro-
tection Pledge är inte bara förvånande, det är i mitt tycke upprörande 
eftersom det i praktiken betyder att den enskilda kongressledamoten 
har avsagt sig rätten att ha en egen uppfattning om en skattehöjning 
är bra för landet eller inte. Man kan säga att Taxpayer Protection Pled-
ge institutionaliserar ett nej-sägande när det kommer till höjda skatter, 
och att det i den meningen kan kallas konservativ politik. Men konser-
vativ politik är mycket mera sofistikerad än så. Kärnan i konservatis-
men, och den har jag för min del stor sympati för, är insikten att sam-
hället är ett komplext socialt system som bara mycket långsamt låter 
sig ändras om inte kostnaderna skall bli för stora. Konservatismen tror 
av det skälet inte på snabba samhällsförändringar. Och den tror inte 
heller att någon på förhand kan ”räkna ut”, genom rationellt tänkande 
och social ingenjörskonst, vad för slags samhälle som man vill ha, och 
sedan lyckas åstadkomma det. Men det är ju precis det republikanska 
partiet gör när man ”räknat ut” och regelfäst att skattehöjningar alltid är 
fel. Taxpayer Protection Pledge passar illa med konservativ politik i 
Edmund Burkes och Michael Oakeshotts anda. 
 
Demokraterna befinner sig också i en identitetskris men av ett annat 
slag. De har sina politiska förebilder i Franklin D. Roosevelts New Deal 
under 1930-talet, och i politiken under ”de gyllene decennierna” efter 
andra världskrigets slut med John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson 
som viktiga demokratiska presidenter. Det är bara det att så som jag 
förstår det finns det i dagens amerikanska samhälle inget stort folkligt 
stöd, om ens något stöd alls hos folk i allmänhet, för en mer progressiv 
politik, till exempel för mer stöd till utsatta eller till miljön. För att något 
sådant skall inträffa krävs, det har ekonomhistorikern Benjamin Fried-
man visat, att medelklassamerikanen under en längre period har fått 
det ekonomiskt bättre. Det är först då han, eller hon, är villig att ställa 
upp på en progressiv politik. Den situationen finns inte idag. Det är 
precis tvärtom. Medelklassamerikanens reallön har stått stilla under tre 
decennier, under 2000-talet har den minskat.  
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Den här bakgrunden, och insikten om att man måste sitta still i båten 
(alltså inte göra några uppseendeväckande politiska utspel) för att få 
Barack Obama omvald nästa år, har gjort att demokraterna ligger lågt. 
Jag hör och läser varje dag om republikanska politiker som uttalar sig 
med bestämdhet om vad som måste göras. Däremot hörs nästan ing-
enting alls från ledande demokrater. Jag tror att man lugnt kan utgå 
från att demokraterna är osäkra på hur deras politiska program skall 
se ut för att kunna vinna i kommande val. Det är det demokratiska par-
tiets identitetskris. 
 
Miami Beach, FL, söndag-tisdag, 13-15 november 2011 
… 
Det är dags för uppsummering av mina fyra veckors, 910 mil långa 
rundresa genom de östra delarna av USA. Jag skall göra det i fyra 
delar. Den första handlar om symptomen på att allt inte står rätt till 
med det amerikanska samhället. För det finns många sådana tecken. 
Det jag då diskuterar har, liksom hittills, fokus på ekonomi och politik, 
och på hur vanliga amerikaner har det. Den andra delen handlar om 
varför USA inte längre vid en jämförelse med andra västländer fram-
står som ett särskilt attraktivt land i mina ögon. Det är USA och Nord-
europa som jag då jämför. Så när jag i fortsättningen skriver Europa 
menar jag Nordeuropa – Frankrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland, 
Österrike och de Nordiska länderna. Vid en sådan jämförelse framstår 
USA, kanske tvärtemot vad många skulle tro, som en något bedagad 
skönhet. Donald Rumsfeld, George W. Bushs försvarsminister, talade 
med visst förakt i tonen om det gamla Europa (som i och för sig då 
handlade om stödet för Irakkriget). Jag skulle vilja säga att det är dags 
att börja tala om det gamla USA. I den tredje delen skall jag försöka 
precisera problemet, vad det är som gör att USA, detta fabulöst re-
sursrika och högt utvecklade land, faktiskt som jag ser det befinner sig 
på ett sluttande plan vad gäller samhällsutvecklingen. Den som läst 
dagboken så långt vet att problemet finns i Washington DC, i det fede-
rala politiska systemets oförmåga att fatta kloka, långsiktiga beslut, 
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eller fatta beslut överhuvudtaget. Den fjärde delen till sist handlar om 
förutsättningarna för USA att komma ur den politiska återvändsgränd 
som jag menar att landet befinner sig.  
 
Det första som slår en besökare från Europa är att allt är så billigt. Det 
är billigt att hyra bil. Det är billigt att bo. Det är billigt att äta. Idag åt jag 
lunch på en Food Court på Aventura Mall och betalade $7 för en tallrik 
med ris, kyckling och grönsaker, alldeles tillräckligt och dessutom gott. 
Samma tallrik serverad i motsvarande miljö i Sverige, och förmodligen 
överallt i Europa, skulle kanske kosta dubbelt så mycket. Bensinen är 
väsentligt billigare. Genomsnittligt har jag betalat $3.50 per gallon, det 
motsvarar ungefär 5:50 kronor per liter, grovt sett en tredjedel av priset 
i Sverige. Likaså kostar jämförbara kapitalvaror överlag mindre än i 
Europa. Det går att delvis förklara de lägre priserna för mat, boende, 
transporter och kapitalvaror med skalekonomi och med att konkurren-
sen på den amerikanska marknaden är tuffare än i Europa. Men det är 
inte hela förklaringen. Prisnivån är också en spegel av vad marknaden 
tål, vilken ekonomi som köparna har. Vill man förenkla kan man säga 
att en stor majoritet av de amerikanska konsumenterna inte har råd att 
betala mera för det man handlar. Eller för att se det ur ett annat per-
spektiv. Att resa runt i Europa för en amerikan med medelinkomster 
skulle uppfattas som mycket dyrt. 
 
De stora skillnaderna mellan hur människor har det, hur de lever sitt 
dag-till-dag-liv, är en andra iakttagelse som man gör. Med det menar 
jag att det är näst intill uteslutet att man i Europa skulle få se så stora 
skillnader mellan rika och fattiga som man gör här. Eller mellan stad 
och landsbygd. Eller mellan storstad och mindre stad. Det är ibland 
som skilda världar. Märkligt nog lever dessa skillnader då och då sida 
vid sida. Vid åtminstone två tillfällen har jag sett verkligt stora villor, 
närmast slottsliknande ”mansions”, vilka som granne har haft enkla, 
mobila småhus. Det är ett trivialt tecken på att skillnaderna i ekono-
miskt välstånd är enorma. Det sticker i ögonen på en besökare från 
Europa. 
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Den stora lönespridningen, detta att USA är ett land där man för ett 
heltidsjobb antingen kan tjäna osannolikt mycket eller extremt lite, är 
också något som slår en. Eller rättare sagt, man slås av att så många 
är så dåligt betalda (människorna med superinkomster träffar inte en 
besökare på). Det kan vara kvinnorna bakom disken på ett snabbmat-
ställe som Waffle House, eller mannen som vänder skylten från Stop 
till Slow vid något vägarbete. Lågbetalda jobb av det slaget finns inte 
någonstans i Europa skulle jag vilja hävda. Därför reagerar man. 
 
Det är också för en europé överraskande att husen som vanliga ameri-
kaner bor i ofta är mindre än de hus vi har i Europa, och än mer över-
raskande är det att husen, precis som jag upplevde tidigare idag, så 
ofta är dåligt underhållna. En förklaring till att boendeytan i många 
småhus är liten kan vara att den andel av människorna här som bor i 
flerfamiljshus är lägre, det leder rimligen till att flera som skulle bo i 
enrums- och tvårumslägenheter i till exempel Sverige, bor i små små-
hus i USA. Men det kan inte vara hela förklaringen. Och det förklarar 
definitivt inte varför så många småhusområden bokstavligen är ned-
gångna, och jag har sett många av dem både i vissa tätorter ute i lan-
det och i de stora städernas förorter. En annan observation är att 
många hus, antingen de är nybyggda eller äldre, antingen de är väl-
skötta eller vanskötta, är av enklare slag. Under den senaste veckan 
har jag åkt i varje fall 50 mil längs Highway 17, en väg som grovt sett 
går i nord-sydlig riktning genom North och South Carolina, inte så 
långt från kusten. Mitt intryck var att åtminstone tre av fyra hus längs 
vägen var mobila, de flesta av den mer avancerade sorten, jag tog 
reda på att det som nytt kostar kring $100000. Att det inte ser ut så här 
i landet i sin helhet är en annan sak. Genomsnittspriset för nya små-
hus sålda i USA i september 2011 var $250000. Det finns såvitt jag vet 
ingen prisstatistik över vad det i snitt kostar att bygga ett nytt enfamiljs-
hus i Sverige.  Men genomsnittspriset för ett svenskt småhus på and-
rahandsmarknaden var 2010 ca $300000 (2 miljoner kronor). Det bör 
betyda att kostnaden för ett nytt småhus i Sverige som ett genomsnitt 
är väsentligt högre än så, sannolikt över $400000. 
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Efter att ha kört bil en vecka i Minnesota tog jag tillbaka min kritik från 
2009 mot de amerikanska vägarna. För när jag körde runt i Kaliforni-
en, Nevada, Arizona, för att inte tala om New Mexico, fanns det, tyckte 
jag, anledning att kritisera en del av vägarna, och vägunderhållet. Men 
vägarna i Minnesota var utmärkta och det omdömet gäller även för 
resten av den här resan. Interstate-vägsystemet är föredömligt, men 
även övriga vägar som jag har åkt på håller god klass. Det jag där-
emot har fäst mig vid är att gatorna och vägarna i städerna förvånans-
värt ofta är undermåliga i meningen att vägbanan är bucklig, och lap-
pad och lagad. Med lite otur, som i Lexington KY, kan man mitt i cen-
trala stan få vänta på att tåget skall passera och bommarna lyfta. Och 
talar vi om infrastruktur som förvånar en besökare från Europa är det 
alla luftledningar. Det är flera årtionden sedan vägarna och gatorna i 
Sverige hade luftledningar vid sin sida. Kostnaderna för att få ner alla 
ledningar i marken måste vara astronomiska. Kanske är det en del av 
förklaringen till varför ASCE har räknat ut att underinvesteringarna i 
den amerikanska infrastrukturen är i storleksordningen 15% av BNP, 
$2200 miljarder? Eller också kommer framtidens trådlösa teknologier 
att göra fasta ledningar onödiga, och därmed har USA genom att vara 
sena i steget gjort ett samhällsekonomiskt klipp! 
 
Allt detta sammantaget – att priserna är så låga vid en jämförelse med 
Europa, att skillnaderna mellan den som har och den som inte har är 
så uppenbart stora, att så många amerikanska hushåll, även familjer i 
medelklassen, kanske till och med i övre medelklass, har svårt att få 
pengarna att räcka till, att den vanliga amerikanen bor så enkelt (och 
inte verkar ha råd att underhålla sitt hus, eller bara underlåter att göra 
det), att infrastrukturen på sina håll är uppenbart underinvesterad – är 
tecken på att det finns allvarliga problem i det amerikanska samhället.  
 
Som ekonom kan jag lägga till ett antal andra symptom på kris. Det 
ständiga bytesbalansunderskottet, vilket i klarspråk betyder att USA:s 
affärer med omvärlden varje år går med minus, är ett tecken. Ett annat 
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är regelmässiga årliga budgetunderskott. Man får gå tillbaka till Bill 
Clintons presidenttid i mitten av 1990-talet för att hitta det år då stats-
budgeten senast gick ihop, inkomster och utgifter balanserade. Bud-
getunderskotten har i sin tur med tiden lett till en statsskuld som idag 
är i samma storleksordning som BNP. Det finns också annat att lägga 
till listan, till exempel TBTF-problemet, detta att USA:s största banker 
är så stora att det är samhällsekonomiskt alltför kostamt att låta dem 
gå under om de hamnar i kris. Överhuvudtaget har finanssektorn i 
USA blivit för stor och för spekulativ visavi den reala sektorn. Den 
sysslar med för mycket ”destructive creation” istället för ”creative de-
struction” som Jagdish Bhagwati uttryckte saken. Finanssektorn svarar 
idag för nästan 40% av alla vinster i landet. De höga vinsterna i finans-
sektorn har blivit följden av ökat risktagande vilket i sin tur i ett senare 
skede kan bli en bubbla som spricker med allvarliga följder för ekono-
mi och sysselsättning. Det problemet delar USA med många västlän-
der men som så ofta är problemen större i USA än i andra länder. 
 
Jag tycker också att det hör till symtombilden att så många intellektuel-
la amerikaner själva uttrycker att det amerikanska samhället visar 
tecken på allvarlig kris. Tankeväckande nog finns dessa personer på 
båda sidor av det politiska fältet. Jeffrey Sachs och Pat Buchanan, den 
förste liberal ekonom, den senare konservativ historiker, är två exem-
pel på författare som på senare tid givit ut böcker på det temat. Andra 
som jag läst och tycker gjort goda analyser av det amerikanska sam-
hället är Francis Fukuyama och Fareed Zakaria, båda statsvetare och 
samhällstänkare. Liksom ekonomer som Brad deLong, Tyler Cowen, 
Paul Krugman och Joseph Stiglitz, de två senare Nobelpristagare. Ty-
ler Cowen för ett intressant resonemang om ”how America ate all the 
low-hanging fruit” och blev sjukt. Jag tror det ligger mycket i det. 
 
  
Det är ingen tvekan om att när jag första gången kom till USA i mitten 
av 1960-talet, kom jag till ett land som jag upplevde som mycket mer 
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spännande och utmanande än Sverige. Framförallt var friheten större, 
det var ett liberalare samhälle på alla möjliga sätt. Det var förlösande 
att slippa de regler och konventioner, uttalade eller outtalade, som 
styrde en ung människa i Sverige på den tiden. Till det kom att allt det 
materiella var ett steg före, den nya tekniken, ja de nya idéerna över-
huvudtaget. I USA fanns det som om några år skulle komma att finnas 
också i Europa, och som vi såg fram emot. USA var då för mig, kort 
sagt, en förebild, ett fascinerande land, och det tror att de flesta svens-
kar i min generation tyckte. 
  
Jag känner inte alls så idag. Tvärtom. Den amerikanska samhällsmo-
dellen är inte längre för mig något att se upp till, eller något som vi i 
Europa har anledning att ta efter. Det finns några ganska uppenbara 
skäl till det.  
 
Det första, och det mest självklara, är att vi i Europa lever ett bättre liv. 
Eller sett från andra hållet, att människor i gemen här, vanliga ameri-
kanska familjer med medelklassinkomster, har det sämre (för att inte 
tala om de 20% av befolkningen som har lägst inkomster). Med det 
menar jag att medelklassamerikanen enligt statistiken arbetar fler tim-
mar, har kortare semester och, viktigast, lever ett långt otryggare liv. 
Den ekonomiska risken är väsentligt större för en amerikansk familj än 
för motsvarande familj i Europa. Att bli sjuk, att drabbas en av olycka 
eller att mista jobbet är för många amerikaner liktydigt med ekonomisk 
krasch. Oväntade och höga sjukvårdskostnader är den vanligaste or-
saken till personlig konkurs i USA. Som samhällsmodell är det inget 
som lockar. 
 
Att de sociala problemen är så mycket större än i Europa är det andra 
skälet. Man skulle också kunna säga att USA är ett fattigare land i me-
ningen att en majoritet av befolkningen både har svårare att få pengar-
na att räcka till och möter fler sociala problem. Hur man än mäter ham-
nar USA långt före Europa vad gäller graden av sociala problem. Det 
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gäller allt från den relativa droganvändningen och barnadödligheten till 
den andel av befolkningen som har psykiska störningar eller sitter i 
fängelse. Eller för den delen antalet tonårsfödslar. Eller andelen perso-
ner med fetma, i runda tal 30% av befolkningen i USA är fet (definie-
rad som ett BMI >30), inget land i Europa låg i samma studie högre än 
20%. Och konsekvenserna av de stora sociala problemen är heller 
inte inspirerande eller attraktiva. Som till exempel att förtroendet mel-
lan medborgarna i USA är väsentligt lägre än i något annat västland. 
Eller kanske än mera förvånande eftersom det bryter mot en förutfat-
tad mening om USA – att den sociala rörligheten, rörligheten över ge-
nerationerna, numera är sämre än i andra västländer. Allt detta kan 
beläggas med statistik.  
 
Samtidigt skall det sägas att det finns indikationer på att vissa av de 
sociala problemen i USA har minskat under senare år. Det gäller till 
exempel för antalet mord, våldtäkter och rån som alla verkat ha haft en 
kulmen omkring 1980. Likaså har droganvändningen bland collegestu-
denter vänt ner, eller ligger konstant. Och det finns andra uppgifter 
som pekar i samma riktning. Men när det är sagt kvarstår faktum att i 
absoluta tal befinner sig USA i en klass för sig vad gäller sociala pro-
blem jämfört med hur det ser ut i Europa. Fallhöjden till mer jämförba-
ra nivåer är med andra ord stor. 
 
Det tredje är att samhällsbygget har blivit så oattraktivt. Det är format 
kring bilen på ett så extremt sätt att många städer, i stort sett alla som 
jag har träffat på under den här resan, bokstavligen är döda. Det finns 
inte ett levande stadscentrum där människor kan promenera runt för 
att handla eller bara umgås. I själva verket förefaller det som om 
stadscentrum i många medelstora städer lämnas till sitt öde till förmån 
för nyinvesterade shopping- och serviceområden runt den gamla sta-
den. Det gäller inte för alla orter, jag har skrivit om Charleston och Sa-
vannah som exempel på charmfulla undantag, och det gäller naturligt-
vis inte för de stora städerna. Men för landet i övrigt har bilen tagit 
kommandot och förstört samhällsbygget på ett sätt som kommer att ta 
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årtionden, och enorma investeringar, att ta sig ur. Om det ens är möj-
ligt. Ifrågasättandet finns. Jag såg häromdagen en dokumentär på 
CNBC där budskapet var exakt det jag försöker formulera här.  
 
Det fjärde är att säkerhets- och kontrollsamhället tar för stor plats. 
Visst, det är lätt att förstå att USA känner hotet från terrorister och 
andra samhällstörande element på ett helt annat sätt än Europa, och 
att det kräver motåtgärder. Men det blir ett kargt samhälle att leva i. 
Och det finns en risk att kontrollsamhället smyger sig in på områden 
där det kanske inte skulle vara nödvändigt. Det jag upplevde i Wash-
ington DC antyder att det skulle kunna vara så. För övrigt är det ett 
misslyckande för amerikansk säkerhets- och utrikespolitik att landet 
blivit så illa omtyckt i många länder, på sina håll även hatat, att det 
måste till extraordinära åtgärder för att skydda de egna medborgarna i 
det egna landet. Säkerhets- och kontrollsamhället är hur som helst inte 
inbjudande för en besökare. Det gäller även bokstavligen. Det finns väl 
inte en enda utländsk medborgare som inte någon gång vid ankoms-
ten till landet blivit avsnäst av en nitisk tulltjänsteman. 
 
Det femte är att amerikanska politiker inte verkar ta miljö- och klimat-
hotet på allvar. Jag kan inte påminna mig att jag någon gång under 
besöket har hört en enda politiker ta upp miljön och planetens upp-
värmning som ett problem. Däremot har jag läst om ledande politiker, 
bland andra Rick Perry, som med en fnysning avfärdar miljö- och kli-
matfrågan. Det är obegripligt för mig. Även om man som politiker inte 
tror på vad en stor majoritet av världens klimatforskare säger, så bor-
de det ändå finnas anledning att med politiska medel försöka göra vad 
man kan för att till exempel minska koldioxidutsläppen, om inte annat 
som en ren försäkringsåtgärd. Att bara tiga om miljö- och klimatfrågan 
är ett politiskt svaghetstecken. 
 
Det leder till det sjätte skälet till varför USA som samhällsmodell för 
mig inte längre är tilltalande. Politikerna i meningen Washington DC 
har inte svaret på hur utmaningarna för det amerikanska samhället 
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skall tacklas. De båda stora partierna är i den praktiska politiken oense 
om till synes allt, och i vissa fall blir oenigheten till politisk fars som i 
augusti i år när det så kallade skuldtaket skulle hanteras, en i grunden 
trivial fråga som inte kunde lösas förrän i sista stund, under galgen, 
och ledde till att omvärlden log och förundrades, och till att Standard & 
Poor nedgraderade landet. 
 
Det här kan missförstås. USA är bra och imponerande på mängder av 
områden. Dynamiken som följer med att det är ett så differentierat 
samhälle är något att beundra, och en tillgång både kulturellt och eko-
nomiskt. Den amerikanska ekonomin är enorm i sin storlek och fantas-
tisk i sin förmåga till förnyelse. Och till att skapa nya jobbtillfällen. Den 
högre utbildningen och forskningen är som system, och påfallande 
ofta i sak, världsbäst etc.  
 
Ändå framstår idag den amerikanska samhällsmodellen för mig som, 
bildligt talat, en åldrande skönhet. 
 
  
Vad består då problemet av mera precist? Ja, i sammanfattning skulle 
jag formulera det ungefär så här: Det är inte i ”produktionsapparaten”, 
företagen som producerar varor och tjänster, eller myndigheterna som 
producerar ”kollektiva varor”, som USA har problem. Om något är den 
amerikanska kapitalismen som system bättre än i andra västländer. 
Problemet finns i ”styrapparaten”. Den består förenklat sagt av två de-
lar, det befintliga regelsystemet respektive den ordning som finns för 
att ändra reglerna, det politiska systemet. Det politiska systemet har 
också ansvaret för budgeten, alltså för skatter och offentliga utgifter. 
 
Regelsystemet består, kort sagt, av de liberala rättigheterna (yttrande-
frihet, mötesfrihet, pressfrihet etc.), konstitutionen med den represen-
tativa demokratin och existerande lagar för brotts- och civilrätt, och 
vissa andra regelsystem. Det är inte där problemet, i varje fall inte hu-
vudproblemet, finns. På det hela taget är det svårt att hävda att inte 
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USA:s konstitution, lagar och rättssystem fungerar lika tillfredsställan-
de som motsvarande system i andra västländer (även om gårdagens 
beslut /14 november/från Högsta Domstolen om att man kommer att ta 
upp sjukvårdsreformens ”konstitutionalitet” till prövning har fått flera 
tidningar att idag skriva på ledarplats att det numera verkar som om 
också landets högsta rättinstans blivit politiserad). Det är det politiska 
systemet, demokratin i praktisk tillämpning i USA, som inte fungerar 
enligt min (och många andras) mening, och som leder till alla de pro-
blem som det mer eller mindre dagligen ges exempel på, allt från fat-
tigdom till fetma. I sak är det balansen mellan det marknaden gör och 
det som görs gemensamt i det amerikanska samhället som av allt att 
döma inte är optimal. Eller mera direkt sagt, det offentliga får ett för 
litet utrymme, och för små resurser, och följaktligen det privata ett för 
stort utrymme. Att det ser ut så är allvarligt för USA eftersom det kom-
mer att drabba tillväxten och därmed levnadsstandarden (och med all 
säkerhet redan har gjort det). Det finns två skäl till det. 
 
Sannolikheten är hög att det, med den politik som dominerar Washing-
ton DC idag, kommer att investeras för lite i långsiktiga, samhällsför-
ändrande projekt, det är det första skälet. Det hänger samman med 
marknadens kortsiktighet. En fungerande marknad är normalt inte bra 
på att förutse behov som ligger mer än säg 3-5 år i framtiden. Översti-
ger tidshorisonten tio år är riskerna mycket stora att det blir fel, och 
därför är de finansiella marknaderna inte villiga att ställa upp, och pro-
jekten blir inte av. Eller det underinvesteras. Mot det står att mängder 
av samhällsbehov har mycket längre tidshorisonter och det är där poli-
tikerna har sitt ansvar. Ett konkret exempel på vad förutseende politi-
ker kan åstadkomma är Interstate-vägsystemet. Men de stora sam-
hällsproblemen, de som inte marknaden klarar av, ändrar skepnad 
över tid. Problemet i början av 2000-talet kanske är att en alltför stor 
del av USA:s transporter går på väg med negativa följder för miljön. 
Frågan är alltså vilka stora projekt, paralleller till Interstate-satsning-
arna under 1900-talets andra hälft, som idag borde vara aktuella för 
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USA:s politiker att initiera. Det skulle kunna gälla energiförsörjningen. 
Eller omfattande miljösatsningar. Till det kommer att det finns särskilt 
stor risk för underinvesteringar i framtidsprojekt i gränslandet mellan 
det privata och det offentliga, mellan det marknaden klarar och det 
som uppenbart är en kollektiv vara. Det kan gälla allt från vård-skola-
omsorg till infrastruktur. Det är, som sagt, ingen tillfällighet att USA 
saknar snabbtåg. 
 
Det andra skälet är att de svaga grupperna i samhället inte kommer att 
tas om hand på ett generöst sätt om den offentliga sektorn underför-
sörjs, och det leder till ökade kostnader och förlorad tillväxt. Många 
amerikaner skulle tycka att det är ett svagt argument. Att var och en 
får klara sig själv så gott det går är en amerikansk grundsats, och det 
är lätt att i den politiska debatten raljera om europeiskt välfärds-
statstänkande. Men om man tänker ett varv till är den amerikanska 
attityden till sociala skyddsnät ohållbar, både faktiskt och moraliskt. De 
två huvudorsakerna till de växande inkomstklyftorna i USA, liksom i 
andra västländer, är globaliseringen och den tekniska utvecklingen. 
Och så länge USA håller fast vid att det skall vara ett öppet samhälle 
som handlar med omvärlden, kommer inkomstskillnaderna att växa, 
och därmed de sociala problemen. Eftersom fattigdomen i USA redan 
är utbredd hos dem med lägst inkomster, eftersom medelklassen har 
svårt att få ekonomin att gå ihop och eftersom amerikanen är mer sjuk 
än medborgaren i andra västländer, blir det till sist sannolikt ohållbart 
av sociala skäl att fortsätta på den inslagna vägen. Gör man ändå det 
kommer det att yttra sig i mer av kriminalitet, större sociala problem, 
ökad belastning på sjukvården, utökad kontroll och säkerhet etc., kort 
sagt i ökade kostnader på områden med låg produktivitetstillväxt. 
Ständigt vidgade inkomst- och förmögenhetsskillnader från en redan 
hög nivå, och följderna av det, är helt enkelt en ekonomisk hämsko för 
USA i konkurrensen med andra länder.  
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Till det kommer en annan omständighet kopplad till stora inkomstskill-
nader som ofta glöms bort, jag har skrivit om det tidigare. Blir inkomst-
klyftorna i ett samhälle alltför stora kommer tillväxten, allt annat lika, att 
drabbas av det enkla skälet att alltför många riktigt rika konsumerar för 
liten del av sin inkomst, och alltför många med måttliga och låga in-
komster konsumerar inte så mycket som de egentligen skulle vilja 
göra men inte har råd till. Det är ett nog så starkt ekonomiskt argument 
för att försöka lindra effekterna av vidgade inkomstklyftor. 
 
Om jag hade varit ”U.S. Congress” skulle jag ha satsat på dessa två 
områden – mer av gemensamma framtidsinvesteringar och utökat 
gemensamt ansvar de för svaga grupperna i samhället. Att bli mer 
specifik än så är omöjligt eftersom jag inte har kunskapen. Men de 
handfasta förslagen är inte långt borta. Jag läste i går kväll Bill Clin-
tons nyutkomna bok, Back to Work. Den innehåller långa listor över 
konkreta åtgärder, framför allt kring framtidssatsningar på energi- och 
miljöområdet, som på mig verkar både kloka och balanserade, och 
som en president och fungerande kongress borde kunna enas kring. 
 
  
Om den här analysen är korrekt, och låt oss utgå från att den är det, 
blir nästa fråga vilka förutsättningar det amerikanska politiska syste-
met har att komma till beslut på dessa två punkter. Det finns som jag 
kan se inga som helst sådana förutsättningar i dagsläget. De politiska 
låsningarna i den nuvarande kongressen är nästintill totala vad gäller 
mer grundläggande frågor. Och framtiden ser inte lovande ut. 
 
Det republikanska partiets presidentkandidater presenterar sig för när-
varande dagligen i media, och att döma av vad som sägs är den domi-
nerande riktningen bort från den analys jag har gjort här. De funda-
mentalt konservativa kandidaterna (Bachman, Cain, Gingrich, Paul, 
Perry, Santorum) vill ha lägre skatter för alla, även för de rikaste, 
mindre regleringar och ännu mindre offentlig sektor. Och att det i den 
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gruppen skulle finnas en politisk vilja att satsa på stora offentliga fram-
tidsprojekt (såvida det inte har med det militära eller den interna säker-
heten att göra), eller för ökat stöd för de svaga i samhället, är minst 
sagt osannolikt. Det demokratiska partiet bör ideologiskt ligga närmare 
min analys men av vad jag kan bedöma finns det för närvarande inga 
tecken på en så radikal omläggning av partiets politik som det ändå 
skulle vara fråga om. Demokraterna är låsta i kongressen efter det 
dåliga mellanårsvalet i fjol, och har fullt upp med att försöka få Barack 
Obama omvald i november 2012. 
 
Det förefaller också som om det folkliga stödet för ett nytänkande är 
ungefär noll. De människor jag möter diskuterar inte gärna politik men 
i de fall jag har hört politiska kommentarer har de varit mer åt ”Tea 
Party”-hållet, typ ”Obama måste bort”, eller ”liberalerna är ute efter att 
skada det här landet”. Konfrontation med konservativa förtecken domi-
nerar de ständigt pågående radio-talkshowerna. Och Rush Limbaugh 
och Glenn Beck är inte ensamma. Samtliga talkshows jag hittills lyss-
nat till har varit konservativa eller republikanska. Jag har inte träffat på 
en enda radioprogramvärd som varit pro det demokratiska partiet. Det 
säger antagligen något om den folkliga stämningen. Där finns inget 
stort utrymme för det gemensamma, eller för skattehöjningar. Jag hör-
de den kloke David Brooks, krönikör i New York Times, säga ungefär 
samma sak. Han menade att amerikanen i gemen begär mera av 
Washington DC än han eller hon är beredd att betala för. Att USA har 
haft budgetunderskott så gott som varje år under de gångna tre de-
cennierna kan ju tolkas som ett bevis för att Brooks har rätt.   
 
Det finns en ännu mer störande omständighet. De värderingar som 
styr människorna i det här landet handlar inte om solidaritet med de 
svaga i samhället, eller om gemensamma satsningar. Frihetsvärde-
ringarna går de facto på tvärs mot solidaritet och kollektiva behov. 
Man måste medge att den libertarianska tanken, och den ger defini-
tionsmässigt ett minimalt utrymme för statens inblandning och för det 
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gemensamma, stämmer mycket bättre med vad jag har kunnat iaktta 
av värderingar och stämningar under de här veckorna, än till exempel 
tanken bakom den europeiska välfärdsmodellen. Det bådar inte gott 
för USA:s framtid. För det betyder att de redan svåra sociala proble-
men i landet kommer att förvärras i relation till hur det ser ut i andra 
västländer. Det följer av att så som den amerikanska samhällsmodel-
len ser ut kommer ökad tillväxt att ge jobb till fler och ökade inkomster 
till alla som har jobb, men inkomstskillnaderna kommer fortsätta att 
växa, och gruppen med de lägsta inkomsterna kommer att få det än 
svårare, och därmed blir också de sociala problemen svårare. Det blir 
en slags ond cirkel. 
  
Den avslutande frågan är om man i det amerikanska samhället idag 
kan ana något nytt vid horisonten, ett politiskt nytänkande? Occupy 
Wall Street-rörelsen (OWS) kommer väl då närmast. Men jag är tvek-
sam. Dess samhällskritik, åtminstone så som den hittills formulerats, 
är i första hand riktad mot företagen, och i synnerhet mot Wall Street 
och finanssektorn mer allmänt. Om det stannar vid det, kommer OWS 
inte att ha särskilt stort genomslag av det enkla skälet att det finns ing-
et bättre system än kapitalism som får arbeta fritt över gränserna. 
(Med kapitalism menar jag då det system vi använder oss av för att 
effektivt producera varor och tjänster skilt från de två andra byggste-
narna i den västerländska civilisationen, de liberala friheterna och den 
politiska demokratin.) Då kommer rörelsen att om några år då ekono-
min är bättre och arbetslösheten lägre att långsamt dö i betydelse på 
samma sätt som Attac och andra globaliseringsfokuserade rörelser 
har gjort. Skulle den däremot längre fram när dimmorna lyft vända sig 
mera inåt, mot USA:s hemmagjorda problem, och tydligt ta ställning 
för mer ”välfärdsstat” och mer av gemensamma framtidsinriktade sats-
ningar, ja då finns möjligheten att OWS kan spela en avgörande poli-
tisk roll. Hittills har jag inte sett något av det. Senast häromkvällen 
lyssnade jag på ytterligare en Charlie Rose-intervju om OWS och där 
fanns inget uppmuntrande att hämta. 
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Det här får inte misstolkas. USA kommer naturligtvis att med tiden 
komma till rätta med dagens djupgående problem. Det är trivialt att 
konstatera att sträcker vi ut tidsperspektivet tillräckligt långt kommer 
alla länder, också USA, att ha gjort framsteg med sin samhällmodell 
relativt hur det såg ut historiskt, för 50 eller 100 år sedan. Det jag me-
nar är att för överskådlig tid, låt oss säga för kommande 2-3 decenni-
er, är det svårt att se den radikala politiska kursomläggning förverkli-
gad som jag menar är nödvändig för att USA återigen skulle kunna bli 
ett föredöme för andra länders medborgare på det sätt som det faktiskt 
var under till exempel 1960-talet när jag första gången besökte landet. 
För det krävs ett batteri av gemensamma åtgärder på båda punkterna, 
både framtidssatsningar och stöd till utsatta grupper, och i en skala 
som dagens amerikanska politiker inte vill kännas vid. Och även om 
den omläggningen skulle komma, till exempel genom att ett tredje poli-
tiskt parti fick stort inflytande på kort tid, är strukturerna som följer med 
det gamla systemet (typ de ”döda” städerna) så fast rotade, och så 
dyra att åtgärda, att det kommer att ta årtionden att omskapa den nu-
varande samhällsmodellen.  
 
Med andra ord, det kommer att dröja länge innan American Exceptio-
nalism återigen blir ett begrepp med substans. Om det ens någonsin 
kommer att bli så. Med American Exceptionalism menar jag då det 
liberaler i allmänhet menar med begreppet – att USA är bäst eftersom 
samhällsmodellen är bäst. Att den amerikanska konstitutionen med 
sina ”checks and balances” är ett bättre system än vad man kan hitta 
på annat håll, att den begränsade staten är en överlägsen samhälls-
modell jämfört med till exempel den europeiska välfärdsstaten. Och att 
det i sin tur leder till att medborgarna i USA lever ett bättre liv. Som jag 
ser det finns det inget som tyder på att det är så om jämförelsen görs 
med Europa. American Exceptionalism i den här meningen har inte 
längre för mig någon attraktionskraft. Det finns bättre samhällsmodel-
ler på annat håll. 
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Boston MA, torsdag 17 november 2011 
Det är sista dagen i USA under den här resan. Jag flög upp från Miami 
till Boston i går och skriver det här på torsdagseftermiddagen hemma i 
Andreas lägenhet på Revere Street. Det är en charmfull gata på Bea-
con Hill, ett område i centrala Boston, med små, minst sekelgamla hus 
i 4-6 våningar som klättrar upp för kullen. Men bakom fasaderna anar 
man att väldigt lite är gjort åt husen under senare decennier. Det gäller 
i varje fall för det hus där Andreas nu bor. Och det gällde för den lä-
genhet på Beacon Street, inte särskilt långt härifrån, där han bodde 
tidigare, och där Anita och jag besökte honom under några dagar i maj 
i år. Man kan naturligtvis inte dra några långa växlar på den iakttagel-
sen. Men den adderar sig till allt annat jag sett av dåligt underhållna 
hus under resan. Och den stämmer med det Andreas har upplevt eller 
hört talas om.  
 

För övrigt har jag idag återigen gjort samma iakttagelse som många 
gånger tidigare under resan – att så många äldre arbetar. Det är sällan 
vi numera i Sverige ser personer över säg 65-70 år som arbetar. Och 
då menar jag inte etablerade personer med skrivbordsarbete, eller 
personer med professionella yrken, utan människor som står bakom 
disken på en snabbmatsrestaurang, är flygvärdinna (vilket jag upplev-
de i går), eller tömmer papperskorgarna på ett kafé. Det senare såg 
jag idag. På ett Starbucks vid Copley Place i downtown Boston gick en 
äldre, jag gissar i 65-70-årsåldern, svårt haltande person och tömde 
de avfallskorgar som fanns på kaféet. Under den halvtimma eller så 
som jag var på kaféet gick den här mannen åtminstone tre vändor 
med sin vagn. Att äldre tvingas arbeta längre idag än tidigare, och 
längre än vad de hade planerat, finns det flera studier som har visat. 
Och att den utvecklingen kom att accelerera efter 2008/2009 års kris 
har också visats. Börsnedgångarna de senaste åren har helt enkelt för 
många äldre amerikaner tärt hårt på det sparkapital de hade satt av för 
pensionen. 
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Jag pratade en stund idag med en svensk som tillbringat mycket tid i 
USA. Det gjorde jag när jag besökte Andreas på hans kontor. Vi prata-
de lite om USA som samhälle, om alla människor som är överviktiga, 
och om andra observationer man gör när man jämför med hur det är i 
Sverige. Och så sa han: ”Folk har det kämpigt.” Och la till: ”Vanliga 
människor här verkar ledsna, de verkar misströsta.” 
    Det är exakt vad jag själv har tänkt flera gånger under den här re-
san. Det kanske också berättar något väsentligt om hur det står till 
med USA just nu. 
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I misshugg träffar mig hans blick 
medan jag går omkring just här. 
 
I Washington bland mäktiga hus 
där bara varannan pelare håller. 
 
Vita byggnader i krematoriestil 
där de fattigas dröm blir aska. 
 
Den mjuka sluttningen börjar stupa 
och omärkligt förvandlas till avgrund. 
 
         Tomas Tranströmer  

                                         Ur "Inomhuset är oändligt" i För levande 
                                         och döda, 1989 
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