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Förord 

Under de senaste tio åren, har jag då och då skrivit om eko-

nomi och politik på min blogg, www.karlhenrikpettersson.se, 

det har blivit nästan 500 artiklar. Sammantaget har det gjorts 

över 150 000 nedladdningar sedan 2009. Det här är ett urval av 

de mest lästa. 

Idag är jag 80+. I sämsta fall syns det i språket, lite gråare och 

ospänstigare. I bästa fall har åldern gett texterna en touch av 

den erfarenhet man bara har när man är riktigt gammal. Det 

finns för övrigt en annan fördel med att vara gammal. Man kan 

åsiktsmässigt tycka och skriva ”vad fan man vill”. 

Jag inbillar mig inte att särskilt många utanför kretsen av familj, 

vänner och nördar kommer att läsa en bok om ekonomi, politik 

och samhällssystem. Men jag är säker på en sak, frågan om vil-

ket slags samhälle vi vill leva i är viktigare idag än vad den nå-

gonsin varit under min tid. 

Groveda den 15 maj 2021 

 

Karl-Henrik Pe�ersson 



5 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 E� samhälle—vad är det?  8 

E� samhälle – vad är det?  9  

Vad menas med kapitalism?  17   

Begreppet marknad   20  

Poli�k – vad betyder ordet?  27   

Vad är ideologi?  31   

Vad är liberalism? Och vad är demokra�?  35   

Konserva�sm – vad är det?  37   

Vad är populism?  42   

Jämlikhet, vad är det?  46   

Den svenska modellen – vad menas med det?  49   

Tillväxt – vad är det?  53  

Fångarnas dilemma – vad är det?  55   

Baumols dilemma, vad är det?  61   

 

2 Essäer 65 
Sommarläsning (1): Om Václav Havel och hans poli�ska 

tänkande  66     

Sommarläsning (2): Om Wilhelm Röpke och hans poli�ska 

tänkande  71   

Sommarläsning (3): Om Bertrand de Jouvenel och hans 

poli�ska tänkande  78   

Den kortsynta människan  86   

Frihet – vad betyder det?  98   

En annan syn på rä�visa  106   



 

 

6 

Om varför medelklassens reallöner har stagnerat  110   

USA:s tro på marknaden har blivit en övertro  118   

Välfärdsstatens renässans  123   

Varför befinner sig USA:s samhällsmodell i kris?  141     

Anteckningar om en samhällsmodell i fri� fall   148  

USA vs Kina: Om varför jag tror a� USA kommer a� förlora 

den ekonomiska kraKmätningen med Kina  167   

Är västs ekonomiska hegemoni över?  179   

Kan e� auktoritärt Asien klara fram�dens utmaningar 

bä�re än e� demokra�skt Väst?  187   

Vad skiljer Rysslands styre från västerländsk demokra�?   

191  

Varför är korrup�onen så hög i Ryssland?  199   

Varför kan inte Ryssland utveckla högteknologi som går 

a� sälja på en global marknad?  212   

Vad skiljer västkulturen från den rysk-ortodoxa?  221   

Nej, Ryssland kommer inte hämta in västs ekonomiska för-

språng  227   

Är demokra�n överlägsen en modern autokra� typ Ryss-

land? Absolut  246   

Varför är Sverige e� av världens rikaste länder?  254  

Mycket kapitalism och mycket mer poli�k än idag, så ser 

antagligen fram�dens samhällsmodell ut  267    

 

3 Anteckningar från 2019  276 

Dagens poli�ska förmåga räcker inte �ll  277   

Varför dessa inkomst- och förmögenhetsklyKor?  280   

Vi klarar inte det existen�ella hotet mot planeten utan en 

väl fungerande kapitalism  288   



7 

 

Trump  294   

Problemet med poli�ken  298   

Vad skall vi göra gemensamt och vad skall lämnas �ll indi-

viden  304   

Funderingar om vad moral är  308   

Kapitalismen är räddningen  311   

Kan populism förklaras av att vi människor har fått för 

mycket förändring?  314   

Konturerna av en ny poli�k  322   

Var går gränsen för marknaden?  325   

Det måste �ll en break down för a� det vi skall kunna 

ändra spår  328   

 

4 E� bra fram�da samhälle?  331 
Önsketänkande om en fram�da samhällsmodell  332 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

E� samhälle—vad är 

det? 
Om orden vi använder när vi pratar ekonomi och poli�k 
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E� samhälle – vad är det?  
Den frågan är på sä� och vis trivial. Alla vet vad e� samhälle är 

– en grupp människor som permanent bor och verkar på e� 

visst ställe, inom en avgränsad geografisk region. Synonymerna 

�ll samhälle är sådant som gemenskap, grupp, land, rike, 

na�on. Sverige är e� samhälle. Men man kan också mycket väl 

tala om a� även Bromölla eller Halmstad eller Piteå, är det. Och 

för den delen också Europeiska gemenskapen (EU). De två se-

nare samhällstyperna, det lokala samhället inom en na�on, och 

det överna�onella som EU, kommer jag inte a� diskutera i fort-

sä�ningen. Diskussionen begränsas �ll samhället som na�on. 

 

Man blir sam�digt inte särskilt mycket klokare. Vilka är driv-

kraKerna bakom a� det skapas e� samhälle? Vad kännetecknar 

e� samhälle? Vilka är dess huvudsakliga byggstenar?  

 

Det är syKet här a� precisera begreppet – och göra det med 

hjälp av e� enkelt tankeexperiment, en färd �llbaka �ll i histo-

rien. Det måste sägas ifrån från början, jag gör inga som helst 

anspråk på a� skriva en korrekt historia. Jag använder bara 

historien för a� komma närmare en defini�on av begreppet 

samhälle. 

 

E� tankeexperiment   
Tänk tanken a� e� antal familjer (mamma, pappa, barn, mor-

mor, farfar etc.) för länge sedan, säg för 3000 år sedan, släpptes 

ner på en plats någonstans i det som är dagens Sverige. Tänk 

också tanken a� dessa familjer inte kände varandra �digare, de 

hade olika kunskaper, erfarenheter och kulturell bakgrund. De 
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hade inte heller några kunskaper om hur e� samhälle bör vara 

organiserat. De var e� slags ”utomjordingar”. En sak är vik�g 

a� �llägga dock, de var människor i den meningen a� de drevs 

av egenintresse, de ville framåt, de ville överleva.  

 

Vad skulle ske med en sådan grupp? Det första skulle sannolikt 

vara a� varje familj, kanske i samarbete med en grannfamilj, 

skulle försöka �llgodose de mest basala behoven – a� finna 

något a� äta, och a� hi�a någonstans a� bo. EKersom de ham-

nat i en miljö där resurserna var knappa, och många familjer 

tvingades, bildligt och bokstavligt, slåss för a� överleva, anmäl-

de sig y�erligare e� basalt behov �digt – hur man skulle för-

svara det man hade uppnå�. 

 

Om det här samhället får utvecklas några hundra år hi�ar vi 

sociala grupperingar av typen släkter och ä�er (som bestäms av 

blodsband), stammar (flera släkter med viss samverkan) och 

klaner. Det är grupperingar som ganska säkert har vissa saker 

gemensamt. Man �llber samma ”Gud”. Man försvarar ”som en 

man” den mark man odlar och de andra värden man har mot 

inkräktare som kommer u�från. Man producerar en del �llsam-

mans, kanske något för a� tämja naturen, kanske något för a� 

kunna försvara sig bä�re. Man bildar, helt informellt, e� försäk-

ringskollek�v, �ll exempel det självklara a� hjälpas åt vid brand 

eller vid någon annan oplanerad katastrof. 

 

För a� det gemensamma skall fungera i prak�ken, och fungera 

effek�vt, fordras någon slags beslutsordning, och någon som 

bestämmer om vad som är rä� och fel, om hur försvaret skall 
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gå �ll, om hur fördelningen av e� eventuellt översko� skall se 

ut etc. Det är e� autokra�skt styre. Den som bestämmer är fa-

miljeöverhuvudet, och i det större sammanhanget, när flera 

familjer, släkter, ä�er och klaner samverkar, någon form av 

överledare. Hur en sådan person utses kan man spekulera i. 

Kanske bestäms valet av senioritet, kanske av kompetens, 

kanske av makt (mest troligt en blandning av alla tre). 

 

Vad fanns det för ins�tu�oner och organisa�oner (för a� an-

vända e� begreppspar från Douglass North) på den här utveckl-

ingsnivån? Ja, de ins�tu�oner i meningen spelregler som fanns 

var alla informella. (Formella beteenderegler i form av lagar 

fanns i Sverige först från �dig medel�d.) Det utvecklades sed-

vänjor för hur det personliga utbytet skulle gå �ll, hur ägande 

av mark skulle övergå från en person eller familj �ll en annan, 

och naturligtvis för mängder av rela�oner och transak�oner i 

det civila samhället, för dag-�ll-dag-�llvaron. Det kunde gälla 

allt från begravningsritualer �ll ini�a�onsriter. Och det fanns, 

det kan vi utgå från, en uppsä�ning av moralregler. Dels de som 

är gemensamma för alla människor (typ ”du skall icke döda”), 

dels sådana som gradvis utvecklats bland människorna i den 

specifika gemenskapen. 

 

De organisa�oner som fanns var de som vi redan nämnt – famil-

jen, släkten, ä�en men också, kan man förmoda, vissa av relig-

ionens organisa�oner. Även under hednisk �d fanns organi-

sa�oner, ”kyrkor”, för utövandet av tron. 

 

Kungen 
Om det här tänkta samhället får utvecklas y�erligare några 

hundra år, säg a� vi är framme kring år 1000 e. Kr., �llkommer 
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den organisa�on som jag för enkelhetens skull kallar kungen 

(e� alterna�vt namn skulle vara fursten eller feodalherren men 

dessa båda passar inte särskilt väl in i den svenska historien. E� 

steg �digare i historien skulle vi ha kunnat tala om hövdingen). 

Kungen var en person med viss beslutanderä� över e� förhål-

landevis stort geografiskt område med många familjer och i 

vissa fall flera ä�er, och med några ”urbana” platser, byar och 

städer. 

 

Varför fick vi kungar? Sannolikt i första hand på grund av a� det 

måste �ll samordning och stora resurser, större än vad de 

gamla, geografiskt mycket mindre, ”samhällena” kunde mobili-

sera, för a� försvara sig mot inkräktare u�från. Eller det om-

vända, a� man med gemensamma kraKer kunde utvidga det 

geografiska område man bestämde över. Det här var en �d när 

ekonomisk rikedom var liktydigt med storleken på de landom-

råden man hade kontroll över. Det fanns andra typer av eröv-

ringsprojekt. Vikingarnas räder lite �digare i historien handlade 

snarare om handel, och om lägga under sig värdefull egendom. 

A� vi fick kungar hade alltså �ll stor del med det ”militära” a� 

göra. Men det fanns även en mycket mera handfast förklaring. 

En kung hade också �ll uppgiK a� skydda de människor som 

bodde i riket mot interna hot av olika slag (”kriminalitet”) och 

mot överträdelser av sedvänjor och gällande moral (”civilmål”). 

 

Vid den här �den, vi talar ungefär om perioden 1000-1200 eKer 

Kr., kan man se konturerna av det moderna samhället. Det 

fanns två övergripande komponenter i samhällsbygget. 
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Dels civilsamhället, alltså människorna i si� dag-�ll-dag-liv på 

gårdar, och i byar och städer. Civilsamhället svarade för pro-

duk�onen av det människorna behövde för a� överleva, och 

för det utbyte av varor och tjänster som fanns. De vik�gaste 

producenterna var förstås bönderna. Men i takt med a� arbets-

delning blev allt vik�gare utvecklades eKerhand specialister på 

olika fackområden (hantverkare) och även specialister på a� 

ordna utbytet av varor (handelsmän). Det var också vid den här 

�den, för lite mer än 1000 år sedan, som pengar började använ-

das för betalningar i Sverige. Vi vet a� i några få städer (�ll ex-

empel Lund) gjordes vid den här �den affärer med hjälp av 

mynt. Bytet av varor och tjänster blev för första gången anony-

miserat. De�a �ll trots dominerade för lång �d framåt självhus-

hållningen och det personliga utbytet, naturaekonomin. 

 

Dels det organiserade samhället med kungen, militären och 

kyrkan som de vik�gaste organisa�onerna. Det utvecklades 

också för första gången vissa formella spelregler för medbor-

garna, �ll exempel Birger Jarls-lagarna om kvinnofrid, hemfrid, 

�ngsfrid och kyrkofrid, som komplement �ll sedvanerä�en och 

andra informella uppförandekoder. Man skulle kunna kalla 

summan av dessa – den exeku�va makten, kyrkan och lagarna 

– för då�dens poli�ska sfär. 

 

Kyrkans ställning i det organiserade samhället var mycket stark. 

Den andliga makten var på många sä� i nivå med den världsliga 

makten, och i synnerhet när det gällde inflytandet över hur 

medborgarna skulle tänka och tycka. Kristnandet innebar också 

a� det via kyrkan och dess budskap skapades e� sammanhål-

lande ki� för den na�on som steg för steg växte fram. Under 
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förkristen �d var gudarna många och därmed fragmenteringen 

stor mellan olika delar av landet. A� den katolska kyrkan var 

hierarkiskt organiserad från påven och nedåt blev en förebild 

också för den världsliga maktens organisa�on. För oss som le-

ver idag i en sekulär värld är det antagligen svårt a� förstå a� 

religionen eKer kristnandet av Sverige spelade en så stor roll 

för samhällets uppbyggnad som den av allt a� döma gjorde. 

 

Det som däremot inte spelade någon roll vid den här �den var 

företag i modern mening, med andra ord organiserat samar-

bete mellan människor för a� producera något för tredje man, 

för marknaden. Det skulle i Sverige dröja flera hundra år, i prak-

�ken fram �ll 1500- och 1600-talen innan vi började få 

vissa företag med ”anställda”. Det fanns några undantag. Falu 

koppargruva var omtalad i dokument redan kring år 1300, och 

det är känt a� man bru�t malm i Falun flera hundra år �digare. 

 

Då�dens stora ”företag” där det krävdes samordning av männi-

skor och andra resurser i stor skala var an�ngen militära pro-

jekt, fäl�åg och andra krigsföretag, stora expedi�oner eller 

stora byggen för kungen och andra överheter. Under 1500-talet 

byggde Gustav Vasa och hans söner exempelvis e� antal slo� 

runt om i Sverige. Det är lä� a� förstå a� sådana byggen för sin 

�d var enorma projekt som krävde både avancerade ledaregen-

skaper för a� sluRöras, och inte minst stora finansiella resurser. 

Det senare, a� finansiera stora samhällsprojekt (förutom sta-

tens löpande verksamhet), var e� stort problem för då�den 

kungar och statsbildningar. Det kunde inte ske i någon omfa�-

ning genom beska�ning av pengainkomster helt enkelt eKer-

som pengaekonomin var för liten. E� sä� som statsmakten an-
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vände under medel�den, och även däreKer, var a� försöka ka-

nalisera handeln �ll städerna. Där många varor passerade var 

det lä� a� bygga portar, lägga bommar och lyKa tullar, ska�er 

och acciser. ”Med många städer och mycket handel blev även 

staten rikare” som Gunnar We�erberg skriver i en av sina böck-

er om Axel Oxens�erna, 1600-talets stora svenska statsadmi-

nistratör. 

 

Låter vi y�erligare några hundra år passera upp �ll modern �d, 

2000-talet, har det ske� väsentliga förändringar i styrelseskick 

och på många andra områden. Rä�ssamhället med de liberala 

friheterna (religions-frihet, mötesfrihet, y�randefrihet etc.), en 

formell kons�tu�on för hur landet skall skötas, lagar inom straff

- och civilrä�, domstolar, polis, representa�v demokra�, ekono-

misk liberalism, marknadsekonomi, allt de�a har utvecklats 

under de gångna 3-400 åren. Dessa byggstenar i det moderna 

samhället är sam�digt i de flesta fall påbyggnader och utveckl-

ingar av sådant som vi vet har funnits långt �digare i historien. 

Formella lagar fanns, det har vi konstaterat, i Sverige redan på 

1200-talet. Men på en punkt har det ske� en kvalita�v föränd-

ring, en formlig explosion i omfa�ning och betydelse, som 

knappast någon kunde förutse under säg 1600-talet. Marknads-

ekonomin, eller om man så vill kapitalismen, har vuxit �ll en så 

dominerande kraK a� den blivit en egen sfär i samhällsbygget 

vid sidan av den poli�ska sfären och civilsamhället. 

 

Tre perspek.v på samhället  
Vi kan därmed precisera vad vi menar med begreppet samhälle 

så som det ser ut idag i alla länder oavse� utvecklingsnivå. 
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Som system har samhället tre urskiljbara sfärer – den poli�ska, 

ekonomiska respek�ve civila sfären. Sfärerna har dis�nkta kän-

netecken men överlappar varandra här och där. E� konkret 

exempel på överlappning är privat produk�on av vård-skola-

omsorgstjänster. Välfärdsproduk�on är inte särskilt väl lämpad 

för marknadsekonomin, den kan sägas ligga i gråzonen mellan 

det offentliga och det privata, och de bekymmer som därmed 

uppstår ger upphov �ll en poli�sk diskussion om rä� och fel. E� 

exempel är diskussionen om vinster i välfärden. 

 

E� samhälle har tre dominerande organisa�oner – staten i den 

poli�ska sfären, företaget i marknadssfären och familjen i den 

civila sfären. Det betyder inte a� det inte finns andra organi-

sa�oner. E� exempel kan vara ideella organisa�oner i civilsam-

hället. E� annat exempel är de organisa�oner, bland annat me-

dia, som vill påverka den poli�ska opinionen, eller driver andra 

intressen, �ll exempel trosfrågor. Sådana organisa�oner kan 

finnas både inom civila sfären och ekonomiska sfären. 

 

Samhället kan också ses som en ordning för samverkan. Dagens 

poli�ska process med den representa�va demokra�n och en 

lags�Kande och exeku�v makt är e� sä� a� få alla medborgare 

a� samverka. Det staten har ansvaret för – a� s�Ka lagar, a� se 

�ll a� lagarna följs, a� använda våld, a� skydda medborgarna 

mot y�re och inre hot och a� producera de varor och tjänster 

som inte den ekonomiska sfären av olika skäl klarar av få fram i 

den omfa�ning som krävs – är det som vi som medborgare har 

bestämt skall göras gemensamt. Företaget, byggstenen i den 

ekonomiska sfären, är inget annat än e� ordnat och uthålligt 

(icke-�llfälligt) samarbete mellan e� antal människor där syKet 
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är a� skapa något som har e� värde för andra (på marknaden). 

Och i den civila sfären finns mängder av konkreta exempel på 

frivilligt samarbete och samverkan, allt från äktenskap �ll 

grannsamverkan. 

 

Det behöver inte sägas a� e� samhälle kan beskrivas på många 

andra sä�. I synnerhet måste analysen fördjupas för den som 

vill förstå hur samhällets tre sfärer i en slags kon�nuerligt på-

gående ömsesidig påverkan förändrar ins�tu�onerna och orga-

nisa�onerna, �ll exempel lagarna och de andra regelsystemen, 

och därmed organisa�onerna i framförallt den poli�ska och 

ekonomiska sfären. Den analysen faller utanför den här diskuss-

ionen. Som sagt, syKet har bara varit a� försöka precisera vad 

vi menar med begreppet samhälle – och a� försöka visa a� 

samhället som vi idag känner det har djupa historiska rö�er. 

 

 

Publicerad på bloggen: april 2013 

 

 

 

 

 

Vad menas med kapitalism? 
Skulle vi fråga första bästa vi möter på gatan vad han eller hon 

menar med kapitalism, skulle antagligen svaret bli: Ja det är väl 

motsatsen �ll socialism. Det är ingen dålig defini�on, den anty-

der a� begreppet kapitalism har något med ägandet a� göra. 

Och så är det.  
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En ekonom-historiker skulle förmodligen säga a� kapitalismen 

ersa�e merkan�lismen, a� det var det samhälle som växte 

fram i England under 1800-talets första decennier med kapi-

talägarna – kapitalisterna – som nyckelaktörer. Kapitalisterna 

var personer som av någon anledning hade pengar som de inte 

behövde för sin dag-�ll-dag-överlevnad och som de använde 

för a� investera och ta ekonomiska risker i e� företag av något 

slag. Med andra ord hade de �llgång �ll kapital under en �d när 

just kapital, och särskilt riskkapital, var den verkliga nyckel�ll-

gången för det framväxande industrisamhället. Konsekvensen 

blev a� kapitalisterna kom a� äga företagen, de fick alltså det 

som vi idag kallar det residuala kontraktet. Det ger ägaren tre 

räTgheter – rä�en �ll översko�et, residualen, när alla andra 

intressenter, inklusive de anställda, få� si�, rä�en a� leda 

verksamheten respek�ve rä�en a� sälja denna äganderä�, kort 

sagt sälja si� företag.  

 

Kapitalisterna kom på det här sä�et a� äga det realkapital och 

annat kapital som behövdes för industriell produk�on och utan 

kapital ingen �llväxt i ekonomin, alltså blev de vik�ga och fick 

makt, först ägarmakt över företagen, i andra steget också poli-

�sk makt. Historikern skulle emeller�d �llägga a� renodlad 

kapitalism, e� samhälle där kapitalägarna har både den ekono-

miska och poli�ska makten, har vi aldrig haK i något samhälle. 

Det närmaste vi skulle ha varit kapitalism i denna mening skulle 

ha varit i England under några decennier kring 1800-talets mi� 

och fram �ll 1870-80, det var ungefär vid den senare �dpunk-

ten som na�väktarstaten i England hade komple�erats med 

statliga regleringar och ingrepp i sådan omfa�ning a� kapitalis-

ternas ekonomiska makt var kringskuren och deras poli�ska 
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makt delad med andra samhällsgrupper. Skulle vi då ha mö� en 

socialist av den gamla skolan, skulle han ha sagt a� kapital-

ismen är det samhälle vi har men inte vill ha. 

 

Den moderna kapitalismen består av två, hårt sammanflätade, 

sfärer. Dels den ekonomiska sfären i meningen marknaden eller 

marknadsekonomin med i allt väsentligt privatägda företag. 

Dels den poli�ska sfären som ”producerar” den uppsä�ning av 

spelregler, de flesta i form av lagar, förordningar, som är själva 

grunden för en fungerande kapitalism. Den poli�ska sfären tar 

genom ska�eu�ag också hand om en del av företagens föräd-

lingsvärde.  

 

Om vi skall använda begreppet kapitalism för dagens samhälle? 

Ja, det tycker jag är fullt rimligt eKersom det mest känneteck-

nande för kapitalismen, a� kapitalet har det residuala kontrak-

tet i företaget, gäller forRarande.  

 

För a� sammanfa�a. Kapitalism är det samhällssystem där den 

dominerande delen av produk�onen sker i e� marknadssystem 

i privat ägda företag där kapitalet ensam har det residuala kon-

traktet. Kapitalismen i det moderna västerländska samhället 

komple�eras av en högt utvecklad poli�sk sfär.  

     

Kapitalism som begrepp är inte mer entydigt än så. Någon har 

lyckats hi�a 111 defini�oner på ordet vilket kanske kan tolkas 

som a� ”älskat barn har många namn”. Det var dessutom 1927 

som den listan gjordes upp. Denna udda uppgiK lämnar Peter 

Koslowski i sin fascinerande uppsats Ethics of Capitalim. 
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Begreppet marknad 
Ordet marknad används oKa på e� ganska oprecist sä�. Det 

gäller också synonyma begrepp som ”marknadslösning” eller 

”konkurrensutsä�ning”. Låt oss börja med a� göra begreppet 

marknad mera precist, och därmed också dess synonymer. 

 

Det finns få ar�klar inom ämnet ekonomi som under de senaste 

decennierna har haK en så grundläggande betydelse för den 

akademiska forskningen som Ronald Coases ar�kel ”The Nature 

of the Firm”. Coase fick Nobelpriset i ekonomi 1991 med en 

mo�vering som direkt refererade �ll ar�keln. 

 

Den fråga som Coase tar sig an med ar�keln är – varför finns 

företag? Med företag menar Coase då inte bara e� klassiskt 

privat företag, typ Volvo eller Ericsson, utan en organisa�on 

vilken som helst, och i vilken associa�onsrä�slig form som 

helst, där det finns en ledning och styrelse som i sista hand har 

beslutsrä� över verksamheten. En sådan organisa�on brukar i 

li�eraturen kallas hierarki. Varför finns dessa hierarkier, dessa 

”islands of conscious power” i den ”ocean of unconscious co-
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opera�on” som är marknaden, frågar Coase i ar�keln. Med 

andra ord, varför klarar inte marknaden av a� producera allt vi 

behöver? Varför behöver vi hierarkins ”planekonomi”? 

 

Med det har vi indirekt få� en exakt defini�on på vad som är en 

marknad. Marknaden är, förenklat sagt, motsatsen �ll hierar-

kin. Och, som sagt, hierarkin kan vara e� företag som Ericsson 

eller en förvaltning som Sahlgrenska sjukhuset. Marknaden och 

hierarkin är helt enkelt i e� modernt samhälle de två metoder 

som står �ll buds för a� åstadkomma något som kräver resurs-

samordning, alltså något som kräver a� arbetskraK, kompe-

tens, teknisk utrustning, finansiering etc. samordnas mot e� 

bestämt syKe, exempelvis a� producera en tjänst. A� sam-

ordna via en marknad, alltså genom a� köpare och säljare gör 

upp om villkoren för en transak�on, är med andra ord alterna�-

vet, och det enda alterna�vet, �ll a� samordningen sker inom 

e� företag eller någon annan organisa�on med en hierarkisk 

beslutsordning. 

 

Låt oss exemplifiera med sjukvården? Det är uppenbart a� om, 

som i Sverige, merparten av vården produceras i förvaltningsor-

ganisa�oner med en offentlig ägare, lands�ngen, är det defi-

ni�onsmässigt motsatsen �ll en marknadsstyrd produk�on. Det 

är en offentlig produk�on, en poli�skt styrd produk�on. 

 

Coases huvudbudskap är a� det finns en gräns för marknadens 

effek�vitet – och går man över den gränsen är det bä�re a� 

producera produkten eller tjänsten i en hierarki. Men det om-

vända gäller givetvis också. Dominerar som i Sverige den offent-

liga produk�onen av vård är det relevant a� ställa frågan hur 
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långt marknaden kan ta hand om vården. Just den frågan är 

grundtemat för min bok Så skulle det kunna bli.  

 

Det andra ledet i en precisering av begreppet marknad blir a� 

försöka förklara hur den ideala marknaden ser ut, det som eko-

nomer brukar kalla den perfekta marknaden. Den perfekta 

marknaden är en all�genom teore�sk konstruk�on. Framförallt 

är aktören på den perfekta marknaden en fulländad, känslobe-

friad, ra�onell varelse som har lite gemensamt med hur vi män-

niskor i prak�ken fungerar. Den nära-perfekta marknaden är 

mera intressant a� studera om man vill förstå marknaden. 

 

Den nära-perfekta marknaden 
Vad har denna nära-perfekta marknad (alltså den som är befol-

kad med människor av kö� och blod) för kännetecken? Ja, om 

vi tänker oss en marknadsplats där en enda produkt, låt oss 

säga färska blommor, handlas gäller i korthet följande för a� 

marknaden skall vara nära-perfekt: 

a� det finns spelregler för agerandet på marknaden som 

alla parter känner �ll och accepterar (sådant som vi 

med e� modernt språkbruk skulle kalla avtalsrä�, han-

delsrä�, arbetsmarknadslags�Kning och liknande); 

a� säljarna får etablera sig på marknadsplatsen utan hinder 

– och sluta med sin verksamhet när de önskar. På 

samma sä� är köparna fria a� gå �ll marknaden eller 

inte, a� handla eller inte handla; 

a� det finns många aktörer på marknadsplatsen, både kö-

pare och säljare, och de konkurrerar sinsemellan både 

om utbudet och eKerfrågan; 

a� det inte finns en dominerande aktör, varken någon som 
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har monopol eller har nära monopol på utbudssidan, 

inte heller en eller några få köpare. Ingen aktör kan 

med andra ord själv bestämma, eller ens påverka, pris-

nivån; 

a� köpare och säljare har samma informa�on i allt som är 

relevant för a� göra affär och har informa�onen sam�-

digt – och a� alla beslut som köpare och säljare fa�ar 

grundad på den informa�onen sker av egen, fri vilja. 

 

Det finns verkliga marknader som är nära-perfekta i den här 

meningen. Marknader för just färska blommor på en del torg i 

Sydeuropa brukar nämnas som e� exempel. Och dagens värde-

pappersmarknader i OECD-länderna, �ll exempel ak�emark-

naderna, är också nära-perfekta. 

 

Alltså, för a� summera. För a� en marknad skall fungera effek-

�vt måste det finnas klara spelregler (sådant som äganderä�, 

avtalsrä� etc.) som alla parter känner �ll och respekterar, det 

måste finnas fri etableringsrä� för alla som vill komma in på 

marknaden och produkten eller tjänsten måste vara så tydlig i 

konturerna a� det är lä� och okomplicerat för köpare och säl-

jare a� bli överens om villkoren för affären. Och, mest grund-

läggande av allt, det måste finnas konkurrens. På den väl funge-

rande marknaden finns många aktörer, både köpare och säl-

jare, som konkurrerar sinsemellan om utbud och eKerfrågan. 

Monopol och marknad går med andra ord inte ihop. Och det 

finns en del andra krav.    

 

Kapitalism och marknadsekonomi  
Är marknadsekonomi och kapitalism samma sak? Svaret är 

både ja och nej. Ja i meningen a� det mest kännetecknande för 
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kapitalismen är a� produk�onen sköts �ll en dominerade del 

av privata företag i e� marknadsbaserat system där ägaren har 

det fulla residuala kontraktet (rä�en a� leda, rä�en a� sälja 

respek�ve rä�en �ll residualen, vinsten). Nej eKersom det är 

fullt möjligt a� tänka sig en marknadsekonomi där företagen i 

huvudsak är ägda av staten och andra allmänna ins�tu�oner 

eller av nonprofit-organisa�oner, producentkoopera�v, konsu-

mentkoopera�v etc., alltså �ll övervägande del av andra än pri-

vata ägare. Det är annan sak a� sådana system, a� döma av de 

erfarenheter som gjorts, kommer a� vara mindre effek�va än 

e� kapitalis�skt system.  

 

Marknaden och poli.ken 
En y�erligare aspekt på marknaden måste framhållas. Inte ens 

den friaste marknad är helt fri. Det finns lags�Kning och andra 

formella regler som gäller för alla marknader, det är de gene-

rella spelreglerna om man vill u�rycka sig så. Äganderä�slag-

s�Kningen kan vara e� exempel. Men vissa verksamheter, �ll 

exempel banker, har en särlags�Kning som komple�erar och 

ibland ersä�er de generellt verkande lagarna och regelsyste-

men. Särskild �llsyn är oKa e� kännetecken för dessa poli�skt 

reglerade marknader. I vissa fall har regleringen varit mycket 

långtgående genom a� poli�kerna har försökt styra både priser 

och volym. Så �ll exempel bestämdes de svenska bankernas 

prissä�ning (räntor) och utlåningsvolym i prak�ken av Riksban-

ken fram �ll mi�en av 1980-talet. Det är med det resonemang 

vi just fört lä� a� förstå a� i det läget fungerar marknaden då-

ligt. 

    

Den poli�ska inblandningens y�ersta gräns är a� förbjuda, eller 

åtminstone i prak�ken utesluta, produk�on på marknadens 
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villkor. Det allmänna skall ensam, eller nästan ensam, ha ansva-

ret för produk�onen. Så är det i Sverige för sjukvården. En del 

av förklaringen är ideologisk, en stor grupp medborgare vill helt 

enkelt inte a� privat kapital och privata vins�ntressen skall 

komma in i vård-verksamheten. ”Det är fult a� tjäna pengar på 

a� människor blir sjuka.”  Men det är inte hela sanningen. 

Vårdmarknaderna är ofullkomliga – och om vi inte på privat 

ini�a�v får fram all den vård vi som medborgare eKerfrågar och 

om det finns informa�onsasymmetrier (och det gör det i vår-

den eKersom pa�enten så go� som all�d befinner sig i e� in-

forma�onsunderläge), ja då ligger det poli�skt nära �ll hands 

a� gemensamt, i offentlig regi, ta hand om hela, eller nästan 

hela, kakan. Till det kommer a� vårdproduk�on i prak�ken krä-

ver någon form av försäkringslösning, nästan ingen kan ensam 

ekonomiskt bära de risker som är förknippade med sjukdom 

och skador. Därför finns i alla länder sjukförsäkring i någon 

form. I Sveriges fall är sjukvården ska�efinansierad. 

 

Två dimensioner 
Det här betyder a� en viss marknad, i det här fallet marknaden 

för vårdtjänster, kan beskrivas i två dimensioner. För det första 

i vilken grad marknaden uppfyller de kriterier som vi har preci-

serat. Eller tydligare u�ryckt, var någonstans mellan den per-

fekta marknaden och den y�re gräns där ingen marknadslös-

ning fungerar befinner vi oss med en viss verksamhet. Ta tand-

vård som exempel. Tandvårdsverksamhet har låga transak�ons-

kostnader jämfört med hur det ser ut på andra marknader, det 

kostar helt enkelt jämförelsevis lite a� göra en transak�on på 

marknaden för tandvård. Låga rela�va transak�onskostnader 

kännetecknar en väl fungerande marknad (på den perfekta 
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marknaden är transak�onskostnaderna noll). Motsatsen, höga 

rela�va transak�onskostnader, kännetecknar verksamheter 

som lämpar sig mindre väl för en marknadslösning, låt oss säga 

missbruksvård (för a� ta e� annat exempel från vårdområdet). 

För det andra kan en viss marknad beskrivas också eKer det vi 

just diskuterat, graden av poli�sk reglering. Vården befinner sig 

långt ut eKer båda axlarna, i båda dimensionerna. Transak�ons 

kostnaderna är höga och vården är i hög grad poli�skt reglerad. 

När det är sagt är det lä� a� inse, jag har redan snuddat vid 

frågan, a� vården som verksamhet innehåller allt från genuint 

kollek�va nyTgheter som en marknad och privat kapital aldrig 

kan producera på egen hand (�ll exempel specialiserad akut-

sjukvård) �ll tjänster inom vården som, trots vårdmarknadernas 

ofullkomligheter, lämpar sig mycket väl för en marknadslösning 

(�ll exempel tandvård). 

 

Nedanstående figur visar hur vården kan placeras in eKer dessa 

två dimensioner. En mer uRörlig beskrivning av de resonemang 

som figuren är grundad på finns i min bok Det nya företagets 

samhälle. ’ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



27 

 

Li�eratur: 

Coase, R., 1937, “The Nature of The Firm”, Economica, Novem-

ber 1937; 

Pe�ersson, K-H., 2004, Det nya företagets samhälle, SNS, Stock-

holm. 

Pe�ersson, K-H., 2006, ”Hur långt kan vi låta marknaden ta 

hand om vården?”, Forum för småföretagsforskning, FSF 

2006:2, Örebro; 

Pe�ersson, K-H., 2008, Så skulle det kunna bli, Forum för småfö-

retagsforskning, Örebro; 

 

 

 

Publicerad på bloggen: maj 2009 

 
 
 
Poli.k – vad betyder ordet? 
Poli�k på det idémässiga planet handlar om en helhetssyn på 

samhället. Det blir e� u�ryck för hur (en majoritet av) medbor-

garna tycker a� samhället skall uRormas. Framförallt handlar 

idépoli�k om hur balansen, eller blandningen, mellan det pri-

vata och det gemensamma skall se ut. Alla samhällen som vill 

upplevas som rimliga av medborgarna i gemen kräver, vid sidan 

av den privata sfären (familj, släkt, grannskap, företag), a� vissa 

regler skall gälla för den som vill vara verksam i samhället – och 

a� dessa regler hålls – liksom a� vissa saker görs gemensamt. 

Det i sig kräver gemensamma beslut. Det leder över �ll den 

mera handfasta defini�onen av poli�k. Poli�k på det konkreta 
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planet handlar om beslut som påverkar samhällets sä� a� fun-

gera och dess resursfördelning – och då i linje med en vision av, 

eller e� program för, samhällsutvecklingen oKa formad i termer 

av en ideologi. 

 

Det här är en ganska vik�g dis�nk�on. Det engelska språket an-

vänder exempelvis inte samma ord för dessa två innebörder. 

Begreppet ”policy” handlar om idépoli�k och ”poli�cs” om den 

mer konkreta poli�ken, om a� göra poli�k. 

 

Med poli�k menas här na�onell poli�k, alltså poli�k som gäller 

e� helt land och där besluten fa�as i parlament och regering. 

A� det fa�as poli�ska beslut också på lägre nivå, i kommuner 

och andra lokala eller regionala poli�ska beslutsförsamlingar, 

bortser vi med andra ord från i det här sammanhanget.  

 

Idépoli�ken tar jag upp i kommande ar�klar. 

 

Den prak�ska poli�ken kan beskrivas på många sä� men mera 

generellt kan den delas in i fem huvudkategorier: 

 

(1) Y�re hot tvingar fram gemensamma motåtgärder. Det ligger 

i sakens natur a� y�re hot mot e� samhälle tvingar fram motåt-

gärder där alla måste medverka på e� eller annat sä�. Försvars-

poli�k i denna mening har funnits så länge människan har slu�t 

sig samman i samhällen. 

 

(2) Det måste finnas regler som gäller för alla medborgare – och 

det måste finnas sank�oner för dem som inte följer reglerna. A� 

e� samhälle inte fungerar utan a� det finns e� regelsystem för 
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de inbördes rela�onerna mellan aktörerna är självklart. Histo-

riskt går den vik�gaste skiljelinjen mellan straffrä� och civilrä�. 

Straffrä�en handlar, kort sagt, om vilka bro� som finns och om 

påföljderna. Civilrä�en reglerar medborgarnas personliga och 

ekonomiska förhållanden. Dit räknas allt från reglerna för äkt-

enskap �ll köp och försäljning av fast och lös egendom. Ägande-

rä�en är med andra ord en del av civilrä�en. 

    

(3) Det kan finnas skäl a� med gemensamma åtgärder på-

skynda en utveckling som flertalet av medborgarna tycker är 

önskvärd. Poli�kernas ansträngningar a� under 1700- och 1800

-talen genom skiKesrörelsen öka produk�viteten i jordbruket är 

det kanske mest tydliga exemplet på det ekonomiska områ-

det.   

 

Vad finns det idag för poli�k som skulle kunna hänföras �ll 

denna tredje kategori? Ja, �llväxtpoli�ken är e� exempel. A� 

genom exempelvis statligt finansierad FoU på det naturveten-

skapliga, tekniska och medicinska området lägga grunden för 

en teknologibaserad ekonomisk �llväxt är naturligtvis inte nå-

got annat än a� försöka påskynda en önskvärd utveckling av 

ökad förädlingsvärde�llväxt. 

 

(4) Det kan uppträda missförhållanden och orä�visor i sam-

hället som vi gemensamt beslutar oss för a� försöka rä�a �ll 

eller lindra. Fördelningspoli�k i meningen a� vi gemensamt 

hjälper faTga, svaga och olycksdrabbade har det sannolikt fun-

nits så länge människan har funnits. Det talas i bland annat 

Femte Mosebok, troligen skriven på 400-talet före Kristus, om 

�ondet som du har ”…givit åt leviten [prästen], främlingen, den 
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faderlöse och änkan och de ä�t därav inom dina portar och bli-

vit mä�a.” Tiondet var naturligtvis inte något annat än en ska�. 

Resurserna användes bland annat för a� värna om faTga och 

sjuka utan andra möjligheter a� överleva, kort sagt fördelnings-

poli�k. Med e� modernt språkbruk kan också miljöpoli�ken 

och regionalpoli�ken hänföras �ll den här kategorin. 

 

(5) Vissa varor och tjänster kommer inte a� produceras i �ll-

räcklig omfa�ning om det inte beslutas och betalas gemen-

samt. Det gäller den centrala administra�onen, departement 

och myndigheter, samt rä�sväsendet inklusive polis och andra 

sank�onsvårdande resurser. Liksom satsningar på infrastruktur 

av olika slag – gator och vägar, va�enleder, järnvägar etc.  

 

Till det kommer, tankeväckande nog, a� en majoritet av med-

borgarna inte så sällan anser a� (6) vissa varor och tjänster bör 

produceras gemensamt alldeles oavse� om dessa varor och 

tjänster kan komma fram �ll marknaden på privat ini�a�v eller 

inte. 
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Vad är ideologi? 
Ideologi är e� ord vi oKa träffar på när vi läser �dningar eller 

��ar på TV. Ibland kanske vi själva använder ordet, och då 

ganska säkert i u�ryck av typen ”den liberala ideologin” eller 

”jag ser på socialdemokra�n som en ideologi mi� emellan soci-

alism och socialliberalism”. Eller något i den s�len. 

 

Jag skall här försöka precisera begreppet ideologi – och tar som 

utgångspunkt den defini�on som Joan Robinson, 1900-talets 

mest välkända kvinnliga na�onalekonom (och väl i klass med 

sina manliga, mer välkända na�onalekonomer), använde sig av. 

Ideologi var för henne människors uppfa�ning om hur det sam-

hälle man lever i skall vara beskaffat för a� vara bra. Och sär-

skilt hur det gemensamma, det icke-privata, skall uRormas. Hon 

menade a� vi alla som medborgare, för det mesta intui�vt, har 

en bild av hur det gemensamma skall se ut och skötas. Det 

måste finnas en sådan bild av det kollek�va annars finns det 

inget samhälle, så tolkar jag hennes uppfa�ning. ”A society can-

not exist unless its members have common feelings about what 

is the proper way of conduc�ng its affairs, and these common 

feelings are expressed in ideology.” 

 

Kan vi säga något om vad denna intui�va känsla för det vi skall 

sköta gemensamt består av? Ja, om vi talar om e� modernt, 

öppet samhälle typ Sverige idag, skulle jag kunna tänka mig a� 

så go� som alla medborgare, åtminstone om vi tänker på sa-

ken, förstår a� vi som na�on måste: 

 

ha vissa gemensamma regler, alltså regler som gäller för 

alla som är medborgare (lagar, förordningar, före-
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skriKer); 

ha e� system för sank�oner mot dem som bryter mot reg-

lerna (polis och rä�sväsende); 

ha e� system för a� fa�a beslut om det gemensamma 

(grundlagar för styrelseskick etc.); 

producera vissa saker vi behöver gemensamt, eKersom om 

vi inte gör det gemensamt händer det ingen�ng; 

hjälpa de medborgare som av någon anledning inte klarar 

sig själva; 

acceptera a� betala vad det gemensamma kostar, a� be-

tala ska�. 

 

Man kan på goda grunder anta a� en person som hade levt un-

der säg 1600-talet, skulle ha sagt ungefär samma sak, förstås 

med den �dens språkbruk och exempel. Och även som vi skulle 

ha träffat på en person som levde för flera tusen år sedan, i e� 

by- eller klansamhälle, skulle vi sannolikt ha få� höra honom/

henne säga något i princip liknande. Vi inser a� det finns e� 

samband mellan ideologi i den här intui�va meningen och de 

grundläggande e�ska och moraliska regler som styr vårt sociala 

beteende, typ samarbete är vik�gt, kompromissa är nödvän-

digt, försvara di� revir, hjälp de svaga, acceptera din plats i hie-

rarkin, acceptera din ledare etc. 

 

Poli.ska ideologier 
De poli�ska ideologierna – liberalism, socialdemokra�, social-

ism etc. – har lämnat det intui�va och blivit handlingsprogram 

styrda och formade av förnuKet. Det är med andra ord idébyg-

gen som beskriver hur e� samhälle bör uRormas enligt dem 

som formulerat programmet. De allra flesta poli�ska ideologier 

som har inflytande i dagens västerländska samhällen accepte-
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rar marknadsekonomin/kapitalismen som det tongivande pro-

duk�onssystemet inklusive det privata ägandet av produk�ons-

medlen. Och man accepterar grundlagarna, inklusive styrel-

seskicket, de demokra�ska ins�tu�onerna, de liberala friheter-

na och rä�ssystemet. 

 

Det som skiljer de olika poli�ska ideologierna åt handlar om 

väsentligen tre saker – graden av ekonomisk rä�visa, graden av 

stat, graden av frihet. Det är i prak�ken samma sak som a� 

säga a� man har olika uppfa�ning om hur blandningen mellan 

privat och offentligt skall se ut. Socialis�ska och socialdemokra-

�ska program tenderar a� lägga tonvikt vid rä�visefrågorna. 

Med det följer vanligtvis mer poli�sk inblandning. Socialister 

menar a� det är nödvändigt a� i viss mån omfördela inkomst 

och förmögenheter, �ll exempel via finanspoli�ken (progressiv 

beska�ning) och a� låta staten producera allmänna välfärds-

tjänster (vård-skola-omsorg) och försäkringstjänster (mot ar-

betslöshet, sjukdom, ålderdom etc.). 

 

Libertarianer och nyliberaler å andra sidan lägger tyngdpunkten 

på frihet i olika dimensioner – mesta möjliga frihet från statlig 

inblandning, frihet a� göra det jag vill, och i synnerhet frihet a� 

göra det jag vill med det jag äger. Liberaler av europeiskt sni� 

placerar sig någonstans mi� emellan de två y�erligheterna, i 

närheten av socialdemokra�n men något �ll höger (om vi ac-

cepterar en vänster-höger skala med socialisterna/kommu-

nisterna längst ut �ll vänster, och libertarianerna/nyliberal-erna 

längst ut �ll höger). 

 

Konserva.sm är ingen ideologi 
Konserva�sm är inte en ideologi i denna mening. Det är e� för-
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hållningssä� �ll förändring. I prak�ken är de allra flesta konser-

va�va par�er liberala men med en placering eKer vänster-

högerskalan som ligger någonstans �ll höger om klassisk social-

liberalism. Det konserva�va särdraget som givetvis slår igenom 

i e� konserva�vt par�s idéprogram är e� annat. Kärnan i kon-

serva�smen är insikten a� samhället är e� komplext socialt 

system som bara mycket långsamt låter sig ändras om inte 

kostnaderna skall bli för stora. Konserva�smen tror av det skä-

let inte på snabba samhällsförändringar. Och den tror inte hel-

ler a� någon på förhand kan ”räkna ut”, genom ra�onellt tän-

kande och social ingenjörskonst, vad för slags samhälle som 

man vill ha, och sedan lyckas åstadkomma det. 

Just det senare gör konserva�smen så definierad �ll en slags 

an�-ideologi. För de klassiska ideologierna, och i synnerhet de 

klassiska socialis�ska ideologierna typ den sovje�ska kommun-

ismen, var just ra�onellt tänkande och social ingenjörskonst, en 

grundsten. Den konserva�va kri�ken fick rä�, det går inte a� 

ändra komplexa sociala system på det sä�et. Det leder alldeles 

fel. 

 

(Se också essän: ”Konserva�smen – vad är det?”) 

 

Li�eratur: 

Robinson, J., 1962, Economic Philosophy, Penguin Books, Lon-

don; 

Havel, V., 1992, Sommartankar, Norstedts, Stockholm; 

 

 

Publicerad på bloggen: maj 2013 
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Vad är liberalism? Och vad är demo-
kra.? 
Förfa�aren �ll Historiens slut, Francis Fukuyma, har definierat 

begreppet liberalism på e� konkret och lä\a�ligt sä�. Så här 

skriver han: 

 

”Liberalism och demokra� är skilda begrepp även om de är 

nära besläktade. Poli�sk liberalism kan enkelt definieras som 

en lag som erkänner vissa individuella räTgheter eller frihet 

från viss kontroll av regimen. Även om det kan finnas en stor 

varia�on i defini�onen av grundläggande räTgheter skall vi 

använda den som återfinns i Lord Bryces klassiska verk om 

demokra�, som begränsar dem �ll tre:  

 

Medborgarrä� [min kursiv], “frihet från kontroll av medbor-

garen med avseende på hans person och egendom”,  relig-

ionsfrihet, “frihet från kontroll av u�ryck för religiösa åsikter 

och gudstjänstliv”, och vad han kallar poli�ska rä<gheter, 

“frihet från kontroll i angelägenheter som icke så uppenbart 

påverkar hela samhällets välfärd a� kontroll görs nödvän-

dig”, däri inbegripet den fundamentala rä�en �ll pressfrihet. 

 

Demokra� är å andra sidan den universella rä�en a� ha del i 

poli�sk makt, det vill säga rä�en för alla medborgare a� 

rösta och delta i den poli�ska verksamheten. Rä�en a� ha 

del i poli�sk makt kan tänkas som y�erligare en liberal 

räTghet – i själva verket den vik�gaste – och det är av de�a 

skäl som liberalismen historiskt in�mt har förknippats med 

demokra�… 
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E� land är demokra�skt om det �llerkänner si� folk rä�en 

a� välja sin egen regering genom periodiskt återkommande, 

slutna flerpar�val…”  

 

Det är en rimlig tolkning av det Fukuyama skriver i citatet a� de 

tre friheterna – medborgarrä�, religionsfrihet och poli�ska 

räTgheter – alla måste vara uppfyllda för a� vi skall kunna tala 

om liberalism. Sam�digt är det uppenbart a� de tre friheterna 

måste preciseras. Äganderä�en, som är så grundläggande för 

det liberala samhället, är en del av medborgarrä�en. Och y�-

randefrihet, pressfrihet, mötesfrihet etc. �llhör de poli�ska 

räTgheterna. Och skall vi kunna tala om liberal demo-

kra� måste dessutom rä�en �ll fria val vara �llgodosedd. 

 

Med den här defini�onen inser vi a� e� land kan vara demo-

kra�skt utan a� vara liberalt. E� exempel kan vara teokra�ska 

Iran som har hållit regelbundna val som varit rela�vt rä�visa 

och gjort landet mer demokra�skt än det var på shahens �d. 

Iran är emeller�d inte en liberal stat av det uppenbara skälet 

a� det inte finns religionsfrihet i landet. 

 

Med det liberala samhället menar jag en liberal demokra� i 

kombina�on med kapitalism/marknadsekonomi. Västländerna 

är liberala samhällen. En västlig demokra� skiljer sig på väsent-

liga punkter från en modern autokra� som �ll exempel den 

ryska, se tablå nedan [Den här frågan – västlig demokra� vs 

autokra� – återkommer jag uRörligt �ll i avsni�et Essäer.] 
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Li�eratur:  

Fukuyama, F., 1992. Historiens slut och den sista människan, 

Norstedts, Stockholm; 

 

 

Publicerad på bloggen: april 2010 

 
 
 
 
Konserva.sm – vad är  
det? 
Kärnan i konserva�smen är insikten a� samhället är e� kom-

plext socialt system som bara mycket långsamt låter sig ändras. 
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Människorna och deras värderingar, erfarenheter och kunskap-

er sä�er gränser. Men än mera sä�s gränserna för det möjliga 

av en tät väv av samhällets historia, kultur, seder och bruk, my-

ter, berä�elser etc. Konserva�smen tror av det skälet inte på 

snabba samhällsförändringar. Och den tror inte heller a� någon 

på förhand kan ”räkna ut”, genom ra�onellt tänkande och soci-

al ingenjörskonst, vad för slags samhälle som man vill ha, och 

sedan lyckas åstadkomma det. Det argumentet är, måste man 

säga, verklighetsförankrat. Snabba samhällsförändringar, och 

det gäller inte minst poli�skt genererade förändringar, tenderar 

a� slå �llbaka med höga kostnader för alla som berörs. 

 

Mest illa tycker den klassiskt konserva�ve om revolu�onära 

samhällsförändringar (och om poli�ska ideologier som vill ha 

radikala samhällsförändringar, typ socialister och kommunis-

ter). Edmund Burke (1729-1797) skrev en bok om den franska 

revolu�onen (Tankar om den franska revolu�onen) där han 

kri�serar revolu�onärernas vilja a� i e� slag ändra på det 

mesta, typ den överdrivet ra�onella historielösheten, viljan a� 

riva ner allt gammalt. Den boken, �llsammans med en del an-

nat som Burke skrev senare, kom a� bli den vik�gaste program-

skriKen för konserva�smen. 

 

Michael Oakesho� (1901-1990), engelsk statsvetarprofessor, 

och av många ansedd som den mest djupsinniga och originella 

konserva�va tänkaren i modern �d beskriver konserva�smen 

så här: 

 

”A� vara konserva�v är a� föredra det välbekanta framför det 

okända, a� välja det prövade hellre än det oprövade, det verk-
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liga hellre än det möjliga, det begränsade snarare än det gräns-

lösa, det �llräckliga framför det överflödande, det lägliga sna-

rare än det perfekta, nuets glädje framför en fram�da utopis 

välsignelser.” 

 

Till exempel menar Oakesho� a� det var god konserva�v poli-

�k a� ge kvinnor rösträ� när deras samhällsroll i övrigt ändrats 

mot ökad myndighet och självständighet. Däremot avvisar han 

teore�ska argument av typen a� rösträ� är en “naturlig räTg-

het”. 

 

Hans Ze�erberg (1927-2014), sociologiprofessor, fd chefredak-

tör för Svenska Dagbladet och svensk konserva�v tänkare och 

skribent, beskriver den klassiska konserva�smen som a� den 

har tre taggar utåt. 

 

”Den första udden är riktad mot spekula�va utopier och ab-

strakta ideal. Den är alltså skep�sk �ll världsförbä�rare oavse� 

om de dyker upp �ll vänster, �ll höger eller i mi�en…Den andra 

udden är riktad mot all slags låt-gå-mentalitet, både i affärslivet 

och i moralen. Konserva�smen vill �ll exempel skydda poli�ken 

och förvaltningen från krassa förvärvsbegär, och omfa�as där-

för gärna av ämbetsmän som vill hålla på sin oväld. Den tredje 

udden är riktad mot roman�ken, känslans primat över både 

tradi�on och förnuK. Klassisk konserva�sm ogillar Rousseau 

och hans eKerföljare som odlar känslornas gemenskap med 

naturen, rasen, könet, etc.” 

 

Och Ze�erberg fortsä�er: 

 



 

 

40 

”När liberalen i sin deba� med socialisten talar för marknads-

kraKernas styrning i stället för statsmakternas, säger den kon-

serva�ve i sin deba� med socialisten a� vi skall styras av en 

omsorg om det som finns och växer här och nu, inte av önskan 

a� raskt förverkliga en speciell vision av e� ny� samhälle. Det 

finns i den klassiska konserva�va hållningen en allmän misstro 

mot teknokra�ska lösningar vare sig dessa har marknadsekono-

mins eller planhushållningens förtecken.”  

 

Visavi de stora poli�ska idériktningarna – liberalismen och soci-

alismen – finns det således hos de konserva�va en viss skepsis 

(för a� u�rycka det försik�gt). Den poli�ska liberalismen, 

ibland också kallad den kons�tu�onella liberalismen, den som 

handlar om rä�sstaten och de poli�ska grundlagsfästa räTg-

heterna (y�randefrihet, religionsfrihet etc.), accepteras av de 

konserva�va som e� nödvändigt inslag i e� modernt samhälle 

(men man kan utan vidare föreställa sig a� en konserva�v per-

son som levde i England runt år 1700 knappast såg på de nya 

liberala friheterna som e� framsteg). Den ekonomiska liberal-

ismen tycker nog de flesta konserva�va är möjlig a� tolerera 

men inte om den får en starkt nyliberal framtoning. Konserv-

a�smen vill inte a� marknaderna släpps allRör fria, eller släpps 

in på områden där det historiskt inte funnits konkurrens och 

privat produk�on. Och socialismen i radikal form, �ll exempel 

kommunismen, är de konserva�vas huvudmotståndare. Soci-

alisterna står för i stort se� allt – mekanisk ra�onalism, vid-

lyKiga utopier och radikal samhällsförändring – som de konser-

va�va tycker illa om. Den reformis�ska varianten av social-

ismen, socialdemokra�n, är lä�are a� fördra för en konserva�v 

men inte en del av dess prak�ska poli�k, �ll exempel ”det 
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starka samhället” och ”en väl utbyggd välfärdsstat”. De tycker 

inte heller om a� civilsamhället, allt som ligger vid sidan av poli-

�k och marknad, mer eller mindre helt har eliminerats som väl-

färdsproducent i det socialdemokra�ska samhället. 

 

Det är svårt a� inte �ll viss del �lltalas av konserva�smen. Den 

har av allt a� döma helt rä� när den hävdar a� samhället är e� 

slags levande väsen som högst motvilligt låter sig påverkas, och 

i synnerhet inte i stora steg och på kort �d. Konserva�smen är 

defini�vt mer verklighetsförankrad än radikala poli�ska idérikt-

ningar, låt oss säga amerikanska nyliberaler eller europeiska 

socialister. 

 

Det avslöjar sam�digt den klassiska konserva�smens Akilleshäl. 

Den har ingen bild av, ingen uppfa�ning om, vart den vill med 

samhället, annat än a� den vill behålla det mesta som det är, 

och skall det ändras på någon�ng, måste det ske långsamt. Det 

blir logiskt för en konserva�v a� säga nej �ll förändring. Kon-

serva�va säger länge, i decennier, nej �ll kvinnlig rösträ�, och 

när de tvingas a� inse a� den rä�en hur som helst kommer a� 

införas blir det lite av ”här �ll är jag nödd och tvungen” men – 

apropå vad Oakesho� skriver – med e� skarpsinnigt argument 

– kvinnlig rösträ� kunde införas först när kvinnan i sin frigörel-

seprocess var mogen a� få rä�en a� rösta. Konserva�va blir 

oKa poli�ska ”latecomers”. 

 

Den genuint konserva�ve blir också skep�sk mot ekonomisk 

�llväxt och nyskapande. Schumpeters ”krea�va destruk�on”, 

själva grunden för ekonomisk �llväxt i e� högutvecklat väst-

land, ligger så långt från konserva�vt tänkande i Burkes anda 

man kan komma.  
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Li�eratur: 

Poirier Mar�nsson R. (ed), 2011, Ze�erberg, Timbro, Stockholm; 

Ljungberg, C. J., 2008, Edmund Burke, SNS, Stockholm; 
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Vad är populism?  
Vad är populism? Ja, Teaparty-rörelsen i USA är e� aktuellt ex-

empel på populism, högerpopulism. Och e� lika aktuellt exempel 

på vänsterpopulism är när sydafrikanska ANC låter si� ungdoms-

förbunds ordförande, Julius Malema, hävda a� den sydafrikanska 

gruvindustrin borde na�onaliseras, det gjorde han för några 

veckor sedan [2011]. 

 

Men det är inte så lä� a� komma närmare med en defini-

�on, populism är e� undflyende begrepp förutom a� det ligger i 

själva ordets natur a� en populist gör anspråk på a� företräda 

folket. Paul Taggart, engelsk statsvetarprofessor och den som 

sannolikt ägnat mest �d åt a� reda ut vad populism står för 

(bland annat har han skrivit boken Populism), menar a� det finns 

tre ”teman” som kännetecknar alla populis�ska rörelser. De är 

kri�ska mot den representa�va demokra�n, de strävar eKer a� 

polarisera poli�ken, ”vi mot dom”, ”muslimer mot vita”, ”stor-

stad mot landsbygd”, ”faTga mot rika” etc., och de ser framför 

sig, om de fick mera a� säga �ll om, e� fik�vt fram�dsland 
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(”heartland”). Exakt vad de�a fram�dsland består av är emel-

ler�d för det mesta oklart. 

 

Det mest handfasta kännetecknet för populister är a� de ogillar 

”de etablerade”, i alla former, från poli�ker och fackförenings-

ledare �ll journalister och bankdirektörer. Och i synnerhet tyck-

er de illa om dem som si�er högst upp i samhället, de mest eta-

blerade. Machiavelli menade a� i alla riken kan man skilja ut 

två maktcentra (förutom Fursten): De stora och Folket. Den 

modellen passar bra in för den som vill förklara populismen. 

Det är en Folkets misstroendey�ring mot De stora. Populister-

na är också kri�ska mot andra grupper som finns nära samhäll-

stoppen – typ experter, intellektuella, samhällsingenjörer, ta-

lesmän etc. Och man tycker med samma logik illa om central-

ism och maktkoncentra�on. 

 

Det finns också e� isola�onis�skt drag, några skulle säga 

na�onalis�skt drag, hos populismen, den egna na�onens in-

tressen betyder mer än andra länders intressen. Interna�onal-

ism står inte högt i kurs hos populister. Walter Russel Mead, 

amerikansk professor i interna�onella rela�oner, har i Foreign 

Affairs skrivit en intressant ar�kel om den amerikanska Tea 

party-rörelsen. Han säger a� även om rörelsen är spre�g och 

svår a� få grepp på, är e� drag gemensamt för alla huvudrikt-

ningar (han iden�fierar två) – misstron mot interna�onellt sam-

arbete. Eller som han sammanfa�ar det:”The United States is 

unlikely to ra�fy many new trea�es wri�en in the spirit of liber-

al interna�onalism for some �me to come.” Det bådar inte go� 

om man begrundar de globala utmaningarna, inte minst på 

miljöområdet. Där överlagras isola�onismen av e� annat popu-
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lis�skt drag som jag redan nämnt, misstron mot experter. ”The 

rejec�on of scien�fic consensus on climate change is one of 

many examples of populist revolt against expert consensus in 

the United States today”, skriver Mead. Det är inte a� undra på 

a� klimaRrågan i dessa Teaparty-�der får så förhållandevis litet 

utrymme i den amerikanska poli�ska deba�en. 

 

Kan man säga a� populism är en ideologi? Jag skulle inte kalla 

populismen för en ideologi i den mening som socialism och 

liberalism är det. Dessa är framåtblickande poli�ska program, 

de målar upp en bä�re värld än den vi har just nu har. Popul-

ismen är all�d �llbakablickande, den står som regel för a� ”det 

var bä�re förr”, innan alla invandrare kom hit, innan kapitalis-

terna bestämde allt etc. Med andra ord är populismen reak�v, 

de som kallar sig populister och företräder populis�ska par�er 

reagerar på a� något i samhället är – som de ser det – fel. 

 

Det finns framförallt två saker som utlöser vreden, för folklig 

vrede är e� annat kännetecken för populismen. När de etable-

rade tar för sig för mycket av kakan växer populism fram, det är 

det ena. Vad det betyder konkret? Ja, a� när �ll exempel in-

komstorä�visorna i e� land har vuxit sig stora under lång �d, 

och i synnerhet om Medelsvensson har drabbats, alltså a� det 

inte bara är de faTga som har det ekonomiskt svårt utan också 

vanliga medborgare, då finns grogrunden för en populis�sk rö-

relse. Det är ingen �llfällighet a� Teaparty-rörelsen har vuxit 

fram i USA under senare år. Landet har, rela�vt se�, västvärl-

dens största inkomstskillnader, och en medelklass som har få� 

se sina reallöner stå s�lla under snart 40 år. Och när finanskri-

sen slår �ll och får ekonomiska följder för väldigt många männi-
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skor blir det en utlösande faktor. Teaparty-rörelsen har vuxit 

fram eKer 2008. 

 

Det andra som kan få populism a� frodas är a� många männi-

skor, ”vanligt folk”, känner a� deras tradi�onella värderingar 

späds ut allRör has�gt, �ll exempel genom stor invandring på 

kort �d och mul�kulturella signaler från etablissemanget. Och 

de�a kan uppenbarligen inträffa även i e� land där inkomst-

klyKorna är rela�vt se� må�liga. Sverigedemokraternas fram-

växt hos oss i Sverige kan vara det konkreta exemplet. Men 

sam�digt kan man tänka sig a� dessa båda samhälls�llstånd – 

stora ekonomiska orä�visor och snabb kulturell och värderings-

mässig utspädning – överlappar varandra i e� och samma land. 

Det skulle i så fall kunna vara en förklaring �ll varför popul-

is�ska rörelser oKa är socialt radikala men kulturellt konserva-

�va. För övrigt hävdade kulturjournalisten Per Wirtén i e� radi-

oprogram apropå det senare a� det finns en viss släktskap mel-

lan den svenska folkrörelseradikalismen och populismen. 

 

Varför tycker vi illa om populister, och populis�ska par�er? Så 

är frågan fel ställd. Rä� ställd är frågan: Varför tycker de etable-

rade illa om populister och populis�ska par�er? Svaret är antag-

ligen a� för det mesta är populisternas förslag �ll åtgärder 

sedda med de etablerades ögon naiva och verklighetsfräm-

mande, för a� inte säga direkt korkade, och därmed oansvariga. 

Etablissemanget i USA har naturligtvis mycket svårt a� smälta 

a� en av Teaparty-rörelsens presidentkandidater, Michele Bach

-man, skryter över a� hon för några veckor sedan röstade mot 

överenskommelsen om skuldtaket i kongressen. 
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Till sist. Finns det något posi�vt med populism? Många skulle 

nog svara nej på den frågan. Men sam�digt kan man se en 

framväxande populism som en gäll signal om a� det är något i 

samhället som inte står rä� �ll, och som de etablerade poli�ska 

par�erna inte bryr sig om i �llräcklig grad. A� sådana skrikiga 

signaler ges är som jag ser det posi�vt. 

 

Li�eratur: 

Taggart, P., (2000), Populism, Open University Press, Philadel-

pia; 

Mead, W. R., (2011), “The Tea Party and American Foreign Poli-

cy”, Foreign Affairs, March/April 2011; 

 

 

Publicerad på bloggen: augus� 2011 

 

 

Jämlikhet, vad är det? 
Begreppet jämlikhet är långt från glasklart. Språkligt ligger det 

nära ord som balans, rä�visa, jämvikt, likhet, paritet etc. På det 

poli�ska området, det vi diskuterar här, är jämlikhet e� värde-

laddat ord, liksom poli�k för a� åstadkomma jämlikhet 

(jämlikhetspoli�k). För libertarianer, och oKa också för konser-

va�va, har jämlikhet och jämlikhetspoli�k nega�va förtecken, 

för liberaler och särskilt för vänsterpoli�ker är det däremot e� 

honnörsord. 

 

Med jämlikhet i poli�ska sammanhang menas egentligen två 

saker: 
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A� medborgarna skall ha jämlika rä<gheter är det första. Med 

det menas dels a� de klassiska liberala friheterna, y�randefri-

het, mötesfrihet, äganderä�, religionsfrihet etc., skall gälla för 

alla medborgare oavse� ”kännetecken” (etnicitet, tro, utse-

ende, kön, sexuell läggning, klass, åsikt etc.), dels a� vi lever i en 

rä�sstat med principen likhet inför lagen för alla medborgare. 

 

Vi inser a� den här första innebörden av begreppet jämlikhet 

handlar om lags�Kning, och om a� se �ll a� de regler som har 

beslutats också följs. Det första ledet, a� fa�a beslut om lagar, 

är strikt e� poli�skt ansvar. Det andra ledet handlar om rä�ssy-

stemets ansvar (som naturligtvis också indirekt är poli�kernas 

ansvar). 

 

Jämlika möjligheter är det andra. Med det menas a� jag som 

medborgare exempelvis skall ha samma möjlighet a� få en ut-

bildning eller hjälp a� söka arbete som andra medborgare får. 

Och om jag blir arbetslös, sjuk, råkar ut för en olycka eller behö-

ver vård av andra skäl, skall jag få samma hjälp. Till det kommer 

diskrimineringsfrågorna. Jag skall inte som individ mötas av 

några hinder i det jag vill göra som beror på ras, hudfärg, kön, 

sexuell läggning etc. När det gäller diskriminering �ll följd av 

kön finns i svenskan e� särskilt begrepp, jämställdhet. Det är 

med andra ord en underkategori av de poli�ska försöken a� 

skapa jämlika möjligheter. 

 

Vi inser a� under denna andra kategori döljs i stort se� allt det 

vi menar med välfärdspoli�k. Det innefa�ar statens och kom-

munernas vård-skola-omsorgs-poli�k i alla dess former. Dit hör 

också de ska�efinansierade försäkringssystemen. Och eKersom 
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jämlika möjligheter i högsta grad skapas genom en poli�k som 

ger hög sysselsä�ning/hög sysselsä�ningsgrad som i sin tur föl-

jer av hög rela�v BNP-�llväxt, blir det uppenbart a� också eko-

nomisk poli�k, arbetsmarknadspoli�k och näringspoli�k berörs. 

Jämlikhetspoli�k berör kort sagt nästan allt det som våra poli�-

ker har ansvaret för (möjligen med undantag för försvars- och 

säkerhetspoli�ken, och miljöpoli�ken). 

 

Behövs det mer eller mindre jämlikhetspoli.k de närmaste 
decennierna? 
Den frågan formligen dryper av poli�sk sprängkraK. På den ena 

sidans y�erkant finns libertarianer och nyliberaler som tycker 

a� svaret är självklart nej. De menar a� även dagens försök a� 

med poli�k åstadkomma e� mer rä�vist samhälle har gå� allde-

les för långt. En sann libertarian i USA (det är i USA som liber-

tarianismen idag spelar en väsentlig poli�sk roll) skulle om de 

själva fick bestämma avveckla all den poli�k som �llhör den 

andra kategorin, a� försöka skapa mer jämlika möjligheter. Där-

emot har även radikala libertarianer inget a� invända, i varje 

fall inte i den prak�ska poli�ken, mot den kons�tu�onella liber-

alismens friheter eller rä�sstaten. Vill man få ta del av hur en 

begåvad, väl beläst och välar�kulerad amerikan resonerar sig 

fram �ll a� jämlikhetspoli�k är något i grunden felak�gt, och en 

fara för samhällsutvecklingen, kan man läsa Pat Buchanans 

bok Suicide of a Superpower. 

 

På den andra sidans y�erkant finns kommunister och soci-

alister, säkert också några socialdemokrater och liberaler, som 

skulle svara ja på rubrikens fråga. För både libertarianen och 

socialisten handlar det om ideologiska övertygelser. Alltså tro 

a� det är den rä�a ståndpunkten i olika hänseende, typ leder 
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�ll högre BNP-�llväxt. Förvissningen är a� mindre, respek�ve 

mer jämlikhetspoli�k på sikt skapar e� bä�re och rikare sam-

hälle för medborgarna. 

 

Li�eratur: 

Buchanan, P. J., 2012, Suicide of a Superpower, Thomas Dunne 

Books, New York; 

 

 

Publicerad på bloggen: februari 2012 

 
 
 
Den svenska modellen – vad menas 
med det? 
Det kan ifrågasä�as om det finns någon specifikt svensk modell. 

Vid närmare granskning finner man, inte så sällan, a� det man 

trodde var särskiljande svenskt i den ekonomiska poli�ken i 

själva verket är något som förekommer också i många andra 

länder. Det finns heller ingen entydig defini�on av begreppet 

”den svenska modellen”. Begreppet har, för a� u�rycka det 

milt, brukats generöst av forskare och deba�örer. Det har an-

vänts för a� exempelvis beskriva den specifikt svenska bland-

ningen av marknadsproduk�on och offentlig produk�on, för 

den generella svenska välfärdspoli�ken, och också för vår långt-

gående korpora�vism, de�a a� vi i Sverige låter framförallt ar-

betsmarknadens parter komma överens om sådant som många 

andra länder hanterar genom lags�Kning. 
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Ändå är det förmodligen korrekt a� säga a� den vanligaste an-

vändningen av begreppet ”den svenska modellen”, och den jag 

skall presentera här, handlar om den ekonomiska poli�k som 

växte fram i början av 1950-talet och som med sina dis�nkta 

element av frihandel, solidarisk lönepoli�k och ak�v arbets-

marknadspoli�k gradvis men ändå snabbt fick prak�sk bety-

delse – och med säkerhet bidrog �ll den exempellösa fram-

gången för svensk ekonomi under 1950- och 60-talen. Den här 

poli�ken, som också oKa kallas Rehn-Meidner-modellen, hade 

e� antal komponenter: 

 

Frihandelspoli�ken, alltså liberaliseringen av handelspoli�ken, 

slog igenom redan i början av 1950-talet. Först togs importre-

gleringarna bort, sedan började tullsänkningarna. Den solida-

riska lönepoli�ken fick prak�sk betydelse i förhandlingarna un-

der 1950-talet. Under decenniets senare hälK började också en 

snabb uppbyggnad av den ak�va arbetsmarknadspoli�-

kens instrument och resurser. E� _ärde element var det som 

ibland kallades de låga vinsternas poli�k. Den solidariska löne-

poli�ken, som med låga rela�vlöner gynnade högproduk�vitets-

företagen, fick inte slå igenom i höga vinster för a� undvika en 

uppåtpress på infla�onen. På köpet ökade pressen på lågpro-

duk�vitetsföretagen y�erligare. De svaga företagen skulle slås 

ut. 

 

Till dessa fyra välkända element i den svenska modellen kan 

man lägga y�erligare två. Ska�esystemet fick �digt under eKer-

krigs�den en sådan uRormning a� det gynnade de expansiva 

och vinstrika företagen – och de vinster som uppstod skulle �ll 

största delen återinvesteras i företaget där de uppstå�, inte 
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delas ut �ll ak�eägarna. Vi kan kalla det vinst-inlåsningens poli-

�k. Dessutom fanns en mindre uppmärksammad kompo-

nent, det socialiserade risktagandets poli�k. Staten var beredd 

a� bära merparten av kostnaderna för näringslivets struktur-

omvandling. Det socialiserade risktagandets poli�k hade som 

princip funnits med under lång �d, men först under 1970-talets 

djupa lågkonjunktur fick den en prak�sk innebörd. 

 

Det är lä� a� inse a� det här var en �llväxtorienterad ekono-

misk poli�k. Företagen skulle utsä�as för hård interna�onell 

konkurrens. Den solidariska lönepoli�ken skulle påskynda ut-

slagningen av de lågproduk�va företagen och de frigjorda re-

surserna skulle genom bland annat en ak�v arbetsmarknadspo-

li�k föras över �ll de expansiva företagen i ekonomin. De se-

nare skulle stärkas inte bara av en lönenivå under marknadspris 

(�ll följd av den starkt centraliserade, ”solidariska” lönebild-

ningen) utan också genom a� det för ägarna av dessa företag 

skulle vara mera lönsamt a� behålla vinsterna i företaget än a� 

dela ut dem. En av konsekvenserna blev a� befintliga företag 

gynnades. En annan a� investeringarna i existerande teknologi 

och kända marknader i prak�ken prioriterades. Och riskerna 

se� i ägarperspek�vet var låga, de hade ”socialiserats”. Milton 

Friedman betecknade den svenska modellen under 1960-talet 

som ”den mest kapitalis�ska poli�k västvärlden kunnat visa 

upp”. Fram �ll mi�en av 1960-talet skördades frukterna genom 

en stark ekonomisk �llväxt. 

 

Ungefär sam�digt fick poli�ken en ny dimension. Den regionala 

balansen samt miljö- och fördelningsfrågorna kom poli�skt i 

fokus. Poli�kerna började laborera med modellen. Från ungefär 
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1970, något �digare om vi räknar in lokaliseringspoli�ken, fick 

vi vissa poli�skt bestämda åtgärder som var tänkta a� dämpa 

strukturomvandlingen, inte bara påskynda den. Den generella 

näringspoli�ken komple�erades med sektorspecifika, så små-

ningom också med företagsspecifika, poli�ska ingrepp. Den se-

lek�va näringspoli�ken blev e� begrepp i den poli�ska diskuss-

ionen under sent 1960-tal, och framförallt under 1970-talet. 

 

I och med det kan man också säga a� förutsä�ningarna för den 

svenska modellen hade ändrats. Sverige tog de första stegen in 

på en ny, mer interven�onis�sk poli�k, och därmed in på ”de 

inte fullt så gyllene åren” som na�onalekonomen Andreas Berg 

sammanfa�ar perioden 1970-95 i Den kapitalis�ska välfärds-

staten. 

 

Finns en svensk modell idag, 2009? 
I den dis�nkta mening som vi kan tala om en svensk modell un-

der 1950- och -60-talen är svaret nej. Däremot särskiljer sig 

Sverige (�llsammans med övriga nordiska länder) forRarande 

på några punkter när det gäller den ekonomiska poli�ken. För 

det första är det svenska ska�etrycket i procent av BNP 2008 ca 

15 procentenheter högre än genomsni�et för OECD-länderna 

[2018 har skillnaden minskat �ll ca �o procentenheter, det rela-

�va svenska ska�etrycket har alltså sänkts under de senaste �o 

åren]. Skillnaden förklaras i allt väsentligt av rela�vt större 

transfereringar. Det i sin tur speglar, för det andra, den rela�vt 

mer omfa�ande, poli�skt styrda, inkomstomfördelning som 

kännetecknar Sverige jämfört med flertalet andra västlän-

der. För det tredje är den svenska välfärden mer generell, och 

�ll viss del mer omfa�ande, än i majoriteten av OECD-länder. 

För det _ärde kombineras denna välfärdsorienterade poli�k 
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med en långtgående ekonomisk frihet och marknadsoriente-

ring. Sverige �llhör de OECD-länder som eKer 1970 snabbast 

ökat den ekonomiska friheten. 

 

Li�eratur:  

Berg, A., 2009, Den kapitalis�ska välfärdsstaten, Norstedts, 

Stockholm; 

 

 

Publicerad på bloggen: mars 2009 

 

 

 

 

Tillväxt – vad är det? 
Med �llväxt menas för det mesta, åtminstone i alla ekonomiska 

och poli�ska sammanhang, bru�ona�onalproduktens (BNPs) 

�llväxt. BNP mäts då från produk�onssidan, det vill säga BNP-

�llväxt blir e� u�ryck för hur landets samlade produk�on ut-

vecklas i termer av förädlingsvärde. När vi talar om a� e� lands 

BNP-�llväxt e� visst år exempelvis har varit 2 procent skulle vi 

lika gärna kunna ha sagt a� landets förädlingsvärde hade ökat 

med 2 procent. 

 

Vad är då förädlingsvärde? Ja, helt enkelt det värde som arbete 

och kapital gemensamt åstadkommit i e� land under en viss 

period, den samlade produk�onens värde. Förädlingsvärdet 

skapas både i privat och offentlig sektor – den helt domine-

rande delen i privat sektor. Sveriges BNP uppgick år 2007 �ll 

cirka 3100 miljarder kronor. ”Näringslivets bidrag �ll BNP” (som 
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är en term hämtad från na�onalräkenskaperna) svarade för 2 

500 miljarder kronor – eller i runda tal 80 procent. På nivån 77-

80 procent med en s�gande tendens har näringslivets, den pri-

vata sektorns, bidrag �ll BNP legat under den senaste 25-

årsperioden. Längre �llbaka i �den var den privata sektorns, 

“marknadens”, bidrag �ll BNP ännu större vilket den intres-

santa tabellen nedan visar (hämtad från Sta�s�sk Årsbok 2010). 

 

BNP-må�et, som började användas under 1940-talet, är inte 

fulländat. Det brukar sägas a� det är e� dåligt må� på välfärds-

nivån bland annat eKersom det värdemässigt likställer genuint 

välfärdshöjande verksamheter med sådana som handlar om a� 

röja upp eKer företagens och medborgarnas framfart. Det finns 

skäl a� vara skep�sk �ll det argumentet – på ungefär följande 

grunder. Det sägs a� dessa ”röja upp”-ak�viteter tenderar a� 
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ge en överska�ning av BNP se� i välfärdsperspek�v. De borde 

behandlas ungefär som avskrivningar eller nedskrivningar i den 

ekonomiska kalkylen, något som belastar resultatet. Men givet 

en specifik situa�on, �ll exempel a� det förekommer toxiskt 

avfall från en viss produk�on, är det välfärdshöjande a� på 

olika sä� försöka ta hand om avfallet och eliminera giKerna. 

Det kokar ner �ll a� vi som beslutsfa�are inte är perfekta – a� 

vi då och då fa�ar felak�ga beslut, a� vi inte all�d tar hänsyn 

�ll de långsik�ga effekterna vid en investering etc. Och då 

måste vi rä�a �ll de misstag som har gjorts – och det kräver 

resurser. Den resursanvändningen måste rimligen väga lika 

tungt i BNP som all annan resursanvändning. 

 

Det finns däremot en annan brist som är svår a� bortse från. 

Allt det arbete som görs, och allt det realkapital som används, 

utanför den formella ekonomin – i hushållen, i ”byta-tjänster-

med-varandra-ekonomin”, i delar av den grå och svarta ekono-

min etc. – räknas inte in i BNP. Blandas inte en registrerad be-

talning in i transak�onen kommer den helt enkelt inte med i 

sta�s�ken. BNP handlar om betalda ak�viteter i samhället. 

 

 

Publicerad på bloggen: oktober 2010 

 

 

 

 

Fångarnas dilemma – vad är det? 
Fångarnas dilemma är antagligen en av de mest kända sam-

hällsvetenskapliga modellerna, i synnerhet eKer det a� Robert 
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Axelrod 1984 gav ut sin bok The Evolu�on of Coopera�on (som 

några år senare kom ut också i Sverige med �teln Från konflikt 

�ll samverkan). Varför kallas modellen fångarnas dilemma? Ja, 

det beror på a� när begreppet en gång i �den, i mi�en av 1900-

talet formades av matema�kern John von Neuman och andra, 

hämtade man inspira�on från en spelsitua�on som två fångar 

kunde tänkas befinna sig i. 

 

De hade just arresterats för e� bro� de misstänks för och för-

hörs separat. Den underförstådda överenskommelsen mellan 

de två arresterade är a� neka �ll bro�. Det finns fyra tänkbara 

uRall av den här situa�onen. Om (1) båda erkänner döms de �ll 

straff i enlighet med straffskalan, kanske med en viss dragning 

nedåt �ll följd av bekännelsen. Däremot blir det svårare för 

åklagaren om den underförstådda överenskommelsen hålls, 

alltså om (2) båda nekar. Straffet blir lågt (men vi antar a� åkla-

garen har �llräckligt på fö�erna för a� det skall bli e� visst 

straff). Där�ll kommer två situa�oner (3-4) där en hoppar av 

och en erkänner. Den som hoppar av tänker a� ”jag skiter i vår 

överenskommelse a� neka, jag ser �ll mi� eget bästa” och sä-

ger a� ”den andre gjorde det”, och blir fri. Den som erkänner 

döms �ll maximalt straff. 

 

Det är fångarnas dilemma. Det är helt enkelt en abstrakt formu-

lering av några mycket vanliga och intressanta beslutssitua�on-

er både privat, på marknaden och i poli�ken där den bästa lös-

ningen för varje part för sig leder �ll ömsesidigt avhopp (båda 

tjallar på varandra), medan de skulle gynnas mer av a� båda 

samarbetar (båda nekar). 
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Modellen 
Modellen som Robert Axelrod använder sig av bygger på e� 

antal förutsä�ningar, helt i linje med situa�onen med de arre-

sterade bro�slingarna: 

 

*Det är två spelare som spelar mot varandra; 

*Båda spelarna styrs av egenintresse, ”lägsta möjliga straff”; 

*Det finns ingen utomstående ”myndighet” som kan påverka 

spelarna i deras val; 

*Det finns bara två val, an�ngen samarbeta eller inte samar-

beta, alltså hoppa av. 

Axelrod lägger �ll en femte punkt: 

 

*Spelet körs e� stort antal gånger. Det senare är med andra 

ord e� avsteg från den situa�on som de två arresterade befann 

sig i. De spelade bara en gång. 

 

Det är den senare punkten som är själva orsaken �ll a� mo-

dellen få� så stort genomslag. Det Axelrod gjorde var a� låta 

e� antal personer från olika akademiska discipliner – statsve-

tare, matema�ker, spelteore�ker, na�onalekonomer etc. – stäl-

las inför uppgiKen a� lösa fångarnas dilemma när spelet kördes 

många gånger. Det gällde a� maximera de ackumulerade belö-

ningarna för e� visst givet antal spel. Han gav dem precisa 

kvan�ta�va förutsä�ningar i meningen hur stora belöningarna 

var för respek�ve uRall, kort sammanfa�ade i nedanstående 

figur (rad-spelarens belöning står först i respek�ve ruta): 

 

 

 

 



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrisen skall läsas så a� om båda samarbetar får var och en 

tre enheter (säg dollar) i belöning, om båda hoppar av blir det 

bara en enhet var. Och om en av spelarna bryter överenskom-

melsen medan den andre håller sig �ll det man sagt (sam-

arbetar) får den som bryter fem enheter och den andre blir helt 

utan. Det gäller i båda riktningarna. Lägger man ihop belöning-

arna för respek�ve val ser man a� ”båda samarbetar” ger bäst 

avkastning (6), och a� ”båda hoppar av” ger sämst avkastning 

(2). 

 

Lika för lika-strategin 
Det mest tankeväckande var a� en strategi för a� lösa upp-

giKen, utvecklad av psykologen Anatol Rapoport, var överläg-

sen alla andra. Och det trots a� det här experimentet kördes i 

flera omgångar, och trots a� alla som deltog med lösningar fick 

all �llgänglig informa�on om erfarenheterna av föregående 

omgång, de hade alltså möjligheten a� anpassa sig �ll hur spe-

let utvecklade sig i �digare omgångar. Robert Axelrod kallar 

denna framgångsrika strategi för ”�t for tat” som i den svenska 

översä�ningen av hans bok kallas ”lika för lika”-strategin. 
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Den spelare som följer lika för lika-strategin väljer all�d 

”samarbete” som första drag för a� däreKer konsekvent göra 

det val som motspelaren gjort. Med andra ord väljer motspela-

ren ”samarbete” väljer också lika för lika-spelaren ”samarbete” 

– och vice versa. Den principen betyder i prak�ken a� lika för 

lika-spelaren inte är långsint, han bryr sig inte om den historia 

av avhopp som kanske den andre spelaren visat. Han noterar 

bara motståndarens sista val. 

 

Man kan fråga sig varför den här strategin är så framgångsrik. 

Axelrod själv drar slutsatsen a� det beror på a� en spelare som 

följer lika för lika-strategin sam�digt är snäll, reagerar på av-

hopp och är förlåtande. Snäll betyder bara a� den som spelar 

lika för lika-strategin aldrig är den förste som hoppar av. A� 

han reagerar på avhopp blir ju konsekvensen av a� all�d göra 

samma drag som den andre spelaren. Hoppar denne av över-

enskommelsen, hoppar också lika för lika-spelaren av. Han så 

a� säga markerar a� jag accepterar inte skit. A� han 

är förlåtande är det som jag just konstaterade, a� lika för lika-

spelaren inte är långsint, han har inget minne utöver den andra 

spelarens sista drag. Till det lägger Axelrod a� lika för lika-

strategin är extremt enkel – och därmed enkel a� förstå för 

motspelaren. 

 

Det sista, enkelheten, är säkert väsentligt i sammanhanget. 

Spelar man e� sådant här spel många gånger kommer jag som 

spelare a� steg för steg anpassa mig �ll hur den andre spelaren 

uppträder – och det är lä�are a� göra den anpassningen om 

motspelarens upplägg är lä� a� förstå. Och det är troligt a� 

den andre spelaren lär sig a� också han tjänar på a� vara hygg-

lig och samarbetsvillig, utan a� därmed vara eKergiven. 
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Det intressanta med fångarnas dilemma, och budskapet i lika 

för lika-strategin är förstås a� modellen respek�ve strategin, 

kan �llämpas på mängder av vardagliga situa�oner. Till exem-

pel privat i min rela�on �ll andra, inte minst i e� förhållande. 

Eller på marknaden som ju oKa kännetecknas av a� två företag, 

båda drivna av egenintresse och utan någon ”dömande” eller 

styrande part som lägger sig i, har en affärsrela�on som sträck-

er sig över lång �d och med mängder av transak�oner (som �ll 

exempel mellan e� företag och dess underleverantörer). Eller i 

poli�ken. Den just nu pågående konflikten mellan Nordkorea 

och Sydkorea skulle mycket väl kunna diskuteras i termer av 

fångarnas dilemma. Och om förhandlarna som håller på med 

den konflikten skulle lyssna på vad lika för lika-strategin ger för 

råd skulle det förmodligen vara något i s�l med följande: 

 

• Öppna förhandlingen posi�vt; 

• Visa uppska�ning om motparten visar god vilja; 

• Däremot markera, och gör det omgående och konkret, 

om den andra sidan gör e� avsteg från vad man är över-

ens om; 

• Bortse från det som varit, historien, det är situa�on-

en nu som gäller och som skall värderas; 

 

Sens moral – samarbete lönar sig 
Det mest fascinerande med fångarnas dilemma-modellen är a� 

den visar a� även i en situa�on med spelare som styrs av egen-

intresse, och utan a� det finns någon överordnad som har det 

slutgil�ga avgörandet, visar det sig a� samarbete lönar sig. Eller 

se� från andra hållet, a� en strategi där man konsekvent försö-

ker gynna sig själv slår �llbaka och visar sig mindre framgångs-

rik än en samarbetsstrategi. 
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När det är sagt måste man också inse a� modellen har mäng-

der av begränsningar. Så renodlad och enkel som fångarnas 

dilemma-spelet är, är sällan verkligheten. En av de mest grund-

läggande förutsä�ningarna för den verkliga världen är �ll exem-

pel a� en oberäknelig ”tredje part” ständigt lägger sig i och 

ändrar spelets förutsä�ningar. På marknaden spelar exempelvis 

ny teknologi oKa en sådan ”tredje part” och ändrar spelplanen. 

Ändå är det ingen �llfällighet a� fångarnas dilemma som be-

rä�else och modell fängslar och utmanar. Den snuddar vid 

verkligheten. 

 

Li�eratur: 

Axelrod, R., 1987, Från konflikt �ll samverkan, SNS Förlag, 

Stockholm; 

Axelrod, R., 2006, The Evolu�on of Coopera�on, revised edi�on, 

Basic Books, New York; 

 

 

Publicerad på bloggen: april 2013 

 

 
 
 
Baumols dilemma, vad är det? 
Det finns en slags paradox i det moderna samhället. Den ekono-

miska utvecklingen ger oss ökad materiell välfärd. Vi tycks för 

varje år som går ha råd a� köpa bä�re bilar, mer kraKfulla da-

torer, lyxigare joggingskor och allt vad det kan vara. Men ut-

vecklingen ger oss inte lika självklart ökad personalintensiv väl-
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färd i form av fler människor �ll sjuk- och åldringsvården, sko-

lan, polisen etc. Dessutom slås vi ständigt av a� priserna på per-

sonliga tjänster som vi köper på marknaden (som när vi �ll ex-

empel går �ll frisören) tenderar a� s�ga för varje år som går. 

 

Förklaringen är egentligen ganska enkel. 

 

Å ena sidan möter vi de�a ständigt växande utbud av ”saker 

och �ng” – bilar, datorer, snowboards, dagligvaror etc. Men 

också dataprogram, snabbmat, filmframkallning och annat, kort 

sagt varor och tjänster som marknaden själv producerar utan 

inblandning från poli�kernas sida och som kan framställas allt 

effek�vare med hjälp av modern teknik och dynamiska organi-

sa�onsformer. Realt se� blir dessa varor och tjänster ständigt 

billigare, dessutom blir de kvalitetsmässigt bä�re. 

 

Å andra sidan konfronteras vi lika ständigt med högre priser på 

de tjänster som kräver mycket av andra människors �d. En �m-

mes besök av rörmokaren kostar idag [2009] åtminstone 600 

kronor, sannolikt 800-1 000 kronor. Hur kan det bli så? Ja, de 

som arbetar med personalintensiva tjänster – och dit hör allt 

från rörmokare i privata firmor �ll skådespelare anställda av 

offentligfinansierade kulturins�tu�oner – vill självfallet inte ha 

lägre lön än de som kan mo�vera sina löneökningar med ökad 

produk�vitet, som en metallarbetare på Volvo. En hel mängd 

formella och implicita spelregler för lönebildningen ser �ll a� 

det blir så a� alla som arbetar ungefär lika mycket och med 

samma krav på erfarenhet och kompetens har, grovt se�, 

samma lön. Följden blir naturligtvis a� de personaltunga verk-

samheterna i samhället för varje år som går tar en ökad andel 
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av de samlade resurserna i anspråk. Eller om man vill u�rycka 

sig mera precist. Sådana tjänster och verksamheter kräver med 

�den en allt större andel av BNP. 

 

Det vi då beskriver är Baumols lag – eller Baumols ekonomiska 

dilemma som det också har kallats eKer �teln på William 

Baumol klassiska bok från 1966, Performing Arts –The Economic 

Dilemma. Det han säger är a� i vår typ av samhälle är teater, 

opera, musik och dans och andra scenkonster dömda a� leva 

med ekonomiska svårigheter. Eller som någon begåvat har 

u�ryckt det, ”they are in the business of losing money wisely”. 

Det är inbyggt i själva systemet med låg eller ingen ökning av 

arbetsproduk�viteten. A� idag sä�a upp en Hamlet eller en 

Fröken Julie engagerar antagligen på teatern minst lika många 

människor som för 50 år sedan. Konsekvensen blir a� bara för 

a� hålla verksamheten på samma nivå som året innan måste, 

år ut och år in, an�ngen bilje�priserna eller samhällsstödet hö-

jas – eller, vilket är mest troligt, båda. Det är detsamma som a� 

säga, det vi redan anty�, a� denna typ av verksamhet med �-

den tar en allt större andel av samhällets förädlingsvärde i an-

språk. 

     

EKersom en stor del av de personalintensiva jobben i samhället 

är koncentrerade �ll offentlig sektor – i vård, omsorg, utbild-

ning, kultur etc – kommer de ekonomiskt kärva �derna ständigt 

a� bli värre för de statligt och kommunalt finansierade in-

s�tu�onerna, det är en logisk slutsats av det Baumol har vi-

sat.  Det betyder, allt annat lika, a� om ingen�ng görs kommer 

ska�erna a� öka i takt med a� lönekostnaderna ökar – och 

ökade ska�er har sina begränsningar, det gäller inte minst i e� 
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högska�eland. A� vi för Sveriges del kan räkna med fortsa�a 

åtstramningar för alla personalintensiva verksamheter som helt 

eller delvis är ska�efinansierade är en välgrundad prognos 

grundad på Baumols ekonomiska dilemma. 

 

Li�eratur: 

Baumol, W. J. & Bowen, W. G., 1993, Performing Arts – The 

Economic Dilemma, Aldershot, serie: Modern Revivals in Eco-

nomics; 

 

 

Publicerad på bloggen: maj 2009 
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Essäer  

om filosofiska frågor kring näringsliv och samhälle. Typ om 

vad för slags samhälle vi vill ha, om hur fördelningen mel-

lan privat och gemensamt skall se ut, om den väster-

ländska civilisa�onens kris, om demokra� vs autokra�, om 

modernitet vs civilisa�on etc.   
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Sommarläsning (1): Om Václav Havel 

och hans poli.ska tänkande 
Jag skall i sommar [2012] presentera tre poli�ska tänkare i tre 

korta essäer. De är inte valda eFer något annat kriterium än a� 

det – om man u�rycker sig förenklat – skall vara hög klass på 

tänkandet i meningen bildat, djärvt och originellt. Det skall 

också kännas aktuellt och vik�gt när vi betraktar de poli�ska 

problem som västvärlden just nu lever med. E� sådant problem, 

kanske det vik�gaste, handlar om hur balansen skall se ut mel-

lan individens frihet och allmänny�an för a� vi skall få e� rim-

ligt samhälle a� leva i för alla medborgare, inte bara för några 

få privilegierade. 

 

Den första essän handlar om Václav Havel, Tjeckiens (och �di-

gare också Tjeckoslovakiens) president från revolu�onen 1989 

och fram �ll 2003. Han är i mi� tycke en av vår �ds mest intres-

santa poli�ska filosofer. Hans idéer är grundade i egen prak�sk 

erfarenhet av poli�k, och i hans roll som dissident. Man får en 

känsla av a� åren i fängelse, ungefär som för Nelson Mandela, 

förädlade hans personlighet och tänkandet �ll en klass för sig. 

Till det kommer a� han är poet och förfa�are, inte ekonom eller 

jurist eller något liknande som de flesta andra som blir presiden-

ter. Resultatet blir en person med extraordinär integritet, tole-

rans och moralisk resning. 

 

Václav Havels Sommartankar 
Václav Havels skrev Sommartankar e� drygt år eKer det a� han 

hade blivit Tjeckoslovakiens president, på sommaren 1991, jag 

läste boken några år senare. Jag hade �ll och från fascinerats av 



67 

 

denne oortodoxe president, främst genom lösryckta, men spän-

nande och kloka, citat från vad han sagt eller skrivit, allt tydde 

på a� han hade en annorlunda dimension, en annorlunda syn 

på poli�ken jämfört med de poli�ska ledare vi annars känner 

�ll. Det här var den första boken jag läste av Václav Havel – och 

den befäste och fördjupade bilden, jag blev kort sagt impone-

rad. Om vi i västvärlden ordnade vår poli�k och vår stat på det 

sä� som Václav Havel tycker a� vi skall göra då skulle vi leva i 

en mycket bä�re värld än vi gör. 

 

Vad är det då som Václav Havel �llför, vad gör honom �ll en 

annorlunda poli�sk ledare med dimensioner som andra poli-

�ska ledare vanligtvis inte har? Ja, det är inte det a� han, trots 

si� ”hjärta �ll vänster”, har en annan syn på marknaden och 

marknadsekonomin. Han tror på marknadsekonomin som det 

enda fungerande sä�et a� sköta ekonomin – och med allt vad 

som hör �ll det (privat äganderä�, tydliga spelregler, fri etable-

ringsrä� etc.). Det är inte heller det a� han menar a� de trad-

i�onella ideologierna är döda när han skriver: ”Vår stora, unika 

upplevelse från senare �d är a� ha bevi�nat en ideologis sam-

manbro�…Jag tror a� ideologiernas och doktrinernas värld hål-

ler på a� gå i graven – �llsammans med hela den nya �den. Vi 

står på tröskeln �ll det öppna samhällets era, där ideologierna 

kommer a� avlösas av idéer.” Så formulerat måste man förstå 

vad Václav Havel menar med ideologi, jag tolkar det som e� 

poli�skt program av utopisk karaktär, som just den kommunism 

var som han upplevt och se� brytas sönder. Det finns sannolikt 

många poli�ska ledare som skulle hålla med Václav Havel på 

den här punkten. 
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Nej, det är på en annan punkt han skiljer ut sig. Läs citatet en 

gång �ll. Han skriver a� ideologierna och doktrinerna går i gra-

ven �llsammans med ”hela den nya �den”. Min tolkning är a� 

han med ”hela den nya �den” menar modernismen i sin ekono-

miska och poli�ska mening, kort sagt det poli�ska system och 

den samhällsordning som vi förknippar med industrisamhället. 

 

Det är i sanning en revolu�onerande ståndpunkt för a� komma 

från en statschef i e� högt utvecklat västerländskt land. Han tar 

avstånd från modernismens själva fundament, ra�onalismen 

som enda grund för poli�ken, från a� allt kan förklaras och ana-

lyseras med vetenskap och logiskt tänkande, och �llför, eller 

snarare ställer krav på, en ny dimension hos poli�ken, en mora-

lisk dimension, det han kallar anda, andlighet, känsla eller sam-

vete. Poli�k är inte möjlig utan moral, i själva verket är all poli-

�k grundad på moraliska överväganden. 

 

Prak�skt så handlar den goda poli�ken enligt Václav Havel om 

a� på e� eller annat sä� lyckas plantera in i medborgarna en 

känsla för a� alla har e� ansvar för helheten, e� ansvar som 

går bortom det privata intresset och ibland gör det nödvändigt 

a� av fri vilja och övertygelse ta beslut, eller ställa upp på be-

slut, som är kostsamma och smärtsamma för en själv. Vi måste 

försöka få alla a� förstå a� det finns “någon däruppe” som 

��ar ner på oss och bockar av om vi uppträ� i linje med vad 

som är rä� och fel, ungefär så kan man tolka Václav Havel. Han 

u�rycker sig som den poet han är: 

 

”Äkta poli�k, poli�k som verkligen är värd namnet och för 

övrigt den enda poli�k som jag är villig a� ägna mig åt, är 
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helt enkelt a� tjäna vår nästa. A� tjäna samfälligheten. Och 

a� tjäna även dem som kommer eKer oss. Dess y�ersta ur-

sprung är moraliskt, ty det är bara e� förverkligat ansvar 

inför helheten och för helheten. E� ansvar, som är sig självt 

– alltså det �digare nämnda ‘högre ansvaret’ blo� och bart 

därför a� det är metafysiskt förankrat. Det framväxer nämli-

gen ur den medvetna eller omedvetna förvissningen a� 

ingen�ng slutar med vår död, eKersom a� allt registreras 

och utvärderas någon annanstans, någonstans ‘över oss’, 

den plats som jag någon gång har kallat ‘varats minne’, 

denna oundgängliga beståndsdel i världsordningen, naturen 

och livet som de troende kallar Gud Fader och vars dom allt 

är underkastat. Vi kommer inte förbi de�a: e� verkligt sam-

vete och e� verkligt ansvar kan sist och slutligen förklaras 

endast som e� u�ryck för den ou�alade förutsä�ningen a� 

vi är iak�agna ‘ovanifrån’ och a� all�ng kan ses ‘där uppi-

från’, a� ingen�ng faller i glömska där och a� vår �d på jor-

den således inte förmår befria vår själ från de förebråelser 

våra svek och �llkortakommanden ger upphov �ll: vår själ 

vet nämligen a� den inte är ensam om a� känna �ll våra 

brister.”  

 

Onekligen vackra, poe�ska ord.  Det är lä� a� vara sympa�skt 

inställd �ll a� poli�ken behöver en ”andlig” dimension. Men 

vad innebär det i prak�ken? På den punkten är inte Václav Ha-

vel särskilt klar. De ord han nämner när han försöker förklara är 

några av våra vanliga honnörsord som samvete, förnuK, anstän-

dighet, smak, bildning, uppfostran, kultur – ibland också ord 

som ande och andlighet. En del av hans formuleringar blir som 

en slags sekulär predikan. 
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Man får vid läsningen en känsla av a� Václav Havel är djupt 

desillusionerad eKer sin kontakt med ”den högre poli�ken” i 

det postkommunis�ska Tjeckoslovakien och Tjeckien. Poli�ker-

na kännetecknas av kortsynthet, egenintresse, par�logi (läs par-

�et kommer före allt annat) etc., få poli�ker har någon känsla 

för ”helheten”, för det som är själva poli�kens syKe och mål. 

 

Det står också klart, det har jag redan snuddat vid, a� Václav 

Havel tydligt tar avstånd från allt som luktar fundamentalism – 

poli�sk ideologi (som kommunismen), religiös ideologi, ideologi 

grundad på na�onella intressen eller, egentligen på vad som 

helst. Ideologi i meningen a� man gör e� program, en utopi, en 

text �ll något vik�gare än människan själv är för Václav Havel 

förkastligt och �llhör en �d som varit. 

 

Vilken slutsatsen blir? Ja, kanske a� poli�ken i Václav Havels 

värld skall skötas av bildade, anständiga, ansvarskännande per-

soner som inte representerar en ideologi, knappast ens e� 

par�, som inte söker makten för sin egen skull, som istället vill 

göra samhället och medmänniskorna en tjänst, minst av allt 

driva sina egna intressen. 

 

Är det realis�skt? Kanske. Är det nödvändigt för a� vår civili-

sa�on skall överleva? Förmodligen. 

 

Li�eratur: 

Havel, V., 1992, Sommartankar, Norstedts, Stockholm; 

 

 

Publicerad på bloggen: juni 2012 
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Sommarläsning (2): Om Wilhelm 

Röpke och hans poli.ska tänkande 
Dagens essä handlar om Wilhelm Röpke (1899-1966), tysk-

schweizisk na�onalekonom som är mest känd för den stora roll 

han spelade för ”det tyska undret”, och utvecklingen av den 

väs�yska ”sociala ekonomin” eFer andra världskriget, i prak�-

ken var Röpke en vik�g rådgivare �ll förbundskansler Ludwig 

Erhard. Som ekonom är Röpke nära släkt med den österrikiska 

skolan, han var god vän med Ludwig von Mises, men mindre 

liberal, mer kristet konserva�v. Han tror på marknadsekonomin 

men också på a� den måste balanseras genom poli�k för a� 

inte de nega�va sidorna skall slå igenom för hårt. Sam�digt är 

han skep�sk �ll den ”starka staten” och de socialdemokra�ska 

välfärdssamhällena som byggdes upp under eFerkrigsdecenni-

erna, inte minst i Sverige.  Där har poli�ken gå� för långt, me-

nar han. Välfärdsstaten blandar sig i för mycket. De balanse-

rande kraFerna måste �ll stor del komma från människorna 

själva menar Röpke. 

 

 

Wilhelm Röpkes tänkande 
Det är ingen tvekan om a� jag är a�raherad av Wilhelm Röpke 

som social tänkare. Här har vi en person som förenar en stark 

�lltro �ll marknaden, i sin tur grundad på den skolade ekono-

mens förståelse för hur marknadsekonomin fungerar, med en 

övertygelse a� marknadsekonomin, kapitalismen, måste tyglas 

och tuktas för a� också människorna, och med det menas alla 

människor, skall få e� rimligt samhälle a� leva i. Wilhelm Röpke 

företräder med andra ord inte den idag så vanliga sekulära ny-
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liberalismen, i vart fall inte i sin amerikanska tappning där så 

go� som all poli�k med undantag för viss lags�Kning (�ll exem-

pel för a� skydda äganderä�en) och resurser för våldsutövande 

(polis, militär) betraktas som mer eller mindre obehövlig. Han 

har en humanis�sk grundsyn på hur samhället skall byggas, en 

förståelse för den lilla människan och insikten a� hennes pro-

blem måste lösas med poli�k, låt vara en marknadskonform 

poli�k. 

 

Vilken är då Wilhelm Röpkes samhällsmodell lite mera precist? 

Ja, den har sin bas i klassisk liberalism, det vill säga ovillkorlig 

kri�k mot all y�re inblandning i människans frihet a� agera så 

som hon själv önskar, och i synnerhet sådan inblandning som 

följer av gamla maktstrukturer och unken intolerans. Det gäller 

också hans syn på ekonomi och produk�on, hans grundläg-

gande utgångspunkt är den fria marknaden. 

 

Wilhelm Röpke är naturligtvis medveten om a� en väl funge-

rande marknad förutsä�er a� på marknadsplatsen skall råda 

full frihet (a� etablera sig, a� upphöra med verksamheten, a� 

köpa eller inte köpa, a� sälja eller inte sälja etc.) men han gör 

den fria prissä�ningen �ll ”primus inter pares” bland dessa ba-

sala krav på en fungerande marknad, ingen�ng menar Wilhelm 

Röpke är vik�gare än a� prisbildningen är fri från inblandning. 

 

Sam�digt är inte hans inställning �ll den fria marknaden doktri-

när på det sä� man kan säga a� exempelvis hans kollega och 

vän Ludwig von Mises är. Wilhelm Röpke var, även om han sa� 

i glashus i det avseendet, skep�sk �ll allt teore�serande och allt 

poli�skt modellbyggande vid skrivbordet eKersom det all�d 
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riskerar a� komma i konflikt med hur verkligheten ser ut. Han 

var i den meningen en prak�skt orienterad tänkare. A� exem-

pelvis inte �llåta fri invandring, som ju är en allvarlig inskränk-

ning i den fria (arbets)marknaden, kan vara fullt acceptabelt 

skriver han eKersom det finns en risk a� invandring utan re-

strik�oner ger social oro. Och eKersom marknaden får sin legi�-

mitet från det samhälle den fungerar i, kan man inte riskera a� 

det blir störningar och instabiliteter som i nästa steg inskränker 

den fria marknaden. (Han hoppas istället a� utökad frihandel, 

eller helst oinskränkt frihandel, skall innebära a� människorna 

som vill men inte kan utvandra istället ”kan exportera sin ar-

betskraK”.) 

 

Det intressanta med Wilhelm Röpke är a� han å ena sidan är en 

ou�rö�lig försvarare av den fria marknaden (och som sagt, i 

synnerhet den fria prisbildningen på marknadsplatsen) och å 

andra sidan inser a� poli�k måste �ll, inte bara för a� garan-

tera den privata äganderä�en och vissa andra basala behov för 

en väl fungerande marknad, utan också för a� undanröja den 

moderna kapitalismen avigsidor. När Wilhelm Röpke var som 

mest produk�v, under mellankrigs�den, var kapitalismen ingen 

förebild, snarare sågs den som orsak �ll de problem som fanns i 

då�dens samhällen, inte minst den stora depressionen, och det 

som följde i dess kölva�en. Wilhelm Röpke var genomgående 

kri�sk �ll vad han kallar ”den historiska kapitalismen”, i prak�-

ken det storföretagsdominerade industrisamhälle som höll på 

a� växa fram i början av 1900-talet. Han var kri�sk mot kapital-

ismen eKersom några få berikade sig på de stora massornas  

bekostnad, eKersom hög arbetslöshet tycktes vara e� kroniskt 

problem, och eKersom den förstörde gamla kulturella värden 
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och strukturer inkl sådant som Wilhelm Röpke värnade om, �ll 

exempel småföretag, det gamla bondesamhället och starka reg-

ioner. 

 

Den poli�k som var godkänd i Wilhelm Röpkes ögon var den 

som inte störde den fria prisbildningen på marknaden, han ta-

lade om ”compa�ble state interven�on”. Men som vi just se� 

drev han inte den principen in absurdum, hans insåg a� det 

fanns lägen där principen fick vika för det prak�skt genomför-

bara och veTga. A� däremot vilja införa en planerad ekonomi 

(”incompa�ble state interven�on”) på det sä� som känneteck-

nade eKerkrigs�dens socialdemokra�ska par�er i många länder 

(jfr planhushållningsdeba�en i Sverige), och naturligtvis plane-

ring i kommunis�skt styrda länder, förkastade han däremot. 

Wilhelm Röpke försökte forma ”den tredje vägens-poli�k” mel-

lan å ena sidan den historiska kapitalismen, den laissez-fair poli-

�k som hade misslyckats med a� skapa e� rimligt samhälle un-

der början av 1900-talet och å andra sidan de planerade ekono-

mier som man vid andra världskrigets slut trodde skulle växa 

fram lite här och var i världen. 

 

Men det finns en del svårsmält 
Allt det här formar i mi� tycke en a�rak�v samhällssyn. Det 

betyder sam�digt inte a� jag är okri�sk mot Wilhelm Röpke. 

Det finns e� inslag av konserva�vt, eller �ll och med direkt in-

skränkt tänkande, som jag tar avstånd från, det gäller �ll exem-

pel synen på kvinnan. Man får en känsla för a� i Wilhelm Röp-

kes värld gällde a� kvinnan skulle stå vid spisen, uppfostra barn 

och vara mannen �ll lags, hon skulle inte arbeta i företag eller 

vara småföretagare, hon var e� komplement �ll mannen men 
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inte jämbördig, så långt man kan komma från den syn vi har på 

kvinnan idag. Jag är också skep�sk �ll de religiösa elementen i 

Wilhelm Röpkes samhällsmodell, inte �ll a� han menar a� de 

ins�tu�oner som den fria marknaden behöver för a� fungera 

bra måste vara förankrade i djupt liggande kulturella värden 

och värderingar, utan snarare i a� han så tydligt för fram 

kristna värderingar som bas för sin samhällssyn. Wilhelm Röpke 

var för övrigt en av de idémässiga grundarna av det tyska krist-

demokra�ska par�et, bäraren av den ekonomiska modell som 

ledde �ll ”det tyska undret”. Ludwig Erhard, det tyska ekono-

miska undrets fader, har flera gånger framhållit a� hans idé-

mässiga mentor var Wilhelm Röpke. 

 

Det är möjligt, också sannolikt, a� Wilhelm Röpke själv ansåg 

a� kristna värderingar var e� oumbärligt element i e� modernt 

poli�skt modellbyggande – och han kunde se a� den poli�ken 

fungerade i prak�ken (som i Väs�yskland under 1950-talet). 

Men sam�digt är historien fylld med bigo�eri och intolerans i 

kristendomens namn. Det kan mycket väl gälla också idag, de 

religiösa väckelserörelser som nu tar allt mer plats i den ameri-

kanska poli�ken kan vara e� konkret exempel. Poli�k som �ll 

stor del är grundad på religion, och har sin demokra�ska bas i 

ak�vt religiösa väljargruppen, riskerar a� bli bakåtsträvande 

och intolerant. 

 

Man kan också vara försik�gt frågande inför Wilhelm Röpkes 

syn på den europeiska integra�onen, dagens EU. Han var myck-

et kri�sk och menade a� man inte kan skapa e� sunt och effek-

�vt Europa utan en bred kulturell förankring, människorna som 

skall forma e� samhälle, e� EU, måste ha en gemensam histo-
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ria och kultur, och den saknas menade han. E� EU som bara 

handlar om fria marknader och som tryckts fram uppifrån av 

poli�ker riskerar a� bli byråkra�skt. Det är den situa�onen vi 

har i dag, EU är både byråkra�skt och ifrågasa� av männi-

skorna. Dessutom har eurons ”grundlagsfäder” lyckats åstad-

komma en konstruk�on för den gemensamma valutan som inte 

verkar fungera i prak�ken. Det är bara a� konstatera a� euron 

är en teore�sk ”uppifrån”-konstruk�on som har sa� hela Euro-

paprojektet i en överlevnadskris. Det är möjligt a� Wilhelm 

Röpke skulle ha sagt, ”vad var det jag sa”. 

 

Det finns också en viss otydlighet i tankemodellen. Wilhelm 

Röpke var således mycket kri�sk mot välfärdsstaten så som den 

kom a� utvecklas eKer andra världskriget. Sam�digt för han 

fram idéer om behovet av poli�ska ingrepp som i mycket liknar 

just det välfärdsstaten försökte åstadkomma. Det man kanske 

kan säga är a� den välfärdsstat som vi håller på a� få idag, 

långt mindre planerande och inblandande än den vi hade för 

bara några decennier sedan, mera liknar de poli�ska ingrepp 

som Wilhelm Röpke såg framför sig. Om det skulle vara så, och 

det tror jag a� det är, ja då framstår Wilhelm Röpke närmast 

som profe�sk i si� tänkande och sina idéer för hur e� bra sam-

hällsbygge skall se ut. 

 

Vad är användbart?  
Finns det något i Wilhelm Röpkes tänkande som kan användas 

idag? Ja, svaret är redan anty�, det mesta kan användas, en del 

är �ll och med mycket modernt. Det gäller exempelvis hans be-

toning av regionernas betydelse. Jag gissar a� också hans insikt 

a� poli�k måste byggas med stor försik�ghet och komma un-
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derifrån snarare än uppifrån, ungefär så som det ser ut i dagens 

Schweiz, är mer modern och aktuell än vad vi ännu har förstå� i 

�ll exempel Sverige. Det skulle inte förvåna mig om en av fram-

�dens stora frågor i OECD-länderna kommer a� handla om just 

kons�tu�onen. Till exempel för a� hi�a motmedel mot allt för 

mycket poli�k (som vi defini�vt fick i många länder, särskilt i 

slutet av den gyllene eran  1950-1970) och allRör snabba poli-

�ska kast. 

 

I övrigt kan man säga a� hans samhällsmodell liknar mycket 

den som vi börjar få i Nordeuropa. Visst, det finns väsentliga 

skillnader. Men om man ersa�e den ojämlika synen på kvinnan 

med dagens jämlikhetstänkande, om man tonade ner familjens 

betydelse och sam�digt tonade fram individens, om man er-

sa�e den tydligt kristna utgångspunkten med en mer sekulär 

(men behöll insikten a� det är djupt förankrade kulturella för-

hållanden, och en del av dessa har kristen grund, som garante-

rar de ins�tu�oner som den fria marknaden vilar på), om man 

skalade bort en del av Wilhelm Röpkes kri�k mot storföretags-

samhället (som vi hur som helst håller på a� lämna för e� mer 

nätverksbaserat och entreprenörorienterat produk�onssy-

stem) och ersa�e den med e� bejakande av globaliseringen 

(som Wilhelm Röpke ganska säkert skulle ha se� posi�vt på) 

och dess konsekvenser, om man gjorde allt de�a och således i 

övrigt var Wilhelm Röpkes idéer trogen, ja då skulle i mi� tycke 

den samhällsmodell som tonar fram vara högst �lltalande. Och 

som sagt, den skulle �ll stor del likna hur det ser ut i Nordeu-

ropa idag. 

 

Li�eratur: 
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Sommarläsning (3): Om Bertrand de 

Jouvenel och hans poli.ska tänkande 
Det mest slående när jag läser Daniel Mahoneys bok om den 

franske filosofen Bertrand de Jouvenel (1903-87) är déjà vu, a� 

jag läst det förut, a� hans idéer känns bekanta. Och det har en 

enkel förklaring, jag känner igen det mesta från Václav Ha-

vels Sommartankar och annat han skrivit. Förklaringen måste 

vara a� Havel studerat de Jouvenel och tagit �ll sig stora delar 

av hans budskap. Det är i sig inget anmärkningsvärt eFersom vi 

vet a� det finns en nära koppling mellan de Jouvenel och Tjeck-

oslovakien, han var i sin ungdom sekreterare åt Edward Benes, 

då landets utrikesminister och senare president, och han behöll 

nära kontakter med Tjeckoslovakien däreFer. A� för Václav Ha-

vel då studera de Jouvenel kan ha varit naturligt. 

 

Intressanta idéer om poli.k och samhälle  
Bertrand de Jouvenel är en intressant poli�sk tänkare som san-

nolikt blivit mindre uppmärksammad än vad han egentligen är 

värd eKersom han i Frankrike, utan grund, eKer kriget fick en 

stämpel av tysk kollaboratör. Hans idéer har kallats för ”kon-
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serva�v liberalism” och det är möjligt a� det är en korrekt be-

skrivning, i varje fall kan de Jouvenel inte placeras på en be-

stämd plats eKer den sedvanliga höger-vänsterskalan. Han är 

för marknadsekonomi, vetenskap och ra�onalism men menar 

a� vi måste finna former både för a� tygla marknadskraKerna 

och för a� komple�era ra�onalismen med en y�erligare di-

mension, en andlig dimension. 

 

Vilka är då de vik�gaste elementen i Bertrand de Jouvenels tan-

kemodell? Ja, man kan peka på några hörnstenar. 

 

Han tar avstånd från den okontrollerade individualismen, det 

kanske vik�gaste i hans budskap och det som han oKa återkom-

mer �ll. Det betyder i prak�ken e� avståndstagande från upp-

fa�ningen a� människan är helt sin egen smed och a� hennes 

fria vilja får ingen ifrågasä�a. Det måste finnas gränser för den 

fria viljan menar de Jouvenel. Eller som han u�rycker det: 

”Rights exist that it is not just to offend, rules that it isn’t pru-

dent to violate. Respect for these rights and these rules impos-

es itself even when transgressing them appears to provide an 

opportunity to remedy a great evil or procure a great good.” 

 

Den okontrollerade individualismen förklarar det han kal-

lar ”the ra�onalist crisis”, de�a a� modernismen och det lo-

giska och analy�ska så �ll den grad har få� överhanden i det 

moderna samhället a� det har hamnat i en djup iden�tetskris. 

Människans fria vilja måste komple�eras med y�erligare en 

dimension. Det måste �ll något utöver viljan, intellektet och 

egenintresset, något som har a� göra med ansvaret för helhet-

en, en känsla för anständighet och modera�on. de Jouvenel 
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menar a� mänsklig frihet i ordets sanna betydelse kan bara nås 

om vi godtar och anpassar oss �ll a� det finns något bortom 

den fria viljan, något som begränsar och modererar den, något 

vik�gare, ”en högre lag”. Sam�digt förstår han hur vi har ham-

nat där vi hamnat.  

 

”The modern cri�que of a ‘higher law’ began as an understand-

able effort to defend the autonomy of poli�cs against the intru-

sions of clerical authoritarianism. The proponents of the secular 

state understandably wished to overcome the religious strife 

that was so destruc�ve of civic peace and social stability. By 

emancipa�ng the will, however, they paved the way for intel-

lectual currents and poli�cal movements that subverted the 

very meaning of law and promoted the full-scale totalitarian 

manipula�on of human beings.” 

 

Den sista meningen i det här citatet pekar mot en annan hörn-

sten i de Jouvenels tankemodell – kri�ken mot staten, i synner-

het den totalitära staten.  

 

Varje samhälle måste för a� vara sunt och mänskligt ge ut-

rymme åt alla former av sociala grupperingar. Men den moder-

na staten, i varje fall i de tyranniska former av stat som de Jou-

venel fick uppleva, har gå� för långt, den undertrycker alla ci-

vila grupper, den har blivit en monstruös kraK som med jämna 

mellanrum måste ges offer för a� hållas i schack. de Jouvenel 

liknar den moderna staten vid en Minotaurus. Problemet är, 

menar han, a� det finns ingen Theseus i sikte som kan tämja 

eller döda odjuret. 
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Bertrand de Jouvenel talar mycket om behovet av a� skapa 

”the common good”, man kanske kan översä�a det med det 

allmännas bästa. Han menar a� inget samhälle kan undvika a� 

tackla frågan om det allmännas bästa – alltså frågan om hur 

människorna skall ordna sina samhällen för a� de skall bli rim-

liga för medborgarna, kort sagt hur de skall leva bra �llsam-

mans. Den klassiska filosofin gjorde rä�, menar de Jouvenel, 

när den sa�e det allmännas bästa i fokus för sina poli�ska re-

flek�oner. Den fråga som de Jouvenel kommer �llbaka �ll åter 

och åter igen är hur vi skall kunna producera denna extra di-

mension, de�a allmännyTga, när samhället inte ser ut som det 

gjorde förr, när det inte längre kännetecknas av slutenhet, små-

skalighet och oföränderlighet som var det karaktäris�ska för 

det förindustriella samhället, alltså det samhälle som de klas-

siska filosoferna kände som si� när de formulerade kraven på 

”the common good”. Det moderna samhället ser helt annor-

lunda ut, det bejakar öppenhet, mångkultur, innova�oner och 

varia�on. Hur skall vi då kunna åstadkomma det allmännyTga 

vi behöver för a� få e� godtagbart samhälle? 

 

Det är möjligt a� man kan säga a� det finns y�erligare e� vik-

�gt element i de Jouvenel poli�ska-filosofiska tankebygge – 

en kri�k mot poli�sk ideologi, han skiljer mellan å ena sidan den 

�d när poli�ken var återhållsam och det poli�ska inflytandet 

över samhällslivet litet och å andra sidan den ideologiska �ds-

eran (”ideological age”) som började med den franska revo-

lu�onen och kulminerade med 1900-talets värsta tyranner, såd-

ana som Stalin, Hitler och Mussolini. Mahoney citerar Solzjenit-

syn som apropå förhållandena i Gulag klarsynt noterar om den 

poli�ska ideologin, ”…it gives evildoing its long  sought jus�fi-

ca�on”. 
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Betyder nu de�a a� jag accepterar de Jouvenels sä� a� reso-

nera? Nej, absolut inte ovillkorligt. Låt oss ta det lite mera syste-

ma�skt. 

 

Den okontrollerade individualismens risker kan jag förstå som 

princip men sam�digt behöver vi inte söka länge för a� inse a� 

den moderna människan i prak�ken ålägger sig en mängd re-

strik�oner för si� agerande som hon inte är tvungen �ll. Årtu-

senden av erfarenhet har lärt oss a� vissa regler måste hållas, 

a� vissa räTgheter inte får ifrågasä�as, trots a� vi kanske 

skulle vilja och ha möjlighet. Det är modera�on av den fria viljan 

utan a� vi ens ser det som så. Men där�ll finns annat mera 

handgripligt och nära som pekar på samma sak. Vi har förhållan-

devis lä� a� acceptera poli�ska beslut som snävar in vår frihet. 

Vi betalar stora delar av vår inkomst som ska� för a� finansiera 

det gemensamma och det samhället gör för andra människor, 

alltså sådant som egentligen inte är vår ”business”. Och det 

mest självklara – hur oKa bortser vi inte från vår egen vilja när 

det gäller familjen, vännerna, grannarna, arbetskamraterna 

etc.? 

 

Visst, det finns en risk a� individualismen, den fria viljan, kan gå 

för långt och det är troligt a� de Jouvenel har rä� när han talar 

om modernismens eller ra�onalismens kris, och än mer när han 

kri�skt granskar staten och ser den som en Minotaurus, en 

monstruös kraK som inte längre är �ll människornas bästa utan 

för a� �llgodose en elit eller e� par� med det verktyg den be-

höver för a� behålla makten. Men återigen man måste se hans 

kri�k av staten i e� �dssammanhang. Han levde mi� i 1900-

talets stora kriser, den liberala statens sammanbro� eKer första 
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världskriget, framväxten av nazismen och kommunismen och 

de totalitära regimerna, och det är ofrånkomligt a� det påver-

kade hans idéer och förslag. Och även om han också under sin 

levnad kunde se den moderna välfärdsstaten växa fram eKer 

1930 i USA och vissa europeiska länder, kanske han också i 

denna demokra�ska och mer mänskliga stat anade vissa risker 

för överdriKer och övergrepp. 

 

Det är möjligt a� det i dag finns en annan vinkling på den långt-

gående individualismen som de Jouvenel skulle ha ogillat – den 

moderna libertarianismen. Längst har den gå� i det ameri-

kanska samhället. Man kan enkelt u�rycka det så a� det ekono-

misk-poli�ska paradigm som fick fäste i modern västerländsk 

poli�k i början av 1980-talet med Reagan och Thatcher, och 

som sedan spred sig över västvärlden, i dag har nå� vägs ände. 

Den långtgående individualismen och de fria marknadskraKer-

na, som är de två vik�gaste grundstenarna i det libertarianska 

paradigmet, har via den finansiella sektorn skapat så stora in-

stabiliteter a� de posi�va sidorna i form av hög rela�v dynamik 

och �llväxt bildligt talat har förbrukats. Möjligen skulle de Jou-

venel om han hade levat idag sagt: ”där ser ni hur det kan gå 

med långtgående individualism”. Han skulle möjligen också ha 

sagt a� han kände igen mönstret från 1920-talet. 

 

När det gäller de Jouvenels syn på a� vi i de moderna sam-

hällena får allt svårare a� producera det gemensamma, det vi 

behöver för det allmännas bästa, det han kallar ”common 

good”, är det svårt a� ta �ll sig. Begreppet är inte �llräckligt 

tydligt definierat. Min tolkning är a� han menar sådant som 

känslan för naturen och det övernaturliga, för äldre genera�on-
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er, för kommande genera�oner, för religionen och dess bud-

skap, för anständighet och vänskap. Det handlar om en dimens-

ion som ligger vid sidan av det individuella och den egna fria 

viljan. Václav Havel tycker ungefär på samma sä� och Havel 

säger något i s�l med a� vi som individer måste bli övertygande 

om a� det finns någon ”däruppe”, någon överordnad männi-

skan, som kollar av a� vi beter oss anständigt och med känsla 

för helheten, annars producerar vi inte det gemensamma goda 

vi behöver. Havel talar inte om Gud och religion men menar 

det. de Jouvenel ligger alltså mycket nära samma synsä�. 

 

Är det något som jag kan acceptera? Möjligen, det är kanske 

nödvändigt a� vi skapar e� större utrymme för andlighet och 

gudsfruktan i äldre mening om vi skall komma bort från en del 

av de problem som kännetecknar dagens moderna samhällen – 

det meningslösa våldet, drogerna, aliena�onen, förflackningen, 

tomheten, historielösheten, det växande avståndet mellan ge-

nera�onerna etc. Och vi måste på något sä� – för klimatets och 

miljöns skull – få �llbaka känslan för a� människan inte är natu-

rens herre utan en integrerad del av naturen. Det är inte så 

länge sedan den känslan fanns, �ll exempel i det bondesam-

hälle som jag växte upp i under 1940-talet. 

 

Vad �ll sist gäller kri�ken mot de poli�ska ideologierna är det 

lä� a� hålla med. Det vore bra om ideologierna var döda om vi 

med ideologi menar kommunism eller fascism. Jag utgår från 

a� det var ideologi i denna mening som Václav Havel syKade på 

när han säger a� ideologierna är döda. Men om vi med ideologi 

istället menar poli�ska rörelser som socialdemokra�, liberalism, 

och för den delen även libertarianism, är det inte rä� a� säga 
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a� ideologierna är döda. De lever i högsta grad. Det är ju dessa 

idériktningar i lite olika blandningar som de facto poli�skt styr 

västvärlden. 

 

Den finns kanske också en mer djupliggande aspekt på den här 

frågan. Kan det vara så a� den västerländska människans rela-

�va ointresse för poli�ker och för poli�ska par�er, för a� inte 

tala om poli�kerföraktet, fak�skt är svaga signaler som talar om 

för oss a� poli�ska par�er och program kommer a� försvinna. 

Skälet måste i så fall vara a� den moderna människan, i varje 

fall den välutbildade och självmedvetna människan, inte vill 

underordna sig e� poli�skt program, hon vill själv fa�a beslut i 

alla frågor utan bindning �ll någon ideologi. Och hon har möjlig-

het a� göra det eKersom vi har e� öppet samhälle där en fri 

diskussion kan föras. Det ligger nära de argument som Herbert 

Tingsten använde när han på 1950-talet talade om ideologier-

nas död. Mot det kan man argumentera a� vi som medbor-

gare behöver visioner för hur fram�den kan se ut för vårt sam-

hälle, och många konkurrerande visioner, för a� komma rä� i 

valet mellan olika handlingsalterna�v. Om inte poli�ska par�er 

skall ha ansvaret för a� producera dessa fram�dsbilder, vem 

skall då ha det? 

 

Li�eratur: 
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Den kortsynta människan 
Är människan allVör kortsynt? Det vi menar om frågan ställs på 

det sä�et är a� människan kanske värdesä�er nuet allVör högt, 

så högt a� hon agerar långsik�gt oklokt. Hon skulle helt enkelt 

tjäna på e� annat beteende. Kortsyntheten skulle kunna gälla 

för henne själv, för den egna ekonomin �ll exempel. Men det 

skulle också kunna gälla det kollek�va beteendet, a� vi männi-

skor agerar kortsynt se� i e� samhällsperspek�v. Är kortsynthet 

i den här meningen e� verkligt problem? Eller är det något som 

är lä� a� säga, och lä� a� få uppmärksamhet för, men som 

inte håller för en närmare granskning. Det är syFet med den här 

essän a� reda ut vad som gäller. 

 

Jag börjar med individperspek�vet, om människan agerar lång-

sik�gt oklokt se� ur si� eget, krasst egois�ska perspek�v. 

 

Individperspek�vet 

Det är lä� a� finna exempel på kortsynthet. De miljontals ame-

rikaner med jobb och goda inkomster, oKast unga män, som 

frivilligt har valt a� inte sjukförsäkra sig är e� tydligt belägg. 

”Jag blir inte sjuk, den dagen den sorgen” är inställningen. (E� 

av huvudsyKena med president Obamas sjukvårdsreform 2010 

var a� få bort det här fenomenet.) Ungefär samma kategorier 

av människor, unga män, med ungefär samma lä�vindiga in-

ställning �ll livets risker, är det som i Sverige idag hoppar av A-

kassan. 

 

Det finns dessutom en stor grupp människor i alla samhällen 

som handlar obetänksamt och oklokt av ekonomiskt tvingande 

skäl. De har helt enkelt inte råd a� �ll exempel köpa den försäk-
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ring mot olyckor och incidenter som de borde köpa, och som de 

skulle ha köpt om pengarna hade funnits. FaTgdom är kort-

synthetens vapendragare. 

 

Ändå menar jag a� på det hela taget agerar människan för egen 

räkning förnuKigt i meningen långsik�gt klokt. Många av de 

exempel som vi kan hi�a på motsatsen faller i kategorin ung-

domligt oförstånd, eller bara okunskap. Till det kommer a� det 

som vid första påseende kan verka kortsik�gt och tanklöst i 

själva verket är e� högst ra�onellt beteende. Det är helt enkelt 

oKa ekonomiskt veTgt a�, bokstavligt talat, ta det säkra för det 

osäkra, a� acceptera �ll exempel 10 000 kronor i handen idag 

istället för dubbelt så mycket om e� år ”om allt går som man 

räknat med”. Det är �llämpad riskhantering. 

 

Till människans stöd för a� stå emot kortsik�ghetens frestelser 

har det utvecklats konven�oner och ins�tu�oner. ”Bä�re en 

fågel i handen än �o i skogen” och annat i samma anda berä�ar 

för oss a� det är dumt a� vara allRör girig (som oKa är syno-

nymt med kortsik�g). Och när vi talar om för våra barn a�: ”Du 

måste skaffa en utbildning.” eller ”Du måste se �ll a� ha lite 

pengar på banken”, är det inget annat än goda råd för a� und-

vika kortsynthet. 

 

Och ännu vik�gare, det har med �den utvecklats mängder med 

ins�tu�oner, både informella och formella, för a� stö�a männi-

skan i hennes val mellan kortsik�ghet och långsik�ghet. Eller 

om man vill u�rycka det så, i hennes val mellan oförstånd och 

klokskap. Fast lön är e� exempel. Det kan ses som e� slags för-

säkringsarrangemang. Löntagarna accepterar en något lägre 
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ersä�ning än vad som motsvarar deras bidrag �ll företaget eller 

organisa�onen, ”vad de egentligen skulle vara värda”, mot a� 

lönen inte varierar med konjunkturella och andra svängningar. 

Det är klart a� en ins�tu�on som fast lön ”förhindrar �llfällen 

�ll kortsik�ghet.”  Och det finns e� stort antal andra ins�tu�on-

er i samhället som också i prak�ken leder människan in i e� 

långsik�gt beteende. Fast anställning (�llsvidareanställning) är 

e� exempel. 

 

Så i sammanfa�ning kan jag inte se a� människan i si� egen-

nyTga perspek�v agerar irra�onellt i meningen kortsynt. A� 

hon avskalad sina konven�oner och ins�tu�oner kanske skulle 

göra det är en annan sak. Men det har ju å andra sidan ingen-

�ng med verkligheten a� göra. 

 

Samhällsperspek.vet 
Frågan är då om människan också som social varelse, som en 

del av e� kollek�v, handlar ansvarsfullt och avstår från e� 

allRör kortsik�gt beteende. Det är en svårare fråga a� svara på. 

Ändå tror jag a� man kan hävda a� den västerländska männi-

skan i modern �d, säg från 1600-talet och fram �ll och med 

1900-talet, på det hela taget handlat ra�onellt och långsik�gt 

klokt. 

 

Den här utvecklingen har ske� med stöd av olika slags tanke-

byggen och ideologier. Den kons�tu�onella liberalismen kom 

först, från sent 1600-tal och framåt. Den var den mest avgö-

rande. Den såg �ll a� vi som medborgare steg för steg blev fria 

från kungars och andra överheters rä� a� bestämma över våra 

liv och det vi ägde. Den gav oss sådant som äganderä�, y�ran-
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defrihet, religionsfrihet etc. I e� andra steg, från mi�en av 1700

-talet och framåt, utvecklades den ekonomiska liberalismen. 

Den tog idémässigt död på merkan�lismen och såg �ll a� stat-

liga regleringar och ingrepp på marknaderna togs bort, och a� 

andra hinder för en väl fungerande ekonomi, �ll exempel skrå-

väsendet, försvann. Det var den idémässiga grunden för en 

effek�v marknadsekonomi. Till det kom demokra�n, vi fick som 

medborgare rä�en a� ha del i poli�sk makt. Men demokra�ns 

genomslag tog lång �d, 1830 hade bara strax under 2% av Eng-

lands vuxna befolkning rösträ�. 

 

Vid mi�en av 1800-talet hade vi i frontlinjeländerna, i första 

hand England och Tyskland, en dynamisk kapitalism med stor 

produk�onsförmåga men också med en snabb omvandling av 

samhället med många avarter och sociala problem som följd 

(typ barnarbete och faTgdom). Det ledde �ll poli�ska motrö-

relser, i första hand socialismen och kommunismen. Det kom-

munis�ska manifestet publicerades 1848. Och konserva�smen, 

som idémässigt hade utvecklats av Edmund Burke under sent 

1700-tal som en reak�on på den franska revolu�onen, var 

också en slags motrörelse. EKerhand utvecklades ideologierna 

och steg för steg blev samförståndet, åtminstone i prak�sk poli-

�k, mellan liberalism och socialism (även om vi då talar om soci-

aldemokra�, den reformis�ska varianten av socialism) mycket 

stort. E� av skälen var a� den ekonomiska och poli�ska modell 

som vuxit fram under den här processen gav människor i ge-

men e� materiellt mycket bä�re liv, och så småningom också 

�llgång �ll gemensamma välfärdsresurser (vård-skola-omsorg) 

och socialförsäkringar. 
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Den västerländska människan har under dessa århundraden 

ordnat si� samhälle så a� det haK en historiskt unikt hög – och 

ständigt växande – produk�onsförmåga, det vi idag kallar �ll-

växt. Det har varit kapitalismens bidrag �ll samhällsbygget. Men 

vi har också, och det gäller för hela västvärlden, haK den poli-

�ska förmågan a� ordna det kollek�va på e� rimligt sä�, både 

genom a� via lags�Kning skapa det formella regelverket för e� 

framsynt och fungerande samhälle, och genom a� varje år ta 

en stor del av �llväxten, förädlingsvärdet, och använda det för 

det gemensamma. För rä�sväsendet, försvaret, skolan, vården 

etc., och för a� via transfereringar omfördela, och via ska�efi-

nansierade försäkringar hjälpa, den som hamnar i behov av 

hjälp. Det har hur man än mäter varit en historiskt se� helt unik 

framgångshistoria trots alla de ofullkomligheter som naturligt-

vis har funnits – och som forRarande finns (hög arbetslöshet, 

växande ekonomiska orä�visor etc.). 

 

Men det finns minst e� men. Den basala förutsä�ningen för 

kapitalismen, och det västerländska samhället mera allmänt, a� 

naturens resurser är ou�ömliga, och a� planetens tolerans mot 

�llväxten är gränslös, kanske inte längre gäller, och vad får det i 

så fall för följder. 

 

“Land is considered the original and inexhaus.ble giG of 
nature” 
Det är tankeväckande a� de två dominerande poli�ska ideolo-

gierna, liberalismen och socialdemokra�n, bygger på en mer 

eller mindre underförstådd förutsä�ning – a� det inte finns 

några gränser för det möjliga, för vårt välstånd. Och inte minst 

vik�gt a� de resurser vi behöver ta från naturen är ou�ömliga. 
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Tidigare i historien var det u�alat. “Land is considered the origi-

nal and inexhaus�ble giK of nature” som det står i gamla läro-

böcker. Klassisk ekonomi ser inte det som något problem. I den 

mån vi tar ut mera ändliga resurser än som motsvarar utbudet 

kommer marknaden a� se �ll a� det åtgärdas. Priserna s�ger, 

det blir mer lönsamt a� �ll exempel öppna nya gruvor och 

bygga nya förädlande anläggningar, det kommer ut mera av 

varorna på marknaden, priset sjunker och utbud och eKerfrå-

gan kommer i balans. Men bara för en kort �d, sedan kommer 

nästa störning och samma process körs y�erligare e� varv. Och 

så fortsä�er processen varv eKer varv. 

 

Det är bara det a� om det är ändliga resurser vi talar om, �ll 

exempel vissa metaller eller olja, så måste förr eller senare det 

komma en �dpunkt då det är ekonomiskt och fysiskt mer eller 

mindre omöjligt a� öka u�aget. ”Peak oil” för den globala pro-

duk�onen beräknas infalla någon gång inom de närmaste 20 

åren. USA, Kina och Ryssland har med dagens u�ag högst 20 års 

oljereserver (Economist, 11th 2011). Och det är långt ifrån den 

mest allvarliga delen av ändlighetens problema�k.  Det är i stäl-

let a� vi under århundradena av industriell utveckling har an-

vänt naturen som soptunna, som en plats där vi utan a� tänka 

oss för, och i stort se� utan kostnader, kan släppa ut diverse 

avfall och substanser som vi inte har behov av. LuKen och de 

stora va�nen har blivit en slags det utvecklade västsamhällets 

avstjälpningsplats. Det har vi hållit på med så länge och i så stor 

omfa�ning a� en stor majoritet av forskarsamhället med kun-

skap på det här området idag anser a� planeten börjar bli över-

ansträngd, och a� det är brå�om a� åtgärda. En global tempe-

raturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans 

utsläpp av växthusgaser. Havsnivån fortsä�er a� s�ga. 
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Det är på den här punkten som jag tror a� vi inte längre har 

konven�oner och ins�tu�oner och ideologier som är kraKfulla 

nog för a� se �ll a� vi människor inte agerar kortsynt. Det 

kanske är som evolu�onsbiologen Richard Dawkins har kommit 

fram �ll a� hållbarhet inte är något som vi människor har 

”naturlig fallenhet för”. Det är e� annat sä� a� säga a� männi-

skan är kortsynt när det gäller planeten. Visst, vi håller på a� 

bä�ra oss. Vi förstår a� naturens resurser är ändliga, och a� vi 

inte får förorena naturen. Miljömedvetenheten är hög, särskilt 

hos barn och unga människor. Och företag och poli�ker fa�ar 

mängder med beslut för a� förbä�ra miljön och undvika y�erli-

gare påfrestningar på naturen. 

 

Men det sker lite med vänster hand, försik�gt med den under-

förstådda inställningen a� de västerländska demokra�erna hi-

storiskt har visat en otrolig förmåga a� klara av stora utmaning-

ar, a� kapitalismen är extremt anpassningsbar, och bra på a� 

utveckla ny teknologi. Så förmodligen kommer det a� ”ordna 

sig” också den här gången. Kan vi räkna med det? 

 

Klarar vårt poli.ska system av hotet mot planeten? 
De poli�ska åtgärder som måste �ll för a� rädda planeten är så 

omfa�ande a� dagens poli�ska system kan få svårigheter a� 

klara det. Låt oss ��a på vad som ganska säkert krävs: 

 

Vi måste skapa hög medvetenhet hos människorna om miljö- 

och klimathotet. Det kan verka som en uppgiK som redan är 

avklarad i västvärlden. Men så är det inte. Jag �llbringade en 

stor del av senhösten 2009 i USA, just innan klima�oppmötet i 

Köpenhamn. I Europa var Köpenhamnmötet en stor medial 
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fråga. I USA fick man leta eKer uppgiKer i �dningar och andra 

media om vad som var på gång. Och någon bred miljödiskuss-

ion som i Europa fanns inte, och finns forRarande inte i USA. E� 

år senare, hösten 2010, var jag i Australien och Nya Zealand. 

Det är få poli�ker i dessa länder som hårt driver miljö- och kli-

maRrågorna, och om det finns sådana (�ll exempel förre La-

bourledaren som ville beska�a gruvindustrin) är risken för poli-

�ska bakslag hög. Båda dessa länder, och i synnerhet Austra-

lien, lever väl på a� exportera ändliga naturresurser. Och an-

stränger dessutom naturen hårt genom utsläpp. Nästan hela 

Australiens energiproduk�on är baserad på svartkol och brun-

kol. Allt sammantaget sä�er de�a tonen i den australiska miljö-

deba�en. 

 

Ekonomisk �llväxt är e� måste. Det kan, åtminstone för en eko-

nom, verka en självklarhet a� skall vi klara de ekologiska utma-

ningarna måste marknaden arbeta för full maskin, och ekono-

min växa. Det är inte en självklarhet för �ll exempel Tim Jackson 

(som skrivit den uppmärksammade boken Välfärd utan �llväxt). 

Han kallar ekonomer för ”ekologiskt illi�erata”. De förstår inte 

a� �llväxten, den ständiga strävan eKer högre produk�vitet, 

och den krea�va destruk�onen, är hot som måste undanröjas. 

För min del är de�a ”ekologisk bullshit”. Tim Jackson, och alla 

andra som tycker som han har helt enkelt fel. Hur skulle vi 

kunna ha någon chans i världen a� klara planetens hållbarhets-

utmaningar utan a� marknadsekonomin fick arbeta för full ma-

skin? Hög ekonomisk �llväxt som mål är e� måste. 

 

Det måste skapas ekonomiska incitament för strukturell om-

vandling som stärker miljön och klimatet. Den processen är 
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ständigt pågående. Marknaden ser helt enkelt �ll a� incitamen-

ten ändras. Det sker genom a� människor och företag i ökad 

grad eKerfrågar produkter och tjänster som är bra för miljön 

och den ekologiska balansen. Problemet är a� det marknaden 

gör av allt a� döma inte räcker �ll som situa�onen ser ut. Det 

behövs ännu starkare incitament (för ökad sparsamhet med 

fossil energi, ändliga råvaror etc., och mot farliga utsläpp i natu-

ren och annan miljöförstöring), och ännu snabbare strukturom-

vandling (av sä�et a� resa, a� bygga, a� värma upp, a� kyla 

ned, a� producera mat etc.). Problemet med marknaden är a� 

den är förhållandevis närsynt. Eller sagt på annat sä�, mark-

naden är bra på a� via priset skapa drivkraKer som �llgodoser 

eKerfrågan i det korta perspek�vet. För behov som ligger, säg, 

längre bort än 3-5 år fungerar marknaden dåligt, eller inte alls. 

Det är e� problem när �dsperspek�vet vad gäller miljön och 

klimatet är mycket längre än så. Det är bara genom en poli�sk 

process som dessa incitament för det långsik�ga beteendet kan 

komma fram.  

 

Vad det skulle kunna vara konkret? Ja, �ll exempel subven�on-

er �ll företagen för uthållig energiproduk�on, för avfallshante-

ring, för teknisk utveckling av miljöteknik, hållbara energisy-

stem etc. Eller incitament för hushållen a� spara energi och på 

annat sä� uppträda miljövänligt. Med andra ord mycket av det 

som redan finns men i väsentligt större skala. Det kan bli svårt. 

Dagens dominerande ekonomisk-poli�ska tankebygge, den ny-

liberalism som hade Reagan och Thatcher som introduktörer 

och som dominerat västvärlden eKer 1980, ogillar regleringar 

och annan poli�sk inblandning och den är defini�vt emot statlig 

produk�on [begrep-pet ”nyliberalism” diskuteras i den kom-
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mande essän: ” USA:s tro på marknaden har blivit en övertro”]. 

Och det är inte den enda utmaningen mot poli�kens sä� a� 

arbeta idag, och mot de förhärskande liberala ideologierna, som 

miljö- och klimathoten leder �ll. 

 

Investeringarnas andel av det vi producerar måste öka. Det är 

detsamma som a� säga a� konsum�onen måste minska (som 

andel av BNP). I �ll exempel USA går idag i det närmaste 70 pro-

cent av det som produceras �ll konsum�on. A� rela�vt se� dra 

ned på konsum�onen och öka investeringarna med det huvud-

sakliga syKet a� skydda de ändliga naturresurserna och redu-

cera utsläppen, och dessutom göra det på förhållandevis kort 

�d, kanske på några få decennier, är sannolikt inte poli�skt möj-

ligt utan a� e� y�re hot, en ekologisk katastrof av något slag, 

gör allvaret tydligt för människor och poli�ker. 

 

A� rädda planeten kan komma a� stuva om i våra ideo-
logier 
Den som förstår hur det poli�ska systemet fungerar idag, för-

står också a� det är lä�are sagt än gjort a� åstadkomma dessa 

fyra förändringar. Poli�kerna kommer a� värja sig, och det gäl-

ler för i stort se� alla par�er oavse� höger eller vänster. Det här 

fyrapunktsprogrammet går mycket längre än vad man är van 

vid. Det kanske �ll och med krävs en omprövning av de ideolo-

gier som styr västvärldens poli�ker. Det är åtminstone värt a� 

ställa några frågor: 

 

*Är liberalismens tre fundamentala friheter – medborgarrä�en 

(bland annat äganderä�en), religionsfriheten och de poli�ska 

räTgheterna (bland annat pressfrihet) på alla punkter förenliga 
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med det poli�ska uppdraget a� ”rädda planeten”? Särskilt den 

tredje räTgheten, press- och y�randefrihet, kan nog komma 

a� ifrågasä�as. Notera �ll exempel hur det fungerar med de 

poli�ska räTgheterna i ekonomiskt framgångsrika Singapore. 

 

*Klarar demokra�n som vi känner den i väst av a� i �d fa�a de 

beslut som krävs för a� undanröja miljö- och klimathotet? Det 

är långt ifrån säkert. I själva verket talar det mesta för a� den 

västerländska demokra�n, i varje fall i vissa länder, kommer a� 

ha stora svårigheter a� ta de radikala beslut som fordras. Det är 

uppenbart a� �ll exempel den amerikanska demokra�n har 

blivit mer och mer beslutsoförmögen. Även i mindre och triviala 

frågor. Det sker i takt med den poli�ska polariseringen och a� 

de poli�ska par�erna töms på sin gamla kraK och betydelse 

och kongressen fragmenteras. Som en konsekvens får särintres-

sen större utrymme. Poli�kerna blir ännu mer beroende av vad 

lobbyister och media tycker. Allmänny�an, och dit hör sannerli-

gen planetens överlevnad, kommer i kläm. Det är fullt möjligt 

a� mer auktoritära regimer är mycket effek�vare på a� åstad-

komma en strukturell omläggning mot en mer uthållig pro-

duk�on och konsum�on. Det är intressant a� Kina på bara 

några år har gå� om USA, Tyskland, Danmark och Spanien och 

blivit värdens största producent av vindkraK. 

 

*Kommer kapitalismen vara det system som mest effek�vt pro-

ducerar det vi behöver av varor och tjänster? För min del tror 

jag det.  Även om det kan diskuteras om kapitalets preroga�v 

inom kapitalismen (bland annat kapitalets rä� a� ensam få be-

stämma i företaget) är rimlig i e� samhälle där kapital inte 

längre är en bristvara, finns det inte något bä�re. (Den här frå-
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gan har jag för övrigt diskuterat uRörligt i min bok Det nya före-

tagets samhälle.) 

 

*Hur fungerar konserva�smen inför en situa�on där mycket 

dras�ska ingrepp i marknaderna, och i människors frihet a� 

själv bestämma över sina inkomster, av allt a� döma blir nöd-

vändiga? Den borde slå bakut. Det är konserva�smen credo a� 

ta avstånd från dras�ska samhällsförändringar, och man gör det 

också på goda grunder genom a� visa a� samhället är e� så 

komplext socialt system a� snabba förändringar som regel 

misslyckas, eller blir mycket kostsamma. Utmaningen för kon-

serva�smen ligger i a� det mycket väl kan förhålla sig så a� de 

dras�ska åtgärderna är nödtvungna. A� den här gången är det 

inte visionära poli�ska tänkare och ak�vister som under franska 

revolu�onen som påstår a� en radikal förändring är nödvändig. 

Det är istället en majoritet av forskarsamhället. Och kanske en 

majoritet av människorna. 

 

*Är socialismens jämlikhetsideal förenliga med en ekonomi som 

alltmer måste inriktas mot a� få planeten a� överleva? Det är 

svårt a� se a� ökad jämlikhet, och i synnerhet ökad ekonomisk 

jämlikhet, på något sä� skulle stå i strid med uppgiKen a� 

rädda klimatet och miljön. Tvärtom har det visats a� i sam-

hällen som är rela�vt ekonomiskt jämlika, som �ll exempel i 

Skandinavien, har människorna en mer utvecklad känsla för 

allmänny�an, för det gemensamma, och därmed för behovet 

av åtgärder för a� �ll exempel skydda natur och miljö. 

 

*Och �ll sist, har det ekonomiskt-poli�ska paradigm som styr 

västvärlden idag, det idébygge som de flesta kallar nyliberalism, 
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förutsä�ningar a� också styra den ekonomiska poli�ken i e� 

samhälle som på allvar skall ta sig an klimat- och miljöhoten? 

Det som talar för är a� en väl fungerande marknad är en grund-

förutsä�ning för a� lyckas. Och nyliberalismen är marknadsvän-

lig. Det som talar mot är nyliberalismens misstro mot det 

offentliga och mot kollek�va lösningar. Det är det ideologiska 

motståndet mot gemensamma lösningar – särskilt tydligt i USA, 

mindre tydligt i Europa – som diskvalificerar. Vi kommer säkert 

om några år a� få se en ”common good”-orienterad nyliberal-

ism, e� delvis ny�, marknadsvänligt ekonomisk-poli�skt para-

digm, sprida sig över västvärlden. 
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Frihet – vad betyder det?  
Frihet är e� av de mest värdeladdade poli�ska begreppen. Li-

bertarianismen bygger hela sin samhällssyn på frihetsbegrep-

pet. Med frihet i det ideala samhället menas a� det inte får fin-

nas något som sä�er hinder i vägen för individens beslut, det 

får så a� säga inte finnas en auktoritet som kan överpröva eller 

ens påverka individens beslut. Filosofer som John Locke, Her-

bert Spencer och Robert Nozick är vik�ga för libertarianismen.  

Frågan är då vad frihetsbegreppet står för i prak�ken. Det är 
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syKet med den här ar�keln a� försöka få en viss klarhet på den 

punkten. För a� göra diskussionen lite mer hanterbar diskute-

rar jag enbart frihet på det ekonomiska området.  

 

Det finns i den poli�ska och teore�ska diskursen åtminstone två 

synsä� på ekonomisk frihet. Den ena med fokus på företaget 

kan vi kalla näringslivsliberal. Den handlar om a� företag och 

individer skall vara så absolut fria som möjligt a� starta upp, 

driva och avsluta ekonomisk verksamhet. Stat och myndigheter 

skall lägga sig verksamheterna så lite som möjligt. Fria mark-

nader. Fri konkurrens. Fri handel. Öppna gränser. Låga ska�er. 

Liten offentlig sektor etc. Den nyliberala ekonomiska-poli�k 

som dominerat i väst sedan 1980-talet är antagligen se� med 

en näringslivsliberals ögon så nära idealet som man kan 

komma.  

 

Den andra poli�ska diskursen har fokus på individens ekono-

miska frihet, det är oKa poli�ker och deba�örer från vänster 

som har det perspek�vet. Deras utgångspunkt är de fak�ska 

möjligheterna �ll handlade för en enskild individ. Det är lä� a� 

förstå a� begreppet frihet blir helt meningslöst om man utgår 

från a� någon, en enskild individ, kan agera helt fri�, det finns 

mängder av inskränkningar i så go� som varje besluts- eller val-

situa�on även för den mest etablerade och resursstarka per-

son. Men särskilt för de svaga i samhället. Nobelpristagaren 

Amartya Sen har gjort de�a �ll e� huvudelement i sin rä�visefi-

losofi, han menar a� möjligheten a� utny�ja en frihet är lika 

vik�g som friheten själv.  

 

Låt oss börja med den enskilda människan vs frihet. 
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Det finns för det första generella inskränkningar, alltså gränser 

för friheten som gäller för alla i e� visst samhälle. Lagar och 

andra poli�ska beslut som begränsar den ekonomiska friheten 

är det mest uppenbara exemplet. Det kan gälla allt från a� ”du 

får inte stjäla” �ll hur många �mmar du får arbeta per vecka. 

Sociala och kulturella förhållanden ställer också upp generella 

begränsningar. Det är i prak�ken svårt för vem som helst a� ta 

strid mot de kollek�va värderingar och synsä� som dominerar 

det samhälle man lever och bor i. Om jag som vuxen i �ll exem-

pel Sverige skulle känna för a� inte arbeta, eller arbeta absolut 

minimum, skulle jag komma a� utsä�as för en kaskad av socialt 

ifrågasä�ande, en del i klartext, det mesta sub�lt och subver-

sivt. Det är svårt a� inte se det som en inskränkning i friheten. 

 

Och sedan finns naturligtvis de specifika begränsningarna, de 

som gäller enbart för mig. Min begåvning, mina personlighets-

drag, min utbildning och erfarenhet, allt sä�er upp gränser för 

vad jag kan och inte kan göra. Min do�ers bästa kompis visste 

redan när hon var _orton a� hon ville bli läkare. När hon var 

tjugo år visste hon a� det aldrig skulle kunna förverkligas. En 

annan typ av personspecifik begränsning av friheten, och den 

är lä� a� bortse från, är det ekonomiska ”arvet”. Dels i den 

triviala meningen a� den som har egna ekonomiska resurser 

inom familjen, och har lä� a� få kredit, kanske genom goda 

kontakter, har fler frihetsgrader än den som inte har det. Dels i 

meningen a� det är lä�are a� ”bli VD”, eller a� göra någon 

annan slags näringslivskarriär, om man heter Wallenberg än om 

man är son eller do�er �ll en invandrare. 

 

Givet dessa inskränkningar handlar det om två friheter. Den 

första är friheten a� bestämma vad jag vill göra med mig själv. 
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Vad jag vill arbeta med, vilken ersä�ning jag är beredd a� ac-

ceptera för mina insatser, vad jag vill konsumera, var vill jag bo 

etc. Men tänker man eKer är frihetsgraderna i det avseendet så 

få för de allra flesta a� det näst in�ll blir meningslöst a� tala 

om frihet. Även om vi kanske försöker intala oss a� valet är fri� 

är de specifika begränsningarna hårdhänta (apropå min do�ers 

kompis som ville bli läkare) och de länkar in oss på en viss bana 

och e� visst beteendemönster. 

 

Till det kommer en frihetsbegränsning i arbetet. Den som arbe-

tar i e� företag, organisa�on eller annan hierarki och har an-

ställningskontrakt har i prak�ken bundit sig för a� i arbetet 

göra det man blir �llsagd. Eller u�ryckt på annat sä�, i en hie-

rarki bestämmer ledningen genom ordergivning vad som skall 

göras, av vem, och hur det skall göras. Så fungerar det inte på 

en marknad, där kommer man fram �ll e� beslut genom en fri-

villig överenskommelse. Och eKersom de allra flesta i arbetsför 

ålder är anställda är den här begränsningen i handlingsfriheten 

inte alls oväsentlig. 

 

Den andra friheten – a� göra vad jag vill med det jag äger – är 

mera handfast och substan�ell. För är det så a� jag av olika 

skäl, kanske därför a� jag ärvt eller sparat och investerat eller 

båda, äger vissa �llgångar har jag friheten a� sälja, ge bort, byta 

bort etc. det jag äger utan a� någon formellt kan lägga sig i 

mina beslut. Och jag har, om jag skulle välja a� behålla mina 

�llgångar, full frihet a� göra vad jag vill med avkastningen. 

 

Det man inser är a� det finns en mycket stark koppling mellan 

äganderä�en och frihetsbegreppet. Det går helt enkelt inte a� 
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tänka sig en högt utvecklad ekonomisk frihet utan äganderä�. 

Sam�digt inser vi a� äganderä�en inte är något annat än det 

regelsystem som man (hövdingen, klanen, kejsaren, kungen, 

parlamentet) genom någon slags poli�sk process har beslutat 

skall gälla för den som förfogar över �llgångar av olika slag, hi-

storiskt handlade ägandet i första hand om jord. Det är väl känt 

från den ekonomiska historien a� när äganderä�en av olika 

skäl är otydlig blir effek�viteten lidande och värdet av det man 

äger blir lägre. Det går för övrigt en ganska tydlig skiljelinje mel-

lan å ena sidan den värld där enda möjligheten a� kunna dispo-

nera en �llgång var a� bokstavligt besi�a den (jfr tyska besit-

zen=äga) och med fysisk makt och sedvanerä� se �ll a� inga 

inkräktare tog över eller tog för sig av vad jorden kunde avkasta 

och å andra sidan den modernare värld där en poli�sk kon-

struk�on, en stat, genom lag bestämde vad äganderä�en inne-

bar och hade kraK a� ingripa mot den som inte följde lagen. 

Med det perspek�vet har Jeremy Bentham fel när han omkring 

år 1800 skriver: ”Före lagarna fanns det ingen egendom; ta bort 

lagarna och all egendom upphör.” Det fanns ”ägda” �llgångar 

också före staten och lagarna. Det hade varit mera rä� om han 

skrivit: ta bort lagarna och all egendom blir mindre värd. För a� 

sammanfa�a. Äganderä�en är en poli�sk konstruk�on med 

oerhörd betydelse för den ekonomiska friheten, och därmed 

för den ekonomiska utvecklingen i stort. 

 

Företaget vs frihet 
Så har vi frihetsbegreppet se� ur företagets perspek�v Om vi 

begränsar diskussionen �ll företag i klassisk mening där männi-

skor samverkar för a� producera en vara eller tjänst som skall 

avsä�as på en marknad, vad kan då sägas om graden av frihet 

för den som äger företaget? 
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På samma sä� som för individer finns det �ll a� börja med be-

tydande generella inskränkningar i handlingsfriheten. E� före-

tag omfa�as och styrs av lagar och andra regleringar precis som 

en individ. Det är alltså regler som gäller för alla företag. Där�ll 

kommer a� vissa branscher är särskilt hårt reglerade, kanske av 

säkerhetsskäl eller för a� verksamheten är av stor vikt för sam-

hället. Så �ll exempel är de finansiella företagen, och speciellt 

bankerna, hårdare reglerade än industriföretag och icke-finans-

iella tjänsteföretag. 

 

E� förtydligande är vik�gt vad gäller de poli�skt genererade 

inskränkningarna. Det ekonomisk-poli�ska paradigm som är 

styrande har en direkt påverkan på företagets frihet. Det är vä-

sentligt fler frihetsgrader för företagen förknippat med det 

starkt marknadsvänliga paradigm som varit gällande i västvärl-

den sedan 1980-talets början, nyliberalismen, än med Keynesi-

anismen som gällde dessförinnan. 

 

Förutom poli�skt beslutade regelsystem, och ekonomisk poli�k, 

finns de begränsningar som företagen själva, oKast specifika för 

en viss bransch, enats om, kanske eKer förhandling med en an-

nan part. E� exempel kan vara löner och andra villkor inom ra-

men för e� kollek�vavtal. 

 

För det andra finns specifika inskränkningar, alltså inskränkning-

ar i friheten som har a� göra med e� visst företag. Mest uppen-

bart är de ekonomiska begränsningarna. Finns inte kapital eller 

kredit finns inte heller några frihetsgrader. Men det finns också 

inskränkningar som har a� göra med ledningens kompetens 

och erfarenhet, med �llgänglig specialistkunskap, och med �ll-
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gången �ll övrig personal. Organisa�onsforskningen har visat 

a� e� etablerat företag har små möjligheter a� i prak�ken radi-

kalt ändra kurs vad gäller �ll exempel bransch och produkt helt 

enkelt eKersom det man har av ”människor och maskiner”, kort 

sagt lednings- och specialistkompetens, tyst kunskap, nätverk, 

och realkapital, inte med ekonomisk framgång kan användas för 

en ny verksamhet. Det krävs �d och pengar i sådan omfa�ning 

a� det i prak�ken inte är e� handlingsalterna�v för något före-

tag. 

 

Givet dessa begränsningar, både de generella och de specifika, 

vilka friheter har då e� företag? Ja, det är två typer av friheter. 

För det första friheten a� göra i princip allt man kan göra med 

si� företag. Oavse� ekonomiskt poli�skt paradigm har företa-

gen i e� kapitalis�skt ekonomiskt system e� antal basala frihet-

er – a� starta ny� eller lägga ner, a� bestämma vad man skall 

producera, var och hur det skall produceras och marknadsföras, 

vilka priser som skall tas ut, hur många anställda som behövs, 

hur verksamheten skall organiseras, om man skall utvidga eller 

reducera omfa�ningen etc. Dessa basala friheter är ingen poli-

�sk ”issue” i dagens globala utvecklade ekonomier. Det är det-

samma som a� säga a� marknadsekonomin accepteras av så 

go� som alla stora poli�ska par�er både �ll höger och vänster. 

 

För det andra den frihet som är kopplad �ll äganderä�en. De 

�llgångar som företaget äger har man rä� a� göra vad man vill 

med. Man kan fri� disponera avkastningen på alla �llgångar 

man äger givet a� alla kontrakt med intressenterna – kunder, 

anställda, leverantörer finansiärer etc. – är reglerade. Som 

ägare har man friheten a� sälja av hela företaget, en del av 
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verksamheten, eller bara en viss �llgång. Och man kan ge bort 

eller byta en �llgång mot en annan. Friheten vad gäller ägandet 

är långtgående. 

 

Skulle vi förtäta diskussionen och slutsatserna så långt skulle 

man kunna säga a� ekonomisk frihet – givet alla de ramar och 

inskränkningar vi diskuterat – handlar om två saker. A� kunna 

göra vad jag vill med mig själv och det jag producerar respek�ve 

a� kunna göra vad jag vill med det jag äger. Det handlar om 

friheten a� utan inblandning från någon annan disponera det 

översko� som jag själv och mina �llgångar producerar. Liksom 

friheten a� utan inblandning överlåta äganderä�en �ll mina 

�llgångar �ll andra. 

 

Li�eratur: 
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Rawls, J., 2005, A Theory of Jus�ce, Harvard University Press, 
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En annan syn på rä�visa 
Över 46 miljoner amerikaner, 15% av befolkningen, saknar sjuk-

försäkring, alla som behöver vård får således inte relevant vård. 

Det blir följaktligen meningslöst a� tala om a� det amerikanska 

vårdsystemet är rä�vist i den mening vi i Sverige lägger i be-

greppet. 

 

Det vore sam�digt e� misstag a� bara viKa bort den ameri-

kanska vårdmodellen som mindre utvecklad. Den är i vissa av-

seenden överlägsen ”den europeiska modellen”. De resurser 

som sä�s av �ll vården i USA är väsentligt större än i �ll exem-

pel Sverige (låt vara a� det �ll stor del beror på mycket högre 

administra�va kostnader) och den amerikanska vårdsektorn är 

mer forskningsintensiv och ger större utrymme för vårdentre-

prenörer än vad som gäller i Europa. 

 

Och det är inte sant, om någon skulle tro det, a� de faTga, 

gamla och handikappade utgör merparten av de dryga 46 miljo-

ner amerikaner som är oförsäkrade. För det första är ungefär 

en _ärdedel av de oförsäkrade beräTgade �ll offentlig sjukvård 

(�ll exempel via Medicaid) men har av någon anledning valt a� 

inte lista sig i systemen. För det andra finns det en stor grupp 

oförsäkrade personer i arbetsför ålder med må�liga inkomster 

som hoppas a� de inte skall bli sjuka eller skadas, de gör helt 

enkelt andra prioriteringar än a� köpa en sjukförsäkring. Med 

e� europeiskt perspek�v är det här e� orä�vist system. Men 

man skall ändå notera a� en stor del av dessa personer gör e� 

ak�vt val a� välja bort sjukförsäkringen. 
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Det finns också insiktsfulla amerikaner (som �ll exempel Mi-

chael E. Porter i sin bok Redefining Health Care) som tydligt ser 

bristerna i det egna systemet, inklusive a� så många hamnar 

vid sidan av skyddsnätet, men som ändå inte vill ha e� gemen-

samt finansieringssystem (”a single payer system”) eller a� det 

offentliga skall spela en större roll i vårdproduk�onen. Det kos-

tar för mycket i termer av lägre innova�onsförmåga och vitali-

tet. Det som istället behövs menar Porter är mera av konkur-

rens, och i synnerhet konkurrens på ”kliniknivå” om vårdresul-

tat. 

 

Bakgrunden är a� det principiellt finns två sä� a� organisato-

riskt ordna vården på. Det sä� som de flesta medborgare i Sve-

rige, och för den delen i Europa som helhet, tycker är det rä�a. 

Och det sä� som en majoritet av amerikanarna anser är det 

rä�a. I Sverige, liksom i många andra länder, ligger tyngdpunk-

ten på a� vården skall vara rä�vis. Amerikanarna betonar indi-

videns fria val och vårdsektorns dynamik och förnyelseförmåga. 

I båda fallen handlar det om en balansgång mellan de båda teo-

re�ska y�erligheterna full rä�visa och full frihet. Den ameri-

kanska modellen lägger balanspunkten åt frihetshållet, Sverige 

och övriga Europa mera åt rä�visehållet. Båda betalar e� pris 

för si� val. 

 

Två sä� a� se på rä�visa 
Det handlar y�erst om två filosofiska synsä� på vad som är e� 

rä�vist samhälle. Enligt det första synsä�et, det som vi i Nor-

deuropa i de flesta fall ansluter oss �ll, har samhället, i första 

hand genom staten, rä�en a� omfördela resurser. Det vik�g-

aste syKet är a� skapa e� rä�visare samhälle. Det är e� mora-
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liskt ställningstagande a� vi vill ha e� sådant samhälle, det 

finns inga ra�onella beslutskriterier som hjälper oss a� avgöra 

vad som är rä�vist eller inte. Poli�kerna får mycket a� säga �ll 

om i denna modell. Filosofen John Rawls är den mest kände 

företrädaren för den här uppfa�ningen. Han erbjuder också en 

fascinerande algoritm, modellen med den så kallade ”okunnig-

hetens slöja”, med vars hjälp man kan hi�a en nivå på sam-

hällets omfördelande inblandning som nog de flesta av oss 

skulle kunna acceptera. 

 

Enligt det andra synsä�et, i varje fall i sin mest extrema form, är 

fördelningen av resurserna bland medborgarna vid en given 

�dpunkt också den rä�visa fördelningen. Argumentet är a� vi 

har få� den nu gällande fördelningen genom a� medborgarna 

�digare, i historisk �d, har gjort frivilliga val och byten – och 

resultatet har blivit den inkomst- och förmögenhetsfördelning 

vi har just nu – och som således är rä�vis. Med det synsä�et i 

sin rena form, den som passionerade libertarianer har, ges det 

nästan inget utrymme för poli�kerna a� med gemensamma 

resurser skapa e� bä�re samhälle, �ll exempel erbjuda vård �ll 

de grupper i samhället som av någon anledning inte klarar av 

a� betala de försäkringspremier som fordras (eKersom en 

ska�efinansierad vård inte är tänkbar). Filosofen Robert Nozick 

brukar förknippas med det här synsä�et på rä�visa. Det be-

rä�as a� Bernard Williams, en annan filosof, hävdade a� det 

enda rimliga kriteriet för sjukvårdens fördelning är det medi-

cinska behovet. Som argument mot de�a frågade Robert 

Nozick varför det inte därav följer a� ”det enda rimliga kriteriet 

för hårvårdens fördelning är friseringsbehovet”. 
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SyKet med det här resonemanget har varit a� visa a� det finns 

åtminstone två sä� a� se på saken – och a� det i sista hand är 

en poli�sk-moralisk fråga om den ena eller andra vårdmodellen 

skall gälla som bara berörda medborgare kan fa�a beslut om. 

 

En sak är klar. När vi européer i dessa y�ersta dagar, hösten 

2009, läser om massmöten runt om i USA med för oss obegrip-

liga uRall (typ ”socialis�c medicine”) mot Obama administ-

ra�onens ganska må\ulla förslag �ll en nödvändig reformering 

av det amerikanska vårdsystemet, så har det �ll stor del sin bak-

grund i just den här annorlunda synen på vad som är rä�vist 

och vad som är individens respek�ve samhällets ansvar. 

 

Visst påverkar värderingarna vårdsystemet 
The New England Journal of Medicine hade nyligen en ledare 

(30 juli 2009) som diskuterade om amerikanska frihetsvärde-

ringar formar sjukvårdssystemet. Eller inte gör det som var leda-

rens huvudbudskap. 

 

Jag tror för min del a� värderingarna i högsta grad har påverkat 

det vårdsystem vi har idag i USA. Det gäller i synnerhet tanken 

a� det är upp �ll var och en, åtminstone var och en som är frisk 

och arbetsför, a� ordna sin egen sjukförsäkring. Framförallt 

skall staten inte blanda sig i. Denna för oss icke-amerikaner obe-

gripliga ståndpunkt är grundad i dessa värderingar. Och a� de 

kommer a� påverka den pågående reformeringen av det ameri-

kanska vårdsystemet står redan helt klart. 
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Om varför medelklassens reallöner 

har stagnerat 
Douglas A. Kass, en amerikansk bloggare, myntade för några 

månader sedan begreppet screwfla�on. Han tyckte a� 

eKersom den amerikanska medelklassen nu under flera decen-

nier, grovt se� sedan början av 1970-talet, blivit ekonomiskt 

klämd (”screwed”) mellan låga löneökningar och ökad infla�on, 

var det befogat a� tala om screwfla�on.  (De�a apropå 1970-

talets tal om stagfla�on, en ekonomi kännetecknad av både 

stagna�on och infla�on, den sämsta av världar.) Screwfla�on 

tyckte uppenbarligen många var e� u�ryck som sa något vä-

sentligt om dagens amerikanska ekonomi. Så begreppet lever 

vidare.  

 

Är det rä� a� säga a� den amerikanska medelklassen har haK 

en svag reallöneutveckling under senare decennier? Svaret är 
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ja. I absoluta dollar ökade inkomsten för genomsni�sfamiljen 

mellan 1967 och 2003 från $33000 �ll $43000 (räknat i 2007 års 

priser). Det motsvarar en årlig real inkomstökning före ska� på 

0,85%. Det är inte mycket när man vet a� under samma period 

har BNP per capita i reala termer ökat med åtminstone 3% per 

år. Det antyder en kraKig omfördelning av �llväxten. Inom lön-

tagarkollek�vet har man få� slåss om en må�ligt större kaka, 

och ständigt få� se a� vissa grupper, särskilt de med redan 

höga inkomster, tagit en större del av lönekakan än �digare. 

Sam�digt har inkomst av kapital ökat sin rela�va andel av hela 

kakan. 

 

Varför det har blivit på det här sä�et? Michael Spence, Nobel-

pristagare i ekonomi, har �llsammans med Sandile Hlatshwayo, 

också han ekonom, nyligen presenterat en analys (Spence & 

Hlatshwayo, 2011) som låter oss komma mycket nära en trovär-

dig ekonomisk förklaring �ll de vidgade inkomstklyKorna i det 

amerikanska samhället (och för den delen i vilket västsamhälle 

som helst). Och �ll varför medelklassens reallöner stagnerat.   

 

Det förfa�arna gör är a� dela in den amerikanska ekonomin i 

två sektorer – den exporterande sektorn (tradable sector) re-

spek�ve den inhemska sektorn (non-tradable sector). Företagen 

i den första sektorn, den exporterande, konkurrerar på den glo-

bala marknaden. Där finns det mesta av �llverkningsindustrin, 

högspecialiserade tjänsteföretag av olika slag, delar av finans- 

och försäkringssektorn, jordbruk etc., kort sagt den del av pro-

duk�onen vars priser sä�s på en interna�onell marknad. Den 

inhemska sektorns priser bestäms på hemmamarknaden. Där 

finns sådant som vård-skola-omsorg, övrig offentlig sektor, byg-

gindustrin, handel etc. Dessa båda sektorer visar två skilda 
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mönster vad gäller sysselsä�ning, produk�vitet och löneut-

veckling. 

  

Mellan 1990 och 2008 ökade antalet sysselsa�a i USA med 

ganska exakt 27 miljoner, från 122 miljoner �ll 149 miljoner (27 

miljoner är en anmärkningsvärt hög siffra när man vet a� Euro-

pas västländer under samma period knappast skapade några 

nya jobb överhuvudtaget). Av dessa 27 miljoner svarade den 

inhemska sektorn för nästan hela �llväxten, 98%. Det mesta, 

närmare 40%, kom i offentlig sektor och i vårdsektorn, �llsam-

mans skapade dessa två ungefär 10 miljoner nya arbets�llfällen 

mellan 1990 och 2008.  

 

För produk�viteten ser bilden annorlunda ut. Förädlingsvärdet 

per anställd (som är e� må� på produk�viteten) ökade kraKigt i 

den exporterande sektorn, från $70000 år 1990 �ll $120000 år 

2008. Den inhemska sektorns produk�vitet däremot ökade 

högst må�ligt, från $72000 �ll $80000. EKersom vi vet a� det 

finns e� visst posi�vt samband mellan produk�vitets�llväxt och 

löne�llväxt i en bransch blir det en förklaring �ll varför anställda 

i den exporterande sektorn har haK en bä�re löneutveckling än 

de som �ll exempel arbetat med vård-skola-omsorg. Men det är 

inte hela bilden. Gör man en schablonmässig uppdelning av ar-

betskraKen i å ena sidan högre chefer och vik�ga specialister 

(=”problemlösare”, typ ingenjörer, jurister, ekonomer, mark-

nadsförare) och å andra sidan övriga anställda, är det cheferna 

och specialisterna som haK den rela�vt se� bästa löneutveckl-

ingen. 

 

A� det ske� en omfördelning från ”de etablerade”, cheferna 

och specialisterna, som har få� mer �ll alla andra som få� 
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mindre, kan bäst förklaras om vi tar en bransch i den exporte-

rande sektorn och mera noggrant granskar vad som ske�. Elekt-

ronikindustrin kan vara e� bra exempel. Det är en av de 

bransch-er som är mest utsa� för interna�onell 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 arbets�llfällen �ll ca 

1,3 miljoner 2008. Men sam�digt har produk�viteten ökat med 

363%! En fantas�sk siffra, nästan 20% per år. Hur har det här 

gå� �ll? Ja, för a� klara sig i konkurrensen på den globala mark-

naden har de amerikanska elektronikföretagen outsourcat delar 

av �llverkningen �ll lågprisländer som Kina eller Indien. Konse-

kvensen har blivit färre anställda i USA. Och av naturliga skäl 

har de som mist jobbet haK de minst kvalificerade jobben, och 

därmed de lägsta lönerna. Den gruppen anställda i USA har 

med andra ord gå� från e� arbete med låg lön �ll inget arbete 

alls eller i bästa fall e� annat arbete med låg lön. Med �den har 

den här processen gå� högre upp i förädlingskedjan i elektro-

nikföretagen och bä�re betalda jobb har utsa�s för samma 

press, i sista hand har de också försvunnit från företagen. Allt 

har ske� sam�digt som försäljningen i dollar har ökat drama-

�skt. Så vad vi har få� är en kombina�on av med �den allt 

högre förädlingsvärde fördelat på allt färre anställda. Det är det 

som förklarar varför produk�viteten har ökat med 363%.  

 

I den andra änden av hierarkin i elektronikföretagen, bland che-

ferna och specialisterna, har utvecklingen varit den motsa�a, 

den gruppen har få� höjda rela�vlöner. Det förklaras av a� det 

är cheferna och specialisterna som har ansvaret för både effek-

�viseringarna på hemmaplan, i det egna företaget, och kon-

traktsskrivandet med underleverantörerna i �ll exempel Kina 
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och Indien. Det är nyckelpersoner för företagen och de har steg 

för steg kunnat förhandla sig �ll en allt större del av företagets 

förädlingsvärde. 

 

I den mest avancerade delen av elektronikindustrin, ta Apple 

som exempel, har den här processen gå� mycket långt. Här kan 

man ana fram�den för den amerikanska elektronik- och datain-

dustrin. Det sägs a� av utpriset på en ny iPad på $499 har Apple 

betalt $291 för komponenter och montering �ll färdig produkt, 

allt inköpt i utlandet (monteringen görs av Foxconn i Kina). Det 

ger en bru�ovinst på $208 för varje såld iPad, eller 42% av för-

säljningspriset. De $208 skall också betala kostnaderna för verk-

samheterna i USA, för företagets ledning, utveckling, marknads-

föring och annat. Med andra ord, en mycket stor del av Apples 

anställda i USA, nästan alla, är problemlösare (plus e� visst an-

tal höga chefer). Och det gäller för övrigt också för den specia-

listkompetens som Apple köper av andra amerikanska företag 

(revision, juridik, marknadsföring, finansiering etc.).  

 

Trådarna kan dras ihop �ll en helhetsbild. För vi förstår nu 

lä�are varför utvecklingen mellan 1990 och 2008 har inneburit 

a� inkomstskillnaderna har ökat. I den övre änden av löneska-

lan har cheferna och specialisterna se� �ll a� de få� en större 

del av lönekakan. Och det gäller inte bara chefer och specia-

lister som arbetat i och för företag i exporterande sektorn. De 

högre cheferna och de vik�ga specialisterna också i den in-

hemska sektorn har ökat sina rela�vlöner. För a� överhuvudta-

get få tag i kvalificerad arbetskraK, bra chefer och specialister, 

har inhemska sektorn få� betala löner på en nivå som bestäms i 

den exporterande sektorn.  
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I den andra änden av löneskalan har de lågkvalificerade jobben 

få� en allt lägre ersä�ning. I den exporterande sektorn bero-

ende på outsourcing och annan konkurrens u�från. De enklaste 

jobben har i princip försvunnit helt från USA, och de lite mer 

kvalificerade tjänsterna har blivit färre, och löneutvecklingen 

sämre. I inhemska sektorn har inkomsterna för vanliga anställda 

stagnerat, eller utvecklats svagt. Det finns flera orsaker �ll det. 

En rela�vt svag produk�vitetsutveckling i sektorn är en faktor 

(notera a� förädlingsvärdet per anställd ökade bara från 

$72000 �ll $80000 mellan 1990 och 2008). A� en stor del, 

kanske upp emot en _ärdedel, av dem som jobbar i den in-

hemska sektorn i USA är offentliganställda är en annan faktor. 

Liksom a� företagsstrukturen i den privata delen av den här 

sektorn är fragmenterad med en massa småföretag där konkur-

rensen är hög. Lönenivåerna i handel, restaurang och annan 

”retail” är låga i alla västländer. Och särskilt låga i USA.  

 

A� medelklassens löner stå� s�lla, eller nästan stå� s�lla, kan 

man förstå i det här perspek�vet. Det finns många i medelklas-

sen 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 ar-

bitrage mellan en högre lönenivå i USA och en lägre nivå i un-

derleverantörsländer som Kina, Brasilien och Indien. Och de i 

medelklassen som arbetat i inhemska sektorn har också haK en 

trist löneutveckling av de skäl som jag just nämnde.  

 

Den finns en kvarstående fråga. Hur har de extrema inkomster-

na i den höga änden av skalan uppstå�? Spence/Hlatshwayo-

modellen hjälper oss inte med en förklaring av just det fenome-

net. Enligt en ar�kel i New York Times fick år 2007 topp-
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procenten av de amerikanska inkoms�agarna 24% av alla in-

komster. (Och topp-procenten av de med högst förmögenhet, 

de allra rikaste, hade samma år ungefär hälKen av hushållens 

alla �llgångar.) Dessutom vidgas gapet mellan dem med dessa 

mycket höga inkomster och övriga över �den, 1976 hade enligt 

samma ar�kel topp-procenten 9% av alla inkomster. Förklaring-

en? Ja, lite förenklat kan man säga a� 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 a� kapitalandelen i den ameri-

kanska ekonomin har ökat kraKigt under de senaste tre decen-

nierna (vilket är detsamma som a� löneandelen sjunkit 

eKersom de är kommunicerande kärl). Med andra ord har kapi-

talägarna eKer 1970-talet kunnat ta hand om en ständigt väx-

ande andel av den amerikanska BNP-�llväxten. Bland topp-

procenten av inkoms�agarna e� visst år finns med all säkerhet 

företagsägare som gjort stora kapitalvinster genom a� sälja si� 

företag. Men där finns lika säkert också personer med extremt 

höga inkomster av tjänst, typ direktörerna i storbankerna på 

Wall Street med må�lösa bonusar, som sam�digt har höga in-

komster av kapital, �ll exempel genom a� äga ak�er i det egna 

företaget.  

 

Utvecklingen under senare decennier mot ökade inkomstskill-

nader i USA (och i mer eller mindre hög grad i alla OECD-länder) 

kommer a� fortsä�a så länge de öppna gränserna finns kvar 

och e� stort lönegap mellan västländerna och utvecklingslän-

derna kvarstår. Det är e� gigan�skt poli�skt problem för USA 

(större än för välfärdsstaterna i Europa). För fortsä�er utveckl-

ingen mot ännu större inkomstskillnader i USA kommer det an-

tagligen a� finnas grogrund för social oro och för ännu mer av 
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poli�sk populism av typ Tea Party-rörelsen. Då är inte steget 

långt �ll protek�onism.  

 

PS. Det kan av den här analysen verka som om jag glömt bort 

den verkan på inkomstdifferen�eringen som ny teknologi har. 

Det är inte så. Jag ser den ständigt pågående tekniska utveckl-

ingen som en underförstådd förutsä�ning för analysen. Den 

krea�va destruk�on som kan hänföras �ll teknisk utveckling 

drabbar ungefär samma grupper som de som mister sina jobb, 

eller får sänkt rela�vlön, �ll följd av globaliseringen. Automa�-

sering och ny teknologi driver på utvecklingen mot ökade in-

komstskillnader och färre jobb. Dessutom slår den nya tekniken 

lika hårt mot båda sektorerna. A� det inte inom inhemska sek-

torn finns lika många växeltelefonister, bankkassörskor, sekre-

terare etc. som det gjorde för bara 10-15 år sedan är påminnel-

ser om a� ny teknik minskar antalet jobb, och lika säkert re-

la�vlönerna, i hela ekonomin. 
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USA:s tro på marknaden har blivit en 

övertro 
Den senaste krisen, 2008/2009, har gjort a� ekonomer och 

andra har börjat ifrågasä�a den marknadsorienterade poli�k 

som dominerat västekonomierna under de senaste 30 åren. 

Sedan 1900-talets början har västvärlden upplevt tre domine-

rande makroekonomiska idébyggen – klassisk ekonomi fram �ll 

1930-talet, däreKer Keynesianism, mest dominerande under 

1950- och 60-talen, och från omkring 1980 �ll idag [2011] det 

som �ll vardags lite slarvigt kallas nyliberalism, i prak�ken en 

makroekonomisk modell där utrymmet för poli�ska ingrepp på 

marknaderna, eller för offentlig produk�on, blivit allt mindre. 

Den modellen, som gå� längst i USA, kan behöva omprövas när 

erfarenheterna från debaclet 2008/2009 samlas ihop. Låt oss 

��a lite närmare på det. 

 

Klassisk ekonomi säger, förenklat, a� bara man släpper mark-

naderna fria från alla former av poli�sk inblandning (eller näst-

an alla former eKersom basala lagregler, �ll exempel för ägan-

det, är vik�gt också för ”klassiker”) kommer resultatet a� bli 

högsta möjliga �llväxt, dessutom rä�vist fördelad mellan med-

borgarna. Men verkligheten visade, inte minst under 1920-talet 

och början av 1930-talet, a� den modellen inte håller vad den 

lovar i verkligheten. Keynes argumenterar för a� om eKerfråge-

nivån i samhället plötsligt sjunker kraKigt av någon anledning, 

sjunker också den allmänna fram�dstron, sinnesstämningen i 

samhället. Det är en avgörande faktor som förvärrar situa�on-

en, menar Keynes, inte minst för arbetslösheten som växer dra-

ma�skt på kort �d i en sådan situa�on. Det var vad som skedde 
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under 1930-talskrisen. Arbetslösheten i USA steg från nivån 

kring 4% i början av år 1929 �ll nästan 25% tre år senare (som 

högst under krisen 2008/2009 var arbetslösheten i USA lite över 

10%). Keynes menade a� anledningen �ll a� arbetsmarknaden 

inte fungerande som den klassiska modellen förutsa�e var a� 

man tänkt fel på särskilt en punkt, lönerna är i prak�ken 

”s�cky” nedåt. Det blir högre arbetslöshet i stället för lönean-

passning, och arbetslösheten hade dessutom en tendens a� 

bita sig fast.  

 

Keynes recept var enkelt och logiskt. EKersom den privata sek-

torn inte mäktar med a� skapa �llräcklig eKerfrågan måste po-

li�kerna göra det i stället, �ll exempel genom kraKfulla s�mu-

lanser i form av offentliga investeringar. Keynes idéer rotade sig 

hos många poli�ker, i Sverige redan under 1930-talet. Dessu-

tom kom andra världskriget. De stora offentliga investeringar 

som kriget gav upphov �ll, både under själva kriget och för åter-

uppbyggnaden, gav de resultat som Keynes tydligt hade förut-

spå�. Ekonomin gick på högvarv, förtroendet kom �llbaka hos 

både marknaden och allmänheten och sysselsä�ningen steg. 

Keynesianismen dominerade poli�ken i västekonomierna. 

 

Det som så småningom kom a� bli spiken i kistan för den 

Keynesinspirerande poli�ken var a� det samband mellan in-

fla�on och sysselsä�ning som Keynes trodde fanns – a� hög 

arbetslöshet aldrig kommer �llsammans med hög infla�on – 

visade sig inte hålla i verkligheten. Under 1950-talet hade vi 

perioder med stagfla�on, alltså stagna�on och hög infla�on 

sam�digt. Det gav upphov �ll kri�k och så småningom också �ll 

nya makroekonomiska teoribildningar och �ll nya sä� för poli�-
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kerna a� tackla �llväxt och sysselsä�ning. I mi�en av 1970-talet 

hade Keynesianismen nå� vägs ände. ”Den svenska modellen” 

som hade formats under 1950-talet med starka influenser av 

Keynes, bland annat vad gäller a� staten skall spela en ak�v roll 

för a� upprä�hålla full sysselsä�ning, nådde sin kulmen under 

1970-talet. 

 

Det som kom i stället var återigen en mer marknadsorienterad 

poli�k, en slags renässans för den klassiska ekonomin. Mark-

naderna hade stelnat under den poli�k som dominerade väst-

världen under eKerkrigsdecennierna, särskilt perioden 1945-65. 

Det var logiskt a� följden blev hög infla�on. Under 1970-talet 

var det inte ovanligt med infla�onstakter över 10%, och med 

bostadsräntor på 15% och �ll och med mer än så. Med början 

kring 1980 fick vi en poli�k där det övergripande syKet var a� få 

ner infla�onen. En av metoderna var a� genom avreglering steg 

för steg få marknaderna för pengar och kapital a� fungera 

bä�re. Och genom en ak�v penningpoli�k sänktes infla�onsför-

väntningarna, en annan förutsä�ning för lägre fak�sk infla�on. 

 

På det hela taget visade sig den mer marknadsorienterade poli�-

ken eKer 1980 lyckosam om framgången mäts i �llväxt och 

sysselsä�ning, och de�a trots betydande strukturella störningar 

i ekonomin i många länder bland annat �ll följd av den snabba 

avregleringen (för svensk del �ll exempel den nordiska bankkri-

sen några år i början av 1990-talet). Framgångarna gällde för i 

stort se� hela västvärlden, och för större delen av perioden från 

1980 fram �ll sekelskiKet. 
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Det är först under 2000-talet som den marknadsorienterade 

modellen kommit a� ifrågasä�as. Framför allt är många ekono-

mer skep�ska �ll de finansiella marknadernas mycket snabba 

utveckling. Finanssektorn i USA har sedan senare delen av 1990

-talet lämnat den historiska kopplingen �ll BNP och lever allt-

mer e� eget liv frikopplat från real sektor. Den har under vissa 

perioder varit klart spekula�v men poli�kerna och centralban-

kerna, inte minst i USA, har varit ovilliga a� medvetet dämpa 

finanssektorns expansion och de �llgångsbubblor som har skap-

ats. Vi har haK 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 

realekonomiska kriserna sedan 1930-talet i OECD-länderna. Det 

har gjort a� ekonomernas kri�k av den poli�ska modell som 

dominerat sedan 1980-talets början har vuxit i styrka. Nobel-

pristagaren Joseph S�glitz bok Free Fall kan vara e� konkret 

exempel på välgrundad idékri�k i den andan. Och kanske i ännu 

högre grad gäller det för na�onalekonomiprofessorn Roger Far-

mers bok How the Economy Works. 

 

Många deba�örer vill också lägga huvudansvaret för de väx-

ande inkomstklyKorna i samhället  på det nya paradigmet. Men 

det är en felsyn. Den vik�gaste anledningen �ll de vidgade in-

komstskillnaderna eKer 1980, och det mönstret kan man se i 

nästan alla västländer, är globaliseringen och den nya teknolo-

gin (se närmast föregående essä). Bara i meningen a� företa-

gen i en nyliberal kontext känner sig fria a� fly�a ut en del av 

sin produk�on �ll andra länder, a� köpa det man behöver där 

man får mest för pengarna, och fria a� använda ny teknologi 

utan statlig inblandning, finns det e� samband. 
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Ingen kan idag veta med säkerhet hur e� fram�da ekonomisk-

poli�skt paradigm kommer a� se ut. Men a� det kommer en 

omprövning av nyliberalismen är ofrånkomligt. Framförallt visar 

det sig a� den fria marknaden leder finanssektorn in på en väg 

med spekula�oner som e� modus vivendi, e� sä� a� leva, som 

i vissa fall blir en bubbla, och som då i värsta fall när den sprick-

er, som subprime-krisen 2008/2009, sprider sig �ll real sektor 

och drabbar �llväxten och jobben. Exakt den konsekvens väst-

världen lever med just nu.   

 

En sådan omprövning kommer a� bli extra svår för USA och 

amerikanska poli�ker. A� det var Ronald Reagan (�llsammans 

med Margaret Thatcher i England) som introducerade det nya 

paradigmet i början av 1980-talet med en poli�k som lämnar 

stort utrymme åt marknaden och inskränker det gemensamma, 

var ingen �llfällighet. Det nya sä�et a� tänka styrdes av värde-

ringar och synsä� som på många sä� hade djupa rö�er i ameri-

kansk historia. Och det som gör det ändå svårare för USA är a� 

med �den har tron på marknadens överlägsenhet visavi det 

gemensamma hos många beslutsfa�are blivit, skulle jag säga, 

en övertro, nästan en religion. A� en så central person för ame-

rikansk ekonomi eKer 1980 som Alan Greenspan [chefen för 

Federal Reserve] inte bara hade personlig kontakt med liberta-

rianen Ayn Rand, utan också omvi�nat i mycket delade hennes 

världsbild (som verkligen inte ger något utrymme för poli�sk 

inblandning) är tankeväckande. Man förstår varför Alan Green-

span såg det som e� framsteg a� �ll exempel Glass-Steagall Act 

[en bankreglerande lags�Kning] kunde tas bort 1999. För det 

handlade om a� ge större frihet �ll finansmarknadens aktörer. I 

sak handlade det om a� investmentbolagen och bankerna inte 

längre behövde vara organisatoriskt åtskilda.  
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Konsekvensen har blivit a� USA i sin tro på marknadens över-

lägsenhet, och sin parallella misstro mot ”government” och po-

li�ska lösningar, har hamnat i e� extremläge med sin sam-

hällsmodell. Det är min prognos a� det kommer a� bli mycket 

dyrt mä� i �llväxt och poli�sk stabilitet för USA a� ta sig ur 

de�a extremläge. Det blev det i varje fall för Sverige när vi gick 

för långt i välfärdsstatsbygge med den svenska modellen under 

e� par eKerkrigsdecennier. Och återtåget kommer a� ta lång 

�d för USA. Precis som det gjorde för Sverige. 
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Välfärdsstatens renässans 
Vad menas med välfärdsstat? Den defini�on jag skall använda 

här bygger på två kriterier. 

 

Alla medborgare skall ha e� skydd för sin välfärd, mot sjukdom, 

olyckor, ålderdom, arbetslöshet etc. Det är det första. Det kan 

göras på olika sä�. Som i Sverige, Norge och Danmark med e� 
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stort ansvar för det offentliga för både finansiering och pro-

duk�on av välfärden. Lands�ngen i Sverige som exempel både 

finansierar och uRör det mesta av sjukvården. Gösta Esping-

Andersen, dansk sociologiprofessor och välkänd för sin typolo-

gisering av välfärdsmodeller, kallar den nordiska modellen för 

”den socialdemokra�ska regimen”. Eller också kan det göras 

som på kon�nenten (”den konserva�va regimen”) med e� mer 

begränsat statligt och kommunalt ansvar men komple�erat 

med privata insatser, i synnerhet vad gäller produk�onen av 

välfärden, och med privata försäkringar. 

 

Det offentliga har två uppgiKer i välfärdsstaten, och det gäller i 

både den socialdemokra�ska och konserva�va regimen. Staten 

och kommunerna hjälper på olika sä� �ll så a� även de svag-

aste i samhället får den välfärd de behöver vid sjukdom, olyck-

or, arbetslöshet, ålderdom etc. Det sker genom socialförsäk-

ringssystem av olika slag och genom �ll exempel subven�on-

erad sjukvård och omsorg. Och staten försöker påverka de rela-

�va inkomstskillnaderna genom bidragssystem eller progressiv 

beska�ning. 

 

Det andra kriteriet bryter mönstret i meningen a� det inte all�d 

är e� krav som brukar gälla för a� vi skall kunna tala om en väl-

färdsstat. Jag anser emeller�d a� i en välfärdsstat skall in-

komstskillnaderna i landet vara må�liga när de jämförs med 

andra utvecklade länder. Anledningen är a� forskningen visat 

a� inom gruppen västländer finns det e� nära samband mellan 

rela�v inkomsRördelning och sociala förhållanden, ju större 

inkomstspridningen är i e� land, desto större är de sociala pro-

blemen visavi hur det ser ut i andra västländer. Det gör den re-
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la�va inkomsRördelningen �ll e� relevant välfärdsmå�. Man 

får en indika�on på i vilken grad den välfärdsmodell som poli�-

kerna valt (enligt socialdemokra�sk eller konserva�v tradi�on) 

har fungerat för medborgarna. 

 

Med dessa båda må�stockar kommer Belgien, Frankrike, Hol-

land, Tyskland och Österrike samt de nordiska länderna, Dan-

mark, Finland, Norge och Sverige, a� definieras som välfärds-

stater. Två länder som brukar hänföras �ll kategorin europeiska 

välfärdsländer faller utanför. England eKersom inkomstsprid-

ningskriteriet inte är uppfyllt. Inkomstskillnaderna i England är, 

rela�vt andra västländer, extremt stora, nästan på samma nivå 

som i USA. Och Schweiz av det enkla skälet a� dess välfärdsmo-

dell är unik. Det finns inget annat västland med samma karaktä-

ris�ka som Schweiz. Samtliga länder som jag här definierat som 

välfärdsstater har enligt senaste mätningarna [2009] en offent-

lig sektor i storleksordningen lite över 50% av BNP (som högst 

58% i Danmark och som lägst 48% i Tyskland). Den schweiziska 

offentliga sektorn mä� på samma sä� var 34%. 

 

Välfärdsstaten vs ”Small government”-strategin 
Den europeiska välfärdsstaten har i den amerikanska deba�en 

under senare decennier, särskilt eKer 1980, betraktats som en 

omodern och kostsam samhällsmodell. Omodern eKersom den 

i den marknadsfokuserade �d vi levt i eKer 1980 har förknip-

pats med poli�sk inblandning i marknaderna, med fördelnings-

poli�k, med tröghet och tråkighet, och med ”socialis�sk” poli-

�k, det mest omoderna av allt. Och den har anse�s kostsam 

eKersom den rela�va �llväxten i välfärdsstatsländerna har ut-

vecklats svagt. Välfärdsstaterna har helt enkelt, menar man, 

haK en sämre BNP-�llväxt än USA. 
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Det är idag – med betoning på idag – e� felak�gt synsä�. Min 

hypotes är a� så som världen ser ut är det den amerikanska 

modellen som är omodern. Med andra ord, det är min proviso-

riska spådom a� den europeiska välfärdsstaten kommer a� få 

ome�ke�eras från poli�skt gammalmodig �ll moderik�g. För 

det visar sig, jag skall komma �ll frågan, a� släpper man mark-

naderna allRör fria under lång �d uppstår störningar och felallo-

keringar. Särskilt finanssektorn riskerar a� gå ur kontroll. Finan-

skrisen 2008/2009 är e� konkret exempel. Och om den poli-

�ska målsä�ningen hos en majoritet som i USA ständigt är a� 

hålla ska�erna nere och (därmed) svälRöda allt som har med 

gemensamma satsningar a� göra är risken stor a� man får e� 

samhälle som inte fungerar effek�vt. De dåligt underhållna 

amerikanska vägarna, broarna och annan infrastruktur kan vara 

e� exempel. 

 

Det är syKet med pappret a� försöka föra den här hypotesen i 

bevis. Jag skall metodiskt jämföra den europeiska välfärdsstats-

modellen med den amerikanska samhällsmodellen (i fortsä�-

ningen kallad ”Small government”-strategin). Någon skulle säga 

a� en sådan jämförelse är omöjlig, det är som a� jämföra äpp-

len och päron. Å andra sidan är USA och Europa kulturellt, poli-

�sk och ekonomiskt en del av samma värld, skillnaderna är 

må�liga. Länderna är utan undantag liberala stater, demokra-

�er och kapitalis�ska ekonomier, och på ungefär samma ut-

vecklingsnivå. Och även skillnaderna i storlek är må�liga när 

USA och Europa jämförs. Hela EU-Europa och USA är mä� i BNP 

nästan exakt lika stora. Enbart de nio europeiska välfärdsstats-

länderna (Belgien, Frankrike, Holland, Tyskland och Österrike 
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och de nordiska länderna) svarar �llsammans för en ekonomi 

som är i storleksordningen två tredjedelar av USAs ekonomi. 

 

Det finns tre tunga skäl �ll varför välfärdsstatsmodellen sanno-

likt kommer a� få en renässans.  

 

”Small government”-strategin vid vägs ände 
Det första skälet är det mest uppenbara, ”Small government”-

strategin visar sig vara en poli�sk och ekonomisk återvänds-

gränd så som den globala ekonomin ser ut idag. Tecknen är 

många. 

 

*Underinvesteringar i offentlig sektor, mest tydligt vad gäller 

infrastrukturen. Under lång �d har investeringar i infrastruktur i 

USA legat på ungefär halva den europeiska nivån. I Europa inve-

sterar vi i runda tal 5% av BNP i infrastruktur per år, i USA 2,5%. 

The American Society of Civil Engineers (ASCE) publicerar regel-

bundet, senast 2009, si� betyg över �llståndet för amerikansk 

infrastruktur – vägar, broar, dammar, skolor, energisystem, 

va�enförsörjning etc. Betyget blir underkänt, D. Det ameri-

kanska betygssystemet går från A (utmärkt), �ll E (underkänt) 

med C som genomsni�. D kan närmast kallas uselt. ASCE beräk-

nar a� enbart det eKersa�a underhållet kommer a� kosta den 

amerikanska ekonomin i storleksordningen $1 200 miljarder, 

det motsvarar inte så långt från 10% av BNP. 

 

*Överinvesteringar i privat sektor, särskilt i sådant som har med 

privat konsum�on a� göra. Man behöver inte �llbringa lång �d 

i USA för a� förstå a� det finns, låt vara sne� fördelat, oerhört 

stora resurser för privat konsum�on. Det speglas i a� ameri-
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kansk BNP �ll 71% (2009) består av privat konsum�on. I Tysk-

land är motsvarande siffra samma år 55%, i Sverige 48%. Den 

höga privata konsum�onen rela�vt andra utvecklade länder 

antyder a� investeringarna i den amerikanska ekonomin är för 

låga. 

 

*De svaga grupperna i samhället har e� uselt skydd mot sjuk-

dom, olyckor, arbetslöshet etc. USA använder knappa 10% av 

BNP för ska�efinansierade sociala skyddsnät, Tyskland och Sve-

rige �ll exempel mer än dubbelt så mycket. Och skyddet för de 

ekonomiskt svaga är dåligt också på annat sä�. Sjukdom är ex-

empelvis den vanligaste orsaken �ll personliga konkurser i USA. 

 

*Stora inkomstskillnader. ”Small government”-strategin blir i 

prak�sk poli�k mycket snål med åtgärder för a� dämpa stora 

inkomstskillnader. Det finns lite av kompenserande inkomster, 

ska�efinansierade bidrag, �ll de svaga grupperna i samhället. 

Och progressiviteten i ska�eskalorna är mindre än i de europe-

iska välfärdsstaterna. 

 

*Mindre effek�va lösningar. ”Small government”-strategin har 

en ideologisk bakgrund som ibland leder �ll mer kostsamma 

lösningar än nödvändigt. Poli�kerna, och det gäller påfallande 

oKa för både republikaner och demokrater, väljer helt enkelt 

e� samhällsekonomiskt dyrare upplägg eKersom man inte kan 

tänka sig a� det offentliga skall ta på sig e� ökat ansvar. Det 

mest uppenbara exemplet är sjukvårdens finansiering. A� man 

låter privata försäkringsbolag, inte ska�ebetalarna, finansiera 

vården leder �ll jämförelsevis mycket höga administra�va kost-

nader. Det har beräknats a� det administra�va, det icke-
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medicinska, i USA tar uppemot 30% av sjukvårdens resurser. 

Det i sin tur förklarar �ll stor del varför det amerikanska vårdsy-

stemet är mer än 50% dyrare än för genomsni�et av OECD-

länderna. 

 

*En alltmer spekula�v finanssektor bidrar �ll ökad instabilitet. 

Vik�ga avregleringar och en generös, närmast liberteriansk, 

penningpoli�k, helt i linje med det nya ekonomisk-poli�ska pa-

radigmet, har få� den amerikanska finanssektorn a� under de 

senaste 10-15 åren i ökad grad ”leva si� eget liv” frikopplad 

från real sektor. Historiskt har bankernas utveckling följt BNP-

utvecklingen. Logiskt nog kan man säga, finansiella och reala 

sektorn bör växa i ungefär samma takt. Den kopplingen bröts 

under senare delen av 1990-talet. Oavse� hur man mäter – i 

kreditvolymer, vinster, löner etc. – har de amerikanska banker-

na och skuggbankerna släppt kopplingen �ll real sektor. Det 

antyder ökat risktagande och spekula�on vilket får katastrofala 

följder om riskerna förverkligas och blir �ll kris som 2008/2009. 

Det skapar också spänningar i samhället. Av vilken anledning 

skall lönerna för de anställda i finanssektorn spela i en egen 

division som de nu gör? Det har visats a� anställda i finanssek-

torn i USA idag tjänar 50-70% mera än jämförbara grupper i 

andra sektorer. Det finns med all säkerhet en nära koppling 

mellan ”Small government”-strategin och de ökade frihetsgra-

derna för bankerna och de andra finansins�tuten. 

 

*Statsskuldsproblema�ken. A� det offentliga lånar för sin verk-

samhet 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 
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tenderar statlig upplåning a� bli e� subs�tut för ska�ehöjning-

ar. Det råder så a� säga obalans mellan eKerfrågan på offent-

liga varor å ena sidan och möjligheten a� med begränsade 

ska�eintäkter betala vad det kostar å den andra. När det hjulet 

får snurra �llräckligt många varv kan statsskulden bli e� allvar-

ligt problem genom a� de finansiella marknaderna mister för-

troendet som för Grekland och de andra skuldtyngda länderna i 

Europa. Ekonomhistorikern Niall Ferguson, liksom Ken Rogoff 

och Carmen Reinhart i sin bok This Time is Different, hävdar a� 

erfarenhetsmässigt riskerar finansmarknadens förtroende a� 

minska när statsskulden närmar sig 100% av BNP. Den insikten 

är del av bakgrunden �ll den intensiva diskussionen i USA på 

senare �d kring statskuldens storlek (som börjar närma sig 

100% av BNP). 

 

Tankegången kan missförstås. Det är inte så a� det marknads-

vänliga ekonomisk-poli�ska paradigm som sjösa�es av Ronald 

Reagan och Margaret Thatcher i början av 1980-talet, och som 

sedan dess varit tongivande i västvärlden, och som i sin förläng-

ning i USA har blivit ”Small government”-poli�ken, har varit e� 

misslyckande. Tvärtom. Det har varit en framgång. Det var en 

nödvändig omläggning. Den �digare samhällsmodellen i väst-

världen, den uppförstorade Keynesianismen där staten skulle 

sköta det mesta, och som fanns i många europeiska länder un-

der 1970-talet, inte minst i Sverige, hade överlevt sig själv. Det 

var e� förstelnat, socialdemokra�skt influerat, samhälle som 

medborgarna steg för steg under 1970- och 1980-talen blev 

alltmera kri�ska mot, och som inte längre var konkurrens-

kraKigt. Sverige gick kräKgång mä� i BNP per capita rela�vt 

andra västländer, inte minst visavi USA, under 15-20 år, fram �ll 
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mi�en av 1990-talet. Från prak�skt taget världens rikaste land 

1970 �ll en plats kring 25-30 mä� i köpkraK. Det fanns en för-

klaring. Sverige hade gå� längre än nästan alla andra västländer 

med sin ambi�ösa, och för en �d mycket framgångsrika, 

idéstyrda ekonomiska poli�k enligt det gamla paradigmet, det 

som kom a� kallas den svenska modellen, och fick betala e� 

högt pris för det. 

 

Historien upprepar sig. Det som nu håller på a� ske är a� den 

amerikanska varianten av det nya paradigmet, ”Small govern-

ment”-strategin, har nå� vägs ände. 

  

Välfärdsstaterna står sig väl i konkurrensen 
Det andra skälet �ll varför den europeiska välfärdsstaten kom-

mer a� få en renässans är a� ekonomin är lika stark som den 

amerikanska. Det poli�ska huvudargumentet för ”Small govern-

ment”-strategin faller därmed. För det har varit, och är, e� hu-

vudargument a� ekonomin gynnas, a� den rela�va �llväxten är 

bä�re jämfört med andra västliga samhällsmodeller, och kanske 

i synnerhet jämfört med välfärdsstatsmodellen i nordeuropeisk 

tappning. ”Big government” hämmar �llväxten, det har varit 

budskapet. Det argumentet håller av allt a� döma inte längre. 

Tillväxten i de europeiska välfärdsstaterna är idag inte uppen-

bart lägre. Dynamiken är inte sämre. Och konkurrensförmågan 

mera allmänt är på samma nivå som för USA. Jag skall granska 

dessa tre påståenden lite mera systema�skt. 

 

Först �llväxten. Det är korrekt a� säga a� den amerikanska eko-

nomin har växt snabbare än välfärdstatsländerna i Europa om vi 

��ar på hela den aktuella perioden, från 1980 och fram �ll idag 
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[2013]. Det är inga stora skillnader men USAs BNP, och BNP per 

capita, har avgjort utvecklats bä�re under dessa tre decennier. 

Och det gäller oavse� om vi mäter i löpande eller fasta priser, i 

köpkraK eller eKer växelkurs. En förklaring kan vara a� antalet 

arbetade �mmar per år har varit väsentligt högre i USA än i 

Europa, allt annat lika höjer det den rela�va �llväxten. En an-

nan förklaring kan vara a� den offentliga sektorn varit jämförel-

sevis större i Europa. Sä�et man mäter produk�viteten på i 

na�onalräkenskaperna gör a� det gynnar det land som har en 

större privat sektor. En tredje förklaring, och den gäller i varje 

fall för Sverige, är a� omställningen från det gamla paradigmet, 

den uppförstorade Keynesianismen, �ll en ny mer marknadsori-

enterad poli�k tog längre �d i Europa än i USA. Oavse� förkla-

ring är det otvetydigt a� USAs �llväxt varit bä�re än Europas 

under perioden 1980-2010. 

 

Det ser något annorlunda ut med e� kortare �dsperspek�v. 

Tillväxten för välfärdstatsländerna i Europa under de senaste 

femton åren, för perioden 1995-2010, skiljer sig inte särskilt 

mycket åt visavi USA. Mäter man �llväxten i fasta priser och 

eKer köpkraK var den procentuella ökningen för hela perioden 

för �ll exempel Sverige 45% mot USAs 46%. Ännu bä�re utveck-

lades Norge och Belgien. Tyskland är det land som bryter 

mönstret, landet hade under de här femton åren en klart sämre 

�llväxt än USA. En förklaring kan vara a� integra�onen av den 

ös�yska ekonomin pågick som bäst. Tyskland har också haK 

andra problem med sin ekonomi under den här perioden. 

 

Den samlade bilden blir a� USA forRarande växer go� och väl i 

samma takt som Europas välfärdsstater. Men gapet i �llväx�akt 
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har en tendens a� med �den snävas ihop. Mellan 2005 och 

2010 växte de nio välfärdsstaterna med 5,2%. USA växte med 

4,8% under samma period. Skillnaden är försumbar. 

 

Det andra gäller dynamiken hos respek�ve samhällsmodell. Vi 

vet a� det land som rela�vt se� har e� stort �llflöde av nystar-

tade företag, en hög grad av entreprenörskap, kommer a� klara 

jobben, och �llväxten, bä�re än de länder som ligger längre ner 

på listan. Mot den bakgrunden blir det intressant, inte minst för 

poli�kerna, a� mäta graden av entreprenörskap i olika länder. 

En av de senaste årens mest uppmärksammade försök på den 

punkten är Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Problemet 

med GEM är a� den mäter graden av entreprenörskap utan 

urskiljning, enklaste levebrödsföretag blandas ihop med Fa-

cebook och andra �llväxtgaseller. Nu har professorerna Zoltan 

Acs och Laszlo Szerb utvecklat e� ny� index, Global Entrepre-

neurship and Development Index (GEDI), mer inriktat på a� 

mäta den högkvalita�va, ”förädlings-värdetunga” delen av ent-

reprenörskapet. Man kan säga a� GEDI ger en indika�on på 

vilka länder som har skapat goda förutsä�ningar för a� det skall 

komma fram många nya företag baserade på högteknologi, 

alltså den typ av företag som skapar höga förädlingsvärden och 

därmed bidrar mycket �ll BNP-�llväxten. 

 

Zoltan Acs och Lazlo Szerb analyserade 71 länder och rangord-

nade. Samtliga europeiska välfärdsstater finns med i toppen av 

listan. Den välfärdsstat som kommer sämst ut är Österrike på 

plats 22. Mest tänkvärt är a� de nordiska länderna hamnat så 

högt. Danmark ligger i topp, Sverige på _ärdeplats och Finland 

på tre�onde plats och däremellan finns Norge. Det är intres-
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sant eKersom det antyder a� den ekonomisk-poli�ska modell 

som vi håller oss med i Norden idag är konkurrenskraKig också 

vad gäller entreprenörskap. Det går inte längre a� hävda a� 

rela�vt höga ska�er och en generös välfärdsstat står i motsats-

ställning �ll �llväxt genom nyföretagande. A� USA också ham-

nar bland länderna i topp (plats 3) är inte oväntat, alla vet a� 

förutsä�ningarna för högteknologisk �llväxt via nyföretagande 

är bä�re i USA än på de flesta andra håll. 

 

Det tredje gäller helheten, i vilken utsträckning de europeiska 

välfärdsstaterna står sig i konkurrensen med USA när perspek�-

vet breddas. Word Economic Forum, den Schweiz-baserade 

tankesmedjan mest känd för sina årliga Davos-konferenser, har 

under senare år genomfört en ambi�ös studie av olika länders 

konkurrenskraK. KonkurrenskraK definieras då som “…the set 

of ins�tu�ons, policies, and factors that determine the level of 

produc�vity of a country”. Den senaste rapporten, som public-

erades 2010, mäter och jämför 139 länder i enlighet med tolv 

kriterier med betydelse för konkurrenskraKen. Vilka dessa tolv 

kriterier är framgår av nedanstående figur som visar hur USAs 

konkurrensförmåga står sig när den jämförs med genomsni�et 

av de andra högst utvecklade länderna som i prak�ken 

domineras av de europeiska välfärdsstaterna. (”Innova�on driv-

en economies”).  

 

Det man ser är det förväntade. A� USA är extra ”bra på” inno-

va�oner och nyskapande och har en rela�vt se� mycket väl 

fungerande arbetsmarknad. Och dessutom har landet en given 

fördel genom storleken på den egna hemmamarknaden. USA är 

utan jämförelse världens största och mest sofis�kerade 

marknad. 
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I rangordningen av de bästa länderna kommer Schweiz på första 

plats. EKer Schweiz kommer – för a� ta de �o mest konkurrens-

kraKiga i rangordning – Sverige, Singapore, USA, Tyskland, Ja-

pan, Finland, Nederländerna, Danmark, Kanada. Mellan plats 11 

och 20 finns de tre resterande europeiska välfärdsstaterna med 

Belgien sist på plats 19. Det är ingen överdriK a� säga a� väl-

färdsstatsländerna i Europa väl matchar USA i allmän konkur-

renskraK. 

 

När dessa tre förhållanden – förmågan �ll ekonomisk �llväxt, 

förutsä�ningarna för entreprenörskap och den allmänna kon-

kurrensförmågan – dras ihop �ll en helhetsbild blir skillnaderna 

mellan de två samhällsmodellerna inte stora.  Den europeiska 

välfärdsstatsmodellen och den amerikanska ”Small govern-
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ment”-modellen framstår i ekonomiskt avseende som rela�vt 

jämförbara. Det är emeller�d inte hela bilden. 

 

Det finns en tredje faktor. Människorna mår bä�re i den euro-

peiska välfärdsstaten än i det amerikanska ”Small government”-

samhället.  

 
Människorna mår bä�re i välfärdsstaten 
Epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Picke� hävdar i 

sin bok The Spirit Level , det jag antydde inledningsvis, a� det 

vid varje �dpunkt finns e� samband mellan inkomstskillnaderna 

i e� land och de sociala förhållandena i landet. Ju vidare spänn-

vidden i inkomst är i landet, desto fler sociala problem har lan-

det – allt när jämförelsen görs med andra länder. Spädbarns-

dödligheten, den förväntade livslängden, graden av fetma, kvin-

nans ställning, hur mycket psykisk sjukdom som finns, drogan-

vändningens omfa�ning, antal personer i fängelse, ungdomars 

läsförmåga, antalet avhopp från skolan, mängden tonårsfödslar 

etc. För alla dessa gäller a� ju större inkomstgap e� land har 

mellan rik och faTg (rela�vt andra länder), desto större är pro-

blemen. 

 

Förfa�arna redovisar e� stort antal grafer med inkomstskillna-

derna i olika länder längs x-axeln, och de sociala parametrarna 

längs y-axeln. Med andra ord långt ut �ll höger i diagrammet 

finns de länder som har stor rela�v inkomstspridning, stora in-

komstklyKor, och högt upp i diagrammet ligger de länder som 

har stora sociala problem. Problemet för USA är a� landet ham-

nar högt upp �ll höger i samtliga de diagram som förfa�arna 

redovisar, alltså för samtliga de sociala parametrar som jag just 
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nämnde (och för några y�erligare). Det är med andra ord en 

posi�on som berä�ar a� jämfört med de övriga högt utveck-

lade länder som ingår i redovisningen har USA större inkomst-

skillnader och (följaktligen) större sociala problem. De europe-

iska välfärdsstaterna hamnar utan undantag i den andra, posi-

�va änden av diagrammen – den med rela�vt se� små inkomst-

klyKor och små sociala problem. Där finns oKa också Japan. Se 

nedanstående figur. 

 

Jag är inte okri�sk mot The Spirit Level. Visst, förfa�arna överty-

gar mig om a� stora inkomstskillnader i e� land inte är bra för 

människorna i det landet. Men de visar inte på hur sambandet 

verkar, vilka mekanismer det är som får �ll exempel spädbarns-

dödligheten a� vara högre i USA än i Sverige. Wilkinson och 

Picke� antar a� det orsakssambandet finns. Det finns också en 

metodkri�k från andra forskare. Och en rasande poli�sk kri�k 
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från höger mot boken. Ändå menar jag a� huvudbudskapet i 

The Spirit Level, a� länder med stora inkomstskillnader i sni� 

har större sociala problem än länder med mindre inkomstskill-

nader, står sig vid en granskning. Och det är tankeväckande 

nog. 

 

E� par y�erligare iak�agelser från boken är för övrigt värda en 

kommentar när vi talar om USA. Forskare vid London School of 

Economics har i en studie av förhållandena i e� antal västländer 

länder, däribland USA, visat a� det finns e� samband mellan 

inkomstskillnader och social rörlighet. Med social rörlighet me-

nas då hur lä� eller svårt det är för en individ a� inkomstmäss-

igt bryta sig loss från sin föräldragenera�ons inkomsRörhållan-

den. Det är inget omfa�ande material och resultaten måste 

värderas däreKer men det man kan se är uppseendeväckande. 

USA (och England) har markant lägre social rörlighet än de öv-

riga länderna i undersökningen (Norge, Finland, Sverige, Tysk-

land, Kanada). Den europeiska myten om USA har sedan Alexis 

de Tocqueville skrev om sin USA-resa på 1830-talet varit myten 

om möjligheternas land, e� land där vem som helst genom hårt 

arbete och idoghet kan nå hur långt som helst, själva sinnebil-

den av hög social rörlighet. Den här studien slår in en kil i den 

sagan. Det verkar som om USA idag är e� land där det, tvärte-

mot det de Tocqueville kunde se, är svårare än i Europa a� 

klä�ra uppåt på den sociala stegen. 

 

Den andra iak�agelsen gäller sambandet mellan arbets�d och 

inkomstskillnader. Det är väl känt a� amerikanarna i genom-

sni� arbetar fler �mmar per år, det har jag varit inne på �di-

gare, och tar ut mindre semester än den genomsni�lige västeu-
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ropén. Wilkinson och Picke� diskuterar den frågan i sin bok och 

finner a� även här finns e� klart samband med hur stora in-

komstskillnaderna är, ju vidare inkomstgapet är mellan faTga 

och rika i landet, desto längre årsarbets�d tenderar landet ha 

när det jämförs med andra länder. Man skulle alltså kunna säga 

a� e� av skälen, och kanske e� avgörande skäl, �ll varför ame-

rikanarna arbetar så mycket är a� de lever i e� land med stora 

rela�va inkomstskillnader. 

 

De länder som har små inkomstklyKor i Wilkinsons och Picke�s 

studier är alla europeiska välfärdsstater – med e� 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 USAs. Det borde uppmuntra de amerikanska 

poli�ker som vill göra något åt inkomstorä�visorna i landet. Det 

är bara det a� den japanska modellen bygger på a� det är små 

inkomstskillnader helt allmänt i landet, och a� människorna av 

allt a� döma tycker a� det skall vara så. Det är så långt man i 

västvärlden kan komma från dagens amerikanska lönesä�nings- 

och bonuskultur. 

 

Om vi accepterar Wilkinsons och Picke�s analys (vilket således 

inte alla gör) är det är ingen tvekan om a� människorna i de 

europeiska välfärdsstaterna i sni� mår bä�re än människorna i 

USA. 

 

Tiden arbetar för välfärdsstatsmodellen 
Det första argumentet för välfärdsstatsmodellens renässans har 

varit a� ”Small government”-modellen idag har egna allvarliga 

problem. Allt från usel infrastruktur �ll överinvesteringar i delar 

av den privata sektorn. Och dessutom (vilket jag inte har disku-
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terat) med poli�ska låsningar mellan republikaner och demo-

krater som får seriösa deba�örer och statsvetare som Fareed 

Zackaria och Francis Fukuyama a� vara pessimis�ska när det 

gäller möjligheten a� poli�skt åtgärda det som inom kort måste 

åtgärdas i det amerikanska samhället. Det andra argumentet 

har varit a� de europeiska välfärdsstaterna inte längre är eko-

nomiskt underlägsna USA. Det var länge en icke-ifrågasa� san-

ning a� välfärdsstaterna i Europa var ekonomiskt om inte out-

vecklade, så i varje fall mindre dynamiska än USA. Det är svårt 

a� hävda a� det gäller idag. Även om USA fortsa� �llhör värl-

dens mest konkurrenskraKiga länder, och även om inget annat 

land inom överskådlig �d storleksmässigt kommer a� kunna 

jämföras med USA, har det vid en närmare granskning visat sig 

a� även de europeiska välfärdsstaterna står upp väl i allt som 

bestämmer fram�dens �llväxtutveckling. Det tredje, och avgö-

rande, argumentet har varit a� människorna i välfärdsstaterna 

mår bä�re. 

 

Det finns också e� _ärde argument. Tiden arbetar för välfärds-

statsmodellen. Inkomstskillnaderna kommer a� växa i takt med 

a� globaliseringen fortsä�er, och då krävs poli�ska åtgärder för 

a� dämpa effekterna. Den europeiska välfärdsstaten är bä�re 

rustad på den punkten än den amerikanska ”Small govern-

ment”-modellen. 

 

Det som skulle visas, är visat – den europeiska välfärdsstatsmo-

dellen står inför en renässans. 
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Varför befinner sig USA:s samhällsmo-

dell i kris? 
Under de senaste 2-3 åren [2010-12] har några av USA:s mest 

respekterade ekonomer, journalister och poli�ska kommenta-

torer publicerat böcker med budskapet a� den amerikanska 
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samhällsmodellen är i djup kris. Tyler Cowen, Brad deLong, Tho-

mas Friedman, Paul Krugman, Jeffrey Sachs, Joseph S�glitz och 

Fareed Zakaria är några av de mera kända (se li�eraturlistan). 

 

Det grundläggande budskapet hos alla dessa, låt vara a� de har 

sina speciella vinklingar och ”betoningar”, är a� den ameri-

kanska samhällsmodellen under senare decennier har utveck-

lats i alldeles fel riktning, kort sagt a� USA som land håller på 

a� urholka sina förutsä�ningar a� klara sig i den globala kon-

kurrensen. Det investeras för lite i gemensamma resurser, i �ll 

exempel utbildning och infrastruktur, och de amerikanska poli-

�kerna är inte beredda a� fa�a de åtstramande och ska�ehö-

jande beslut som krävs för a� få kontroll över statsskulden 

(som nu [2013] är över 100% av BNP, jfr med Sveriges statskuld 

på ca 40%). Och inkomsRördelningen har blivit snedare och 

snedare så �ll den grad a� numera tar den procentenhet av 

befolkningen som tjänar mest hand om 25% av alla inkomster, 

och ökar sina rela�vinkomster för varje år som går, medan det i 

andra änden av skalan idag finns kring 40 miljoner amerikaner, 

nästan en av fem i arbetsför ålder, som måste få socialbidrag 

(”foodstamps”) för allt någorlunda överleva, långt flera än för 

�o år sedan. Den gemensamma nämnaren för de senaste 2-3 

decenniernas utveckling är a� det kollek�va, det gemensamma 

i det amerikanska samhället, har sa�s på svältkost medan det 

privata har få� ta för sig alltmera oreglerat, och utan hänsyn �ll 

om hela samhället i stort mår bra eller inte. Det är detsamma 

som a� säga a� USA idag kännetecknas av mycket stora under-

investeringar i kollek�va nyTgheter, allt från infrastruktur och 

utbildning �ll hjälp �ll de svaga i samhället. 
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Och det är bara den ekonomiska sidan av saken. Till det kom-

mer tecknen på a� fler amerikaner än �digare mår dåligt. Som 

a� de sociala problemen är större i USA än i något annat väst-

land (som �ll exempel Wilkinson & Picke� övertygande har do-

kumenterat i sin bok The Spirit Level). Som a� den omskrutna 

höga sociala rörligheten, ”arbeta hårt och spara och du kommer 

a� lyckas”, inte längre existerar, i själva verket är det mycket 

svårare för en amerikan idag a� socialt komma loss från sin för-

äldragenera�on än vad som gäller i �ll exempel Europa. Som a� 

den självklara poli�ska auktoritet som ligger i a� vara världens 

största ekonomi håller på a� urholkas, Kina kommer högst tro-

ligt a� ha en större BNP än USA före 2020 etc. Allt de�a, och 

mycket mer, bidrar �ll a� känslan hos många amerikaner är a� 

något är allvarligt fel. ”America today is not healthy”, som Tho-

mas Friedman och Michael Mandelbaum skriver sammanfa�-

ningsvis i sin bok That Used to be Us. 

 

Det mest allvarliga är a� det inte blir någon�ng gjort åt situ-

a�onen. Det i sin tur kokar ner �ll det poli�ska systemets hand-

lingsförlamning. Polariseringen i kongressen i Washington DC är 

mer påtaglig än någonsin. Och a� inte kunna komma �ll beslut i 

centrala poli�ska frågor är katastrofalt för landet, särskilt i en 

situa�on när andra länder, inte minst Kina, USA:s främsta rival 

om världshegemonin, arbetar för full maskin för a� bli mer kon-

kurrenskraKiga. 

 

Hur har det kunnat bli så här? Varför har USA dessa problem? 

Ja, jag menar a� det är två sammanfallande kraKer som har 

verkat. Det har jag skrivit om i min bok Dagbok från USA. An-

teckningar om en samhällsmodell i fri� fall. 
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”Small government”-strategin har nå� vägs ände 
För det första har det ekonomisk-poli�ska paradigm som sjö-

sa�es i början av 1980-talet med Ronald Reagan som poli�sk 

banérförare varit mycket väsentligt, närmast avgörande, för a� 

det i USA under decennier underinvesterats i utbildning, infra-

struktur och andra kollek�va varor. Det var trots allt Ronald Re-

agan som i si� installa�onstal 1981 sa a� ”government is not 

the solu�on to our problem; government is the problem”. 

Denna ”Small government-strategy” har dominerat amerikansk 

poli�k sedan 1980-talet. Det är inget kons�gt med det. Det var 

mo�verat i meningen a� regleringarna av marknaderna under 

de så kallade ”gyllene decennierna”, 1950- och 1960-talen, 

hade gå� för långt, det hade blivit allRör mycket ”government” 

och allRör lite marknad. Det var rä� a� avreglera och hårdare 

granska de offentliga budgeterna. Men med �den gick också det 

här ekonomisk-poli�ska synsä�et för långt.  

 

Kring sekelskiKet 2000 fanns det svaga signaler, i dag kan man 

se dem tydligt, som antydde a� det mesta av det nya paradig-

mets kraK var borta. Det fanns tvärtom allvarliga problem med 

a� släppa marknaderna än mer fria, det gällde framförallt fi-

nansmarknaderna. EKer finanskrisen 2008/2009 rådde det ing-

en tvekan hos många ekonomer, ”Reagano-mics” hade nå� 

vägs ände. Men som sagt, under �den, under snart tre decen-

nier, hade amerikansk poli�k, och det gäller för både republika-

ner och demokrater, idémässigt dominerats av e� synsä� där 

det närmast hade varit en poli�sk självklarhet, och för många 

libertarianer en poli�sk dygd, a� det offentliga skall hållas kort. 

Och det skall �lläggas, a� det synsä�et, ”Small government-

strategy”, forRarande har poli�sk majoritet i Washington. Det 

gör inte situa�onen lä�are. 
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För det andra handlar det om hur det amerikanska poli�ska 

systemet, och vi talar då om kongressen, fungerar idag. E� an-

tal samverkande orsaker har gjort a� kongressen har poli�skt 

polariserats. Det har bland annat med historiska omständighet-

er a� göra, �ll exempel a� den starka falang av konserva�va 

sydstatsdemokrater som �digare fanns i prak�ken har gå� upp i 

det republikanska par�et. Eller u�ryckt på annat sä�, republika-

nerna har med �den blivit det mer renodlat konserva�va  par-

�et medan demokraterna har blivit det mer renodlat libera-

la par�et (där ”liberal” skall tolkas som en blandning av social-

liberalism och socialdemokra� i nordisk mening). Det har också 

påverkats av valtekniska förhållanden. Så kallad ”gerry-

mandering”, de�a a� valkretsindelningen anpassas så a� re-

spek�ve par�s förutsä�ningar a� vinna maximeras, har få� 

den, säkert oönskade, konsekvensen a� de poli�ker som väljs 

har, visavi den poli�ska mi�en, radikaliserats. Polariseringen 

har också blivit starkare av medias mer åsiktsorienterade sä� 

a� rapportera om poli�ken, av a� sociala medier spelar en 

större roll för poli�ken, och av a� de poli�ska par�erna har få� 

mindre a� säga �ll om rela�vt hur det var �digare, med andra 

ord, den enskilde kongressledamoten har få� mera a� säga �ll 

om. Eller som Fareed Zakaria u�rycker saken: ”Kongressen idag 

består av en samling av 535 oberoende poli�ska entreprenörer 

som sköter systemet med sina individuella intressen – det vill 

säga a� bli omvalda – i högsätet. Hur man än mäter – i termer 

av lagförslag, �llägg, förslag om avskaffande av lagar – är syste-

met långt mer lyhört för varje kongressledamots nycker. Det är 

också långt mer lyhört för utomståendes påtryckningar.” 
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Särintresset slår ut allmänintresset 
Det senare leder över �ll det verkligt avgörande, det alla kri�ker 

jag har läst är överens om, a� särintressena, lobbyingkraKerna 

på Capitol Hill, har få� så mycket a� säga �ll om i amerikansk 

na�onell poli�k a� de, med en viss överdriK, själva bestämmer 

vilka lagförslag som skall bli lag. Det gäller i första hand för de 

tunga lobbyingbranscherna, Big Oil, Big Health och Wall Street. 

Jeffrey Sachs redovisar i The Price for Civiliza�on en tabell med 

hur mycket de stora lobbyingaktörerna satsar i pengar varje år, 

och konstaterar kärnfullt: ”The list of sectors in lobbying is like a 

who’s who of bad corporate behavior.” 

 

Men om särintressena har få� mycket a� säga �ll om i 

Washington DC är det samma sak som a� säga a� allmänintres-

set har få� stå �llbaka. För särintresset står defini�onsmässigt i 

motsatsställning �ll allmänintresset. 

 

Det blir tydligt om man konkre�serar. Thomas Friedman skriver 

i This Used to be Us om en amerikansk småföretagare, Mike 

Biddle, som han träffade hösten 2010. Biddles företag sysslar 

med a� återvinna gammal plast, “above ground mining” som 

han u�rycker det, vilket bland annat gjorde honom �ll vinnare 

av The Economist’s 2010 Innova�ons Award for Energy and En-

vironment. Hans företag arbetar i Kina och Europa men inte i 

USA. Varför det frågar Friedman? Ja, det finns i USA ingen 

na�onell lags�Kning som tvingar företagen a� ta hand om si� 

plastskrot, och det gör skillnad, det går inte få lönsamhet i verk-

samheten. Han berä�ar a� han försökt påverka poli�kerna i 

Washington men motkraKerna, särskilt Big Oil, säger nej. Biddle 
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avslutar med a� säga: ”Some-�mes I feel like I have lost my 

country. It is just not that exi�ng to be an American right now.” 

 

För a� sammanfa�a. USA har sa� sig i e� svårt läge med allRör 

små investeringar i kollek�va nyTgheter, och med låg sannolik-

het a� kunna poli�skt bli överens om a� göra något åt saken. 

Det har blivit så av väsentligen två skäl. För det första har det 

ekonomisk-poli�ska paradigm som behärskat amerikansk poli�k 

sedan 1980-talets början och som haK som poli�sk idé a� mini-

mera det gemensamma och det kollek�va, få� härska allt för 

länge. För det andra har denna ”Small government-stra-tegy” 

också få� näring, och poli�sk kraK, genom a� allmänintresset 

trängts �llbaka av mycket starka särintressen. 
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Anteckningar om en samhällsmodell i 

fri� fall 
Under åren 2009-2011 gjorde jag tre långa bilresor i USA, sam-

manlagt blev det nästan 2000 svenska mil utspridda över lan-

det, varvat med diverse research och skriverier om USA på hem-

maplan (publicerat på bloggen). När jag närmade mig den 

tredje resans slut skriver jag under e� par dagar i Miami Beach 

den här texten. Det är en uppsummering av tre års erfarenheter 

u�ryckt på det lite slängiga och ibland hafsiga sä� som följer av 

a� man si�er på en hotellsäng med laptoppen i knät och försö-

ker formulera sig. Texten ingår i ”Dagbok från USA” (2012) med 

just under�teln:”Anteckningar om en samhällsmodell i fri� fall.”  

 
 
Miami Beach, FL, söndag-.sdag, 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 a� allt 

inte står rä� �ll med det amerikanska samhället. För det finns 
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många sådana tecken. Det jag då diskuterar har fokus på eko-

nomi och poli�k, och på hur vanliga amerikaner har det. Den 

andra delen handlar om varför USA inte längre vid en jämfö-

relse med andra västländer framstår som e� särskilt a�rak�vt 

land i mina ögon. Det är USA och Nordeuropa som jag då jäm-

för. Så när jag i fortsä�ningen skriver Europa menar jag Nor-

deuropa – Frankrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Öster-

rike och de nordiska länderna. Vid en sådan jämförelse framstår 

USA, kanske tvärtemot vad många skulle tro, som en något be-

dagad 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 det bristande stödet för Irakkriget). Jag skulle 

vilja säga a� det är dags a� börja tala om det gamla USA. I den 

tredje delen skall jag försöka precisera problemet, vad det är 

som gör a� USA, de�a fabulöst resursrika och högt utvecklade 

land, fak�skt som jag ser det befinner sig på e� slu�ande plan 

vad gäller samhällsutvecklingen. Den som läst dagboken så 

långt vet a� problemet finns i Washington DC, i det federala 

poli�ska systemets oförmåga a� fa�a kloka, långsik�ga beslut, 

eller fa�a beslut överhuvudtaget. Den _ärde delen �ll sist hand-

lar om förutsä�ningarna för USA a� komma ur den poli�ska 

återvändsgränd som jag menar a� landet befinner sig. 

 

Det första som slår en besökare från Europa är a� allt är så bil-

ligt. Det är billigt a� hyra bil. Det är billigt a� bo. Det är billigt 

a� äta. Idag åt jag lunch på en Food Court på Aventura Mall och 

betalade $7 för en tallrik med ris, kyckling och grönsaker, allde-

les �llräckligt och dessutom go�. Samma tallrik serverad i mot-
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svarande miljö i Sverige, och förmodligen överallt i Europa, 

skulle kanske kosta dubbelt så mycket. Bensinen är väsentligt 

billigare. Genomsni�ligt har jag betalat $3.50 per gallon, det 

motsvarar ungefär 5:50 kronor per liter, grovt se� en tredjedel 

av priset i Sverige. Likaså kostar jämförbara kapitalvaror överlag 

mindre än i Europa. Det går a� delvis förklara de lägre priserna 

för mat, boende, transporter och kapitalvaror med skalekonomi 

och med a� konkurrensen 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 a� en stor majori-

tet av de amerikanska konsumenterna inte har råd a� betala 

mera för det man handlar. Eller för a� se det ur e� annat per-

spek�v. A� resa runt i Europa för en amerikan med medelin-

komster skulle uppfa�as som mycket dyrt. 

 

De stora skillnaderna mellan hur människor har det, hur de le-

ver si� dag-�ll-dag-liv, är en andra iak�agelse som man gör. 

Med det menar jag a� det är näst in�ll uteslutet a� man i 

Europa skulle få se så stora skillnader mellan rika och faTga 

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 �llfällen har jag se� verkligt stora villor, närmast 

slo�sliknande ”mansions”, vilka som granne har haK enkla, mo-

bila småhus. Det är e� trivialt tecken på a� skillnaderna i eko-

nomiskt välstånd är enorma. Det s�cker i ögonen på en besö-

kare från Europa. 

 

Den stora lönespridningen, de�a a� USA är e� land där man för 

e� hel�dsjobb an�ngen kan tjäna osannolikt mycket eller ex-
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tremt lite, är också något som slår en. Eller rä�are sagt, man 

slås av a� så många är så dåligt betalda (människorna med 

superinkomster träffar inte en besökare på). Det kan vara kvin-

norna bakom disken på e� snabbmatställe som Waffle House, 

eller mannen som vänder skylten från Stop �ll 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 a� husen som vanliga 

amerikaner bor i oKa är mindre än de hus vi har i Europa, och 

än mer överraskande är det a� husen, precis som jag upplevde 

�digare idag, så oKa är dåligt underhållna. En förklaring �ll a� 

boendeytan i många småhus är liten kan vara a� den andel av 

människorna här som bor i flerfamiljshus är lägre, det leder rim-

ligen �ll a� flera som skulle bo i enrums- och tvårumslägenhet-

er i �ll exempel Sverige, bor i små småhus i USA. Men det kan 

inte vara hela förklaringen. Och det förklarar defini�vt inte var-

för så många småhusområden bokstavligen är nedgångna, och 

jag har se� många av dem både i vissa tätorter ute i landet och 

i de stora städernas förorter. En annan observa�on är a� 

många hus, an�ngen de är nybyggda eller äldre, an�ngen de är 

välskö�a eller vanskö�a, är av enklare slag. Under den senaste 

veckan har jag åkt i varje fall 50 mil längs Highway 17, en väg 

som grovt se� går i nord-sydlig riktning genom North och South 

Carolina, inte så långt från kusten. Mi� intryck var a� åt-

minstone tre av fyra hus längs vägen var mobila, de flesta av 

den mer avancerade sorten, jag tog reda på a� det som ny� 

kostar kring $100000. A� det inte ser ut så här i landet i sin hel-

het är en annan sak. Genomsni�spriset för nya småhus sålda i 

USA i september 2011 var $250000. Det finns såvi� jag vet ing-
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en prissta�s�k över vad det i sni� kostar a� bygga e� ny� enfa-

miljshus i Sverige. Men genomsni�spriset för e� svenskt småhus 

på andrahandsmarknaden var 2010 ca $300000 (2 miljoner kro-

nor). Det bör betyda a� kostnaden för e� ny� småhus i Sverige 

som e� genomsni� är väsentligt högre än så, sannolikt över 

$400000. 

 

EKer a� ha kört bil en vecka i Minnesota tog jag �llbaka min kri-

�k från 2009 mot de amerikanska vägarna. För när jag körde 

runt i Kalifornien, Nevada, Arizona, för a� inte tala om New 

Mexico, fanns det, tyckte jag, anledning a� kri�sera en del av 

vägarna, och vägunderhållet. Men vägarna i Minnesota var ut-

märkta och det omdömet gäller även för resten av den här re-

san. Interstate-vägsystemet är föredömligt, men även övriga 

vägar som jag har åkt på håller god klass. Det jag däremot har 

fäst mig vid är a� gatorna och vägarna i städerna förvånansvärt 

oKa är undermåliga i meningen a� vägbanan är bucklig, och lap-

pad och lagad. Med lite otur, som i Lexington KY, kan man mi� i 

centrala stan få vänta på a� tåget skall passera och bommarna 

lyKa. Och talar vi om infrastruktur som förvånar en besökare 

från Europa är det alla luKledningar. Det är flera år�onden se-

dan vägarna och gatorna i Sverige hade luKledningar vid sin 

sida. Kostnaderna för a� få ner alla ledningar i marken måste 

vara astronomiska. Kanske är det en del av förklaringen �ll var-

för ASCE i sin senaste rapport har räknat ut a� underinvestering-

arna i den amerikanska infrastrukturen är i storleksordningen 

15% av BNP, $2200 miljarder? Eller också kommer fram�dens 

trådlösa teknologier a� göra fasta ledningar onödiga, och där-

med har USA genom a� vara sena i steget gjort e� samhällseko-

nomiskt klipp! 
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Allt de�a sammantaget – a� priserna är så låga vid en jämfö-

relse med Europa, a� skillnaderna mellan den som har och den 

som inte har är så uppenbart stora, a� så många amerikanska 

hushåll, även familjer i medelklassen, kanske �ll och med i övre 

medelklass, har svårt a� få pengarna a� räcka �ll, a� den van-

liga amerikanen bor så enkelt (och inte verkar ha råd a� under-

hålla si� hus, eller bara underlåter a� göra det), a� infrastruk-

turen på sina håll är uppenbart underinvesterad – är tecken på 

a� det finns allvarliga problem i det amerikanska samhället. 

 

Som ekonom kan jag lägga �ll e� antal andra symptom på kris. 

Det ständiga bytesbalansundersko�et, vilket i klarspråk betyder 

a� USA:s affärer med omvärlden varje år går med minus, är e� 

tecken. E� annat är regelmässiga årliga budgetundersko�. Man 

får gå �llbaka �ll Bill Clintons presidenTd i mi�en av 1990-talet 

för a� hi�a det år då statsbudgeten senast gick ihop, inkomster 

och utgiKer balanserade. Budgetundersko�en har i sin tur med 

�den le� �ll en statsskuld som idag är i samma storleksordning 

som BNP. Det finns också annat a� lägga �ll listan, �ll exempel 

”Too-Big-To-Fail” (TBTF)-problemet, de�a a� USA:s största ban-

ker är så stora a� det är samhällsekonomiskt allRör kostsamt 

a� låta dem gå under om de hamnar i kris. Överhuvudtaget har 

finanssektorn i USA blivit för stor och för spekula�v visavi den 

reala sektorn. Den sysslar med för mycket ”destruc�ve cre-

a�on” istället för ”crea�ve destruc�on” som Jagdish Bhagwa� 

u�ryckte saken. Finanssektorn svarar idag för nästan 40% av 

alla vinster i landet. De höga vinsterna i finanssektorn har blivit 

följden av ökat risktagande vilket i sin tur i e� senare skede kan 

bli en bubbla som spricker med allvarliga följder för ekonomi 

och sysselsä�ning. Det problemet delar USA med många väst-
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länder men som så oKa är problemen större i USA än i andra 

länder. 

 

Jag tycker också a� det hör �ll symtombilden a� så många in-

tellektuella amerikaner själva u�rycker a� det amerikanska 

samhället visar tecken på allvarlig kris. Tankeväckande nog finns 

dessa personer på båda sidor av det poli�ska fältet. Jeffrey 

Sachs och Pat Buchanan, den förste liberal ekonom, den senare 

konserva�v historiker, är två exempel på förfa�are som på se-

nare �d givit ut böcker på det temat. Andra som jag läst och 

tycker gjort goda analyser av det amerikanska samhället är 

Francis Fukuyama och Fareed Zackaria, båda statsvetare och 

samhällstänkare. Liksom ekonomer som Brad deLong, Tyler 

Cowen, Paul Krugman och Joseph S�glitz, de två senare Nobel-

pristagare. Tyler Cowen för e� 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 a� när jag första gången kom �ll USA i 

mi�en av 1960-talet, kom jag �ll e� land som jag upplevde som 

mycket mer spännande och utmanande än Sverige. Framförallt 

var friheten större, det var e� liberalare samhälle på alla möj-

liga sä�. Det var förlösande a� slippa de regler och konven�on-

er, u�alade eller ou�alade, som styrde en ung människa i Sve-

rige på den �den. Till det kom a� allt det materiella var e� steg 

före, den nya tekniken, ja de nya idéerna överhuvudtaget. I USA 

fanns det som om några år skulle komma a� finnas också i 

Europa, och som vi såg fram emot. USA var då för mig, kort 
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sagt, en förebild, e� fascinerande land, och det tror a� de flesta 

svenskar i min genera�on tyckte. 

 

Jag känner inte alls så idag. Tvärtom. Den amerikanska sam-

hällsmodellen är inte längre för mig något a� se upp �ll, eller 

något som vi i Europa har anledning a� ta eKer. Det finns några 

ganska uppenbara skäl �ll det. 

 

Det första, och det mest självklara, är a� vi i Europa lever e� 

bä�re liv. Eller se� från andra hållet, a� människor i gemen 

här, vanliga amerikanska familjer med medelklassinkomster, 

har det sämre (för a� inte tala om de 20% av befolkningen som 

har lägst inkomster). Med det menar jag a� medelklassamerika-

nen enligt sta�s�ken arbetar fler �mmar, har kortare semester 

och, vik�gast, lever e� långt otryggare liv. Den ekonomiska ris-

ken är väsentligt större för en amerikansk familj än för motsva-

rande familj i Europa. A� bli sjuk, a� drabbas en av olycka eller 

a� mista jobbet är för många amerikaner liktydigt med ekono-

misk krasch. Oväntade och höga sjukvårdskostnader är den van-

ligaste orsaken �ll personlig konkurs i USA. Som samhällsmodell 

är det inget som lockar. 

 

A� de sociala problemen är så mycket större än i Europa är det 

andra skälet. Man skulle också kunna säga a� USA är e� faT-

gare land i meningen a� en majoritet av befolkningen både har 

svårare a� få pengarna a� räcka �ll och möter fler sociala pro-

blem. Hur man än mäter hamnar USA långt före Europa vad 

gäller graden av sociala problem. Det gäller allt från den rela�va 

droganvändningen och barnadödligheten �ll den andel av be-

folkningen som har psykiska störningar eller si�er i fängelse. 
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Eller för den delen antalet tonårsfödslar. Eller andelen personer 

med fetma, i runda tal 30% av befolkningen i USA är fet (defi-

nierad som e� BMI >30), inget land i Europa låg i samma studie 

högre än 20%. Och konsekvenserna av de stora sociala proble-

men är heller inte inspirerande eller a�rak�va. Som �ll exempel 

a� förtroendet mellan medborgarna i USA är väsentligt lägre än 

i något annat västland. Eller kanske än mera förvånande 

eKersom det bryter mot en föruRa�ad mening om USA – a� 

den sociala rörligheten, rörligheten över genera�onerna, nu-

mera är sämre än i andra västländer. Allt de�a kan beläggas 

med sta�s�k. 

 

Sam�digt skall det sägas a� det finns indika�oner på a� vissa 

av de sociala problemen i USA har minskat under senare år. Det 

gäller �ll exempel för antalet mord, våldtäkter och rån som alla 

verkat ha haK en kulmen omkring 1980. Likaså har droganvänd-

ningen bland collegestudenter vänt ner, eller ligger konstant. 

Och det finns andra uppgiKer som pekar i samma riktning. Men 

när det är sagt kvarstår faktum a� i absoluta tal befinner sig 

USA i en klass för sig vad gäller sociala problem jämfört med 

hur det ser ut i Europa. Fallhöjden �ll mer jämförbara nivåer är 

med andra ord stor. 

 

Det tredje är a� samhällsbygget har blivit så oa�rak�vt. Det är 

format kring bilen på e� så extremt sä� a� många städer, i 

stort se� alla som jag har träffat på under den här resan, bok-

stavligen är döda. Det finns inte e� levande stadscentrum där 

människor kan promenera runt för a� handla eller bara umgås. 

I själva verket förefaller det som om stadscentrum i många me-

delstora städer lämnas �ll si� öde �ll förmån för nyinvesterade 
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shopping- och serviceområden runt den gamla staden. Det gäl-

ler inte för alla orter, Charleston och Savannah är exempel på 

charmfulla undantag, och det gäller naturligtvis inte för de stora 

städerna, typ New York, Boston, San Fransisco etc. Men för lan-

det i övrigt har bilen tagit kommandot och förstört samhälls-

bygget på e� sä� som kommer a� ta år�onden, och enorma 

investeringar, a� ta sig ur. Om det ens är möjligt. Ifrågasä�an-

det finns. Jag såg häromdagen en dokumentär på CNBC där 

budskapet var exakt det jag försöker formulera här. 

 

Det _ärde är a� säkerhets- och kontrollsamhället tar för stor 

plats. Visst, det är lä� a� förstå a� USA känner hotet från terro-

rister och andra samhällstörande element på e� helt annat sä� 

än Europa, och a� det kräver motåtgärder. Men det blir e� 

kargt samhälle a� leva i. Och det finns en risk a� kontrollsam-

hället smyger sig in på områden där det kanske inte skulle vara 

nödvändigt. Det jag upplevde i Washington DC antyder a� det 

skulle kunna vara så. För övrigt är det e� misslyckande för ame-

rikansk säkerhets- och utrikespoli�k a� landet blivit så illa om-

tyckt i många länder, på sina håll även hatat, a� det måste �ll 

extraordinära åtgärder för a� skydda de egna medborgarna i 

det egna landet. Säkerhets- och kontrollsamhället är hur som 

helst inte inbjudande för en besökare. Det gäller även bokstavli-

gen. Det finns väl inte en enda utländsk medborgare som inte 

någon gång vid ankomsten �ll landet blivit avsnäst av en ni�sk 

tulltjänsteman. 

 

Det femte är a� amerikanska poli�ker inte verkar ta miljö- och 

klimathotet på allvar. Jag kan inte påminna mig a� jag någon 

gång under besöket har hört en enda poli�ker ta upp miljön och 
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planetens uppvärmning som e� problem. Däremot har jag läst 

om ledande poli�ker, bland andra presidentkandidaten Rick 

Perry, som med en fnysning avfärdar miljö- och klimaRrågan. 

Det är obegripligt för mig. Även om man som poli�ker inte tror 

på vad en stor majoritet av världens klimaRorskare säger, så 

borde det ändå finnas anledning a� med poli�ska medel för-

söka göra vad man kan för a� �ll exempel minska koldioxidut-

släppen, om inte annat som en ren försäkringsåtgärd. A� bara 

�ga om miljö- och klimaRrågan är e� poli�skt svaghetstecken. 

 

Det leder �ll det sjä�e skälet �ll varför USA som samhällsmodell 

för mig inte längre är �lltalande. Poli�kerna i kongressen i 

Washington DC har inte svaret på hur utmaningarna för det 

amerikanska samhället skall tacklas. De båda stora par�erna är i 

den prak�ska poli�ken oense om �ll synes allt, och i vissa fall 

blir oenigheten �ll poli�sk fars som i augus� i år när det så kal-

lade skuldtaket skulle hanteras, en i grunden trivial fråga som 

inte kunde lösas förrän i sista stund, under galgen, och ledde �ll 

a� omvärlden log och förundrades, och �ll a� Standard & Poor 

nedgraderade landet. 

 

Det här kan missförstås. USA är bra och imponerande på mäng-

der av områden. Dynamiken som följer med a� det är e� så 

differen�erat samhälle är något a� beundra, och en �llgång 

både kulturellt och ekonomiskt. Den amerikanska ekonomin är 

enorm i sin storlek och fantas�sk i sin förmåga �ll förnyelse. 

Och �ll a� skapa nya jobb�llfällen. Den högre utbildningen och 

forskningen är som system, och påfallande oKa i sak, världsbäst 

etc. 
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Ändå framstår idag den amerikanska samhällsmodellen för mig 

som, bildligt talat, en åldrande skönhet. 

 

 

Vad består då problemet av mera precist? Ja, i sammanfa�ning 

skulle jag formulera det ungefär så här: Det är inte i ”produk-

�onsapparaten”, företagen som producerar varor och tjänster, 

eller myndigheterna som producerar ”kollek�va varor”, som 

USA har problem. Om något är den amerikanska kapitalismen 

som system bä�re än i andra västländer. Problemet finns i 

”styrapparaten”. Den består förenklat sagt av två delar, det be-

fintliga regelsystemet respek�ve den ordning som finns för a� 

ändra reglerna, det poli�ska systemet. Det poli�ska systemet 

har också ansvaret för budgeten, alltså för ska�er och offentliga 

utgiKer. 

 

Regelsystemet består, kort sagt, av de liberala räTgheterna 

(y�rande-frihet, mötesfrihet, pressfrihet etc.), kons�tu�onen 

med den representa�va demokra�n och existerande lagar för 

bro�s- och civilrä�, och vissa andra regelsystem. Det är inte där 

problemet, i varje fall inte huvudproblemet, finns. På det hela 

taget är det svårt a� hävda a� inte USA:s kons�tu�on, lagar 

och rä�ssystem fungerar lika �llfredsställande som motsva-

rande system i andra västländer (även om gårdagens beslut /14 

november/ från Högsta Domstolen om a� man kommer a� ta 

upp sjukvårdsreformens ”kons�tu�onalitet” �ll prövning har 

få� flera �dningar a� idag skriva på ledarplats a� det numera 

verkar som om också landets högsta rä�sinstans blivit poli�se-

rad). Det är det poli�ska systemet, demokra�n i prak�sk �ll-

lämpning i USA, som inte fungerar enligt min (och många and-
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ras) mening, och som leder �ll alla de problem som det mer 

eller mindre dagligen ges exempel på, allt från faTgdom �ll 

fetma. I sak är det balansen mellan det marknaden gör och det 

som görs gemensamt i det amerikanska samhället som av allt 

a� döma inte är op�mal. Eller mera direkt sagt, det offentliga 

får e� för litet utrymme, och för små resurser, och följaktligen 

det privata e� för stort utrymme. A� det ser ut så är allvarligt 

för USA eKersom det kommer a� drabba �llväxten och därmed 

levnadsstandarden (och med all säkerhet redan har gjort det). 

Det finns två skäl �ll det. 

 

Sannolikheten är hög a� det, med den poli�k som dominerar 

Washington DC idag, kommer a� investeras för lite i långsik�ga, 

samhällsförändrande projekt, det är det första skälet. Det 

hänger samman med marknadens kortsik�ghet. En fungerande 

marknad är normalt inte bra på a� förutse behov som ligger 

mer än säg 3-5 år i fram�den. Övers�ger �dshorisonten �o år är 

riskerna mycket stora a� det blir fel, och därför är de finansiella 

marknaderna inte villiga a� ställa upp, och projekten blir inte 

av. Eller det underinvesteras. Mot det står a� mängder av sam-

hällsbehov har mycket längre �dshorisonter och det är där poli-

�kerna har si� ansvar. E� konkret historiskt exempel på vad 

förutseende poli�ker kan åstadkomma är Interstate-vägsyste-

met. Men de stora samhällsproblemen, de som inte marknaden 

klarar av, ändrar skepnad över �d. Problemet i början av 2000-

talet kanske är a� en allRör stor del av USA:s transporter går på 

väg med nega�va följder för miljön. Frågan är alltså vilka stora 

projekt, paralleller �ll Interstate-satsningarna under 1900-talets 

andra hälK, som idag borde vara aktuella för USA:s poli�ker a� 

ini�era. Det skulle kunna gälla energiförsörjningen. Eller om-
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fa�ande miljösatsningar. Till det kommer a� det finns särskilt 

stor risk för underinvesteringar i fram�dsprojekt i gränslandet 

mellan det privata och det offentliga, mellan det marknaden 

klarar och det som uppenbart är en kollek�v vara. Det kan gälla 

allt från vård-skola-omsorg �ll infrastruktur. Det är ingen �llfäl-

lighet a� USA saknar snabbtåg. 

 

Det andra skälet är a� de svaga grupperna i samhället inte kom-

mer a� tas om hand på e� generöst sä� om den offentliga sek-

torn underförsörjs, och det leder �ll ökade kostnader och förlo-

rad �llväxt. Många amerikaner skulle tycka a� det är e� svagt 

argument. A� var och en får klara sig själv så go� det går är en 

amerikansk grundsats, och det är lä� a� i den poli�ska deba�en 

raljera om europeiskt välfärdsstatstänkande. Men om man tän-

ker e� varv �ll är den amerikanska aTtyden �ll sociala skydds-

nät ohållbar, både fak�skt och moraliskt. De två huvudorsaker-

na �ll de växande inkomstklyKorna i USA, liksom i andra väst-

länder, är globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Och så 

länge USA håller fast vid a� det skall vara e� öppet samhälle 

som handlar med omvärlden, kommer inkomstskillnaderna a� 

växa, och därmed de sociala problemen. EKersom faTgdomen i 

USA redan är utbredd hos dem med lägst inkomster, eKersom 

medelklassen har svårt a� få ekonomin a� gå ihop och eKersom 

amerikanen är mer sjuk än medborgaren i andra västländer, blir 

det �ll sist sannolikt ohållbart av sociala skäl a� fortsä�a på den 

inslagna vägen. Gör man ändå det kommer det a� y�ra 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 produk�vitets�llväxt. Ständigt 

vidgade inkomst- och förmögenhetsskillnader från en redan hög 
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nivå, och följderna av det, är helt enkelt en ekonomisk hämsko 

för USA i konkurrensen med andra länder. 

 

Till det kommer en annan omständighet kopplad �ll stora in-

komstskillnader som oKa glöms bort, jag har skrivit om det �di-

gare. Blir inkomstklyKorna i e� samhälle allRör stora kommer 

�llväxten, allt annat lika, a� drabbas av det enkla skälet a� 

allRör många rik�gt rika konsumerar för liten del av sin in-

komst, och allRör många med må�liga och låga inkomster kon-

sumerar inte så mycket som de egentligen skulle vilja göra men 

inte har råd �ll. Det är e� nog så starkt ekonomiskt argument 

för a� försöka lindra effekterna av vidgade inkomstklyKor. 

 

Om jag hade varit ”U.S. Congress” skulle jag ha satsat på dessa 

två områden – mer av gemensamma fram�dsinvesteringar och 

utökat gemensamt ansvar de för svaga grupperna i samhället. 

A� bli mer specifik än så är omöjligt eKersom jag inte har kun-

skapen. Men de handfasta förslagen är inte långt borta. Jag 

läste i går kväll Bill Clintons nyutkomna bok, Back to Work. Den 

innehåller långa listor över konkreta åtgärder, framför allt kring 

fram�dssatsningar 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 a� den är 

det, blir nästa fråga vilka förutsä�ningar det amerikanska poli-

�ska systemet har a� komma �ll beslut på dessa två punkter.  

 

Det finns som jag kan se inga som helst sådana förutsä�ningar i 

dagsläget. De poli�ska låsningarna i den nuvarande kongressen 
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är näs�n�ll totala vad gäller mer grundläggande frågor. Och 

fram�den ser inte lovande ut. 

 

Det republikanska par�ets presidentkandidater [inför valet 

2012] presenterar sig för närvarande dagligen i media, och a� 

döma av vad som sägs är den dominerande riktningen bort från 

den analys jag har gjort här. De fundamentalt konserva�va kan-

didaterna (Bachman, Cain, Gingrich, Paul, Perry, Santorum) vill 

ha lägre ska�er för alla, även för de rikaste, mindre regleringar 

och ännu mindre offentlig sektor. Och a� det i den gruppen 

skulle finnas en poli�sk vilja a� satsa på stora offentliga fram-

�dsprojekt (såvida det inte har med det militära eller den inter-

na säkerheten a� göra), eller för ökat stöd för de svaga i sam-

hället, är minst sagt osannolikt. Det demokra�ska par�et bör 

ideologiskt ligga närmare min analys men av vad jag kan be-

döma finns det för närvarande inga tecken på en så radikal om-

läggning av par�ets poli�k som det ändå skulle vara fråga om. 

Demokraterna är låsta i kongressen eKer det dåliga mel-

lanårsvalet i _ol, och har fullt upp med a� försöka få Barack 

Obama omvald i november 2012. 

 

Det förefaller också som om det folkliga stödet för e� nytän-

kande är ungefär noll. De människor jag möter diskuterar inte 

gärna poli�k men i de fall jag har hört poli�ska kommentarer 

har de varit mer åt ”Tea Party”-hållet, typ ”Obama måste bort”, 

eller ”liberalerna är ute eKer a� skada det här landet”. Konfron-

ta�on med konserva�va förtecken dominerar de ständigt på-

gående radio-talkshowerna. Och Rush Limbaugh och Glenn 

Beck är inte ensamma. Samtliga talkshows jag hiTlls lyssnat �ll 

har varit konserva�va eller republikanska. Jag har inte träffat på 



 

 

164 

en enda radioprogramvärd som varit pro det demokra�ska par-

�et. Det säger antagligen något om den folkliga stämningen. 

Där finns inget stort utrymme för det gemensamma, eller för 

ska�ehöjningar. Jag hörde den kloke David Brooks, krönikör i 

New York Times, säga ungefär samma sak. Han menade a� 

amerikanen i gemen begär mera av Washington DC än han eller 

hon är beredd a� betala för. A� USA har haK budgetundersko� 

så go� som varje år under de gångna tre decennierna kan ju 

tolkas som e� bevis för a� Brooks har rä�. 

 

Det finns en ännu mer störande omständighet. De värderingar 

som styr människorna i det här landet handlar inte om solidari-

tet med de svaga i samhället, eller om gemensamma satsning-

ar. Frihetsvärderingarna går de facto på tvärs mot solidaritet 

och kollek�va behov. Man måste medge a� den libertarianska 

tanken, och den ger defini�onsmässigt e� minimalt utrymme 

för statens inblandning och för det gemensamma, stämmer 

mycket bä�re med vad jag har kunnat iak�a av värderingar och 

stämningar under de här veckorna och under �digare resor, än 

�ll exempel tanken bakom den europeiska välfärdsmodellen. 

Det bådar inte go� för USA:s fram�d. För det betyder a� de 

redan svåra sociala problemen i landet kommer a� förvärras i 

rela�on �ll hur det ser ut i andra västländer. Det följer av a� så 

som den amerikanska samhällsmodellen ser ut kommer ökad 

�llväxt a� ge jobb �ll fler och ökade inkomster �ll alla som har 

jobb, men inkomstskillnaderna kommer fortsä�a a� växa, och 

gruppen med de lägsta inkomsterna kommer a� få det än svå-

rare, och därmed blir också de sociala problemen svårare. Det 

blir en slags ond cirkel. 
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Den avslutande frågan är om man i det amerikanska samhället 

idag kan ana något ny� vid horisonten, e� poli�skt nytän-

kande? Occupy Wall Street-rörelsen (OWS) kommer väl då 

närmast. Men jag är tveksam. Dess samhällskri�k, åtminstone 

så som den hiTlls formulerats, är i första hand riktad mot före-

tagen, och i synnerhet mot Wall Street och finanssektorn mer 

allmänt. Om det stannar vid det, kommer OWS inte a� ha sär-

skilt stort genomslag av det enkla skälet a� det finns inget 

bä�re system än kapitalism som får arbeta fri� över gränserna. 

Då kommer rörelsen a� om några år då ekonomin är bä�re och 

arbetslösheten lägre a� långsamt dö i betydelse på samma sä� 

som A�ac och andra globaliseringsfokuserade rörelser har 

gjort. Skulle den däremot längre fram när dimmorna lyK vända 

sig mera inåt, mot USA:s hemmagjorda problem, och tydligt ta 

ställning för mer ”välfärdsstat” och mer av gemensamma fram-

�dsinriktade satsningar, ja då finns möjligheten a� OWS kan 

spela en avgörande poli�sk roll. HiTlls har jag inte se� något av 

det. Senast häromkvällen lyssnade jag på y�erligare en Charlie 

Rose-intervju om OWS och där fanns inget uppmuntrande a� 

hämta. 

 

Det här får inte misstolkas. USA kommer naturligtvis a� med 

�den komma �ll rä�a med dagens djupgående problem. Det är 

trivialt a� konstatera a� sträcker vi ut �dsperspek�vet �llräck-

ligt långt kommer alla länder, också USA, a� ha gjort framsteg 

med sin samhällsmodell rela�vt hur det såg ut historiskt, för 50 

eller 100 år sedan. Det jag menar är a� för överskådlig �d, låt 

oss säga för kommande 2-3 decennier, är det svårt a� se den 

radikala poli�ska kursomläggning förverkligad som jag menar är 

nödvändig för a� USA återigen skulle kunna bli e� föredöme 
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för andra länders medborgare på det sä� som det fak�skt var 

under �ll exempel 1960-talet när jag första gången besökte lan-

det. För det krävs e� ba�eri av gemensamma åtgärder på båda 

punkterna, både fram�dssatsningar och stöd �ll utsa�a grup-

per, och i en skala som dagens amerikanska poli�ker inte vill 

kännas vid. Och även om den omläggningen skulle komma, �ll 

exempel genom a� e� tredje poli�skt par� fick stort inflytande 

på kort �d, är strukturerna som följer med det gamla systemet 

(typ de ”döda” städerna) så fast rotade, och så dyra a� åtgärda, 

a� det kommer a� ta år�onden a� omskapa den nuvarande 

samhällsmodellen. 

 

Med andra ord, det kommer a� dröja länge innan American 

Excep�onalism återigen blir e� begrepp med substans. Om det 

ens någonsin kommer a� bli så. Med American Excep�onalism 

menar jag då det liberaler i allmänhet menar med begreppet – 

a� USA är bäst eKersom samhällsmodellen är bäst. A� den 

amerikanska kons�tu�onen med sina ”checks and balances” är 

e� bä�re system än vad man kan hi�a på annat håll, a� den 

begränsade staten är en överlägsen samhällsmodell jämfört 

med �ll exempel den europeiska välfärdsstaten. Och a� det i 

sin tur leder �ll a� medborgarna i USA lever e� bä�re liv. Som 

jag ser det finns det inget som tyder på a� det är så idag om 

jämförelsen görs med Europa. American Excep�onalism i den 

här meningen har inte längre för mig någon a�rak�onskraK. 

Det finns bä�re samhällsmodeller på annat håll. 

 

Li�eratur:  

Clinton, B., 2011, Back to Work, A. Knopf, New York;  



167 

 

Pe�ersson, K-H., 2012, Dagbok från USA – anteckningar om en 

samhällsmodell i fri� fall, Livrel Publishing Alingsås; 
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USA vs Kina: Om varför jag tror a� 

USA kommer a� förlora den ekono-

miska kraGmätningen med Kina 
Jag har under de senaste 2-3 åren [2010-12] ägnat mycket �d åt 

a� försöka förstå vad som håller på a� ske med USA:s konkur-

renskraK och dess poli�ska system. Hösten 2012 fick jag också 

�llfälle a� under e� par veckor resa runt i Kina. Den resan 

gjorde a� det blev mer eller mindre oemotståndligt a� fundera 

kring vilken av dessa båda ekonomiska stormakter som är bäst 

lämpad a� vinna de kommande decenniernas ofrånkomliga 

ekonomiska kraKmätning. Med ”ekonomisk kraKmätning” me-

nar jag då vilket av de båda länderna som långsik�gt bäst kom-

mer a� klara av både hög rela�v BNP-�llväxt och hög stabilitet, 

alltså utan djupgående ekonomiska kriser i real sektor. E� kon-

kret exempel på instabilitet kan vara subprime-krisen 2008/ 

2009 som drabbade företagen och jobben mycket hårt. Tidsper-

spek�vet är de närmaste 2-3 decennierna, längst �ll 2050. Jag 

avgränsar diskussionen �ll poli�k och ekonomi. 
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A� ställa USA mot Kina kan tyckas som en ojämn kamp. USA är 

idag e� av världens rikaste länder som ensam svarar för en 

mycket hög andel av den globala ekonomin. Kina är e� utveckl-

ingsland. Mä� i BNP per capita, och i termer av köpkraK, har 

kinesen idag [2013] en inkomst på nivån en femtedel av ameri-

kanens nivå. Sam�digt gör landets storlek med över 1,3 miljar-

der invånare, och en extremt snabb BNP-�ll-växt, genom-

sni�ligt 9,9% per år sedan 30 år �llbaka, a� Kina redan är värl-

dens näst största ekonomi eKer USA mä� i BNP. Landet har 

nyligen gå� om Japan, och i media extrapoleras �llväx�renden, 

och många tror a� �ll 2020, senast �ll 2025, har Kina gå� om 

USA och har världens högsta BNP. 

 

Jag skall börja med a� kort kommentera de fem samhällspro-

blem som jag tror är de allvarligaste och mest svårlösta för de 

båda länderna. Två av dessa är gemensamma: 

 

*Miljö- och klimaVrågan. Om en majoritet av världens kli-

maRorskare anser a� en global temperaturhöjning pågår som 

mycket sannolikt beror på människans utsläpp av växthusgaser, 

måste det anses som det allvarligaste och mest grundläggande 

samhällsproblemet i alla länder, inte minst för världens största 

respek�ve nästa ekonomi. 

 

*Stora och växande inkomstskillnader. Parallelliteten mellan 

Kina och USA vad gäller inkomstskillnaderna är slående. I båda 

länderna har under de gångna 2-3 decennierna skillnaderna 

mellan dem som är högst upp på inkomstskalan och dem som 

är längst ner, vidgats drama�skt. Mä� som Gini-koefficient, det 

må� som brukar användas för a� kvan�fiera graden av in-
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komstspridning i e� land, har Kina och USA idag närmast iden-

�skt lika stora inkomstskillnader (0,45). 

 

Sam�digt finns stora olikheter. Framförallt är orsakerna �ll de 

vidgade inkomstklyKorna helt olika. I USA:s fall handlar det om 

globaliseringens och den tekniska utvecklingens effekter på den 

inhemska sysselsä�ningen och lönerna, där, lite förenklat, de 

med enkla jobb an�ngen har blivit permanent arbetslösa och 

därmed blivit utan arbetsinkomst, eller få� se sina löner kraKigt 

nedpressade, medan den mer kvalificerade, och därmed eKer-

frågade, arbetskraKen har få� ökade löner. I Kinas fall kan de 

stora löneskillnaderna mer än något annat förklaras av a� Deng 

Xiaoping för 30 år sedan öppnade upp den kinesiska ekonomin 

för västerländska företag, och därigenom steg för steg skapade 

e� inkomstmässigt tvådelat samhälle. Å ena sidan den dyna-

miska kustregionen med snabbt s�gande löner, och å andra 

landsbygden där inkomsterna stod s�lla, eller ökade bara i 

mycket långsam takt. 

 

Av deba�en framgår a� man i båda länderna uppfa�ar de stora 

inkomstklyKorna som e� poli�skt problem. USA har �ll exem-

pel få� Occupy Wall Street-rörelsen, och på senare �d också en 

deba� bland ekonomer och andra om de stora inkomstorä�vi-

sornas orsaker, och vad som kan göras åt problemet. I Kina pra-

tas det mycket om a� den nuvarande ordningen där de som 

bor i de stora kuststäderna i genomsni� tjänar dubbelt så myck-

et per år som de som bor på landsbygden, är långsik�gt ohåll-

bar. 
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Tre unika samhällsproblem för Kina 
*Utbredd rä�sosäkerhet och korrup�on. A� korrup�onen är e� 

stort samhällsproblem i Kina tycks alla vara överens om. Till och 

med Hu Jintao, Kinas avgående president, menar a� om inte 

landet kommer �ll rä�a med korrup�onen hotas kommunist-

par�ets själva existens. Korrup�onen förklaras �ll stor del av a� 

det kinesiska rä�ssystemet inte fungerar som i väst. På många 

områden gäller inte likhet inför lagen, och principen a� ”land 

skall med lag styras” är inte lika gil�g i Kina som i väst. Bes�ck-

ning och annan korrup�on i samband med a� lokala myndig-

heter exproprierar böndernas mark är e� tydligt exempel på 

vad det handlar om i prak�ken. EKersom marken i Kina ägs av 

staten, bönderna har bara marken på arrende (oKast på 49 år) 

med en svag arrenderä�, sägs bönderna upp, och tvingas fly�a 

med kort varsel när myndigheterna behöver mark för �ll exem-

pel nya bostäder, vägar eller järnvägar. A� döma av media tycks 

det som om lokala potentater närmast regelmässigt passar på 

a� korrumpera sig i samband med dessa transak�oner, och det 

skapar frustra�on och sociala konflikter i mycket stor skala. 

 

*Miljöförstöring. Man behöver inte vara i Kina många �mmar 

innan man konfronteras med miljöförstöringen. Över många 

stora städer i inlandet (typ Xian), men också vid kusten (Qing-

dao), i vissa fall över hela regioner (Shanxi), ligger e� gulbrunt 

skikt av luKföroreningar. Det påminner mig om hur det såg ut 

på många platser i USA på 1960-talet. E� av skälen, kanske det 

vik�gaste, �ll a� luKföroreningarna har blivit så påtagliga och 

utbredda är a� 70% av Kinas energi kommer från kol. Och luK-

föroreningar är bara en del av miljöproblema�ken. E� annat 

stort miljöproblem gäller �llgången �ll va�en, och kvalitén på 
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va�net. Det uppges a� grundva�ennivån i Peking-området 

sjunker med en meter per år för närvarande. 

 

*Den nuvarande ekonomiska strategin har nå� vägs ände. Kina 

står inför en ofrånkomlig omställning av sin �llväxtmodell där 

tyngdpunkten hiTlls har legat på expor�nriktad �llverkningsin-

dustri, och stora offentliga investeringar i bostäder, infrastruk-

tur, utbildning etc. Båda dessa huvudlinjer har nå� vägs ände i 

meningen a� de inte längre ger lika stora posi�va bidrag �ll 

BNP-�llväxten. Den exportorienterade �llverkningsindustrin 

växer långsammare eKersom de kinesiska lönerna inte längre 

ger samma konkurrensfördelar, eKersom �llflödet av arbets-

kraK har slutat växa, och eKersom den globala eKerfrågan stan-

nat av, kanske �ll och med permanent mä�ats. Investerings-

strategin kan inte heller fortsä�a mycket längre eKersom det, 

för överskådlig �d, alldeles uppenbart snart är färdiginvesterat i 

Kina i bostäder, vägar, snabbtåg och annat. 

 

Den enda strategi som kan ersä�a den gamla �llväxtmodellen 

är ökad privat eller offentlig konsum�on. Mä� som andel av 

BNP är den kinesiska privata konsum�onen idag ca 35%. Det är 

extremt lågt. USA:s privata konsum�on ligger på dubbla nivån, 

70%. De flesta andra västländer kring 50%, Sverige �ll och med 

lägre än så. Det finns med andra ord, teore�skt se�, go� om 

utrymme för ökad privat konsum�on i Kina. Men a� åstad-

komma det är lä�are sagt än gjort. För hur skall man få den 

faTga hälKen av befolkningen, den som bor på landsbygden, 

a� konsumera mera när de knappt har �ll sin överlevnad (och 

fak�skt knappast sparar något alls enligt vissa nya studier), och 

hur skall man få den välbesu�na medel- och överklassen i 



 

 

172 

kustregionen a� spara mindre och konsumera mera än de re-

dan gör? En annan möjlighet är väsentligt ökad offentlig kon-

sum�on, �ll exempel genom generösa och generella välfärds-

satsningar. Men även det är en strategi med vissa hinder. Det 

kommer hur som helst a� ta �d, och under den omställningspe-

rioden kommer Kinas BNP sannolikt a� växa långsammare. 

 

(Demokra�- och mänskliga räTghetsfrågorna är, skulle jag vilja 

hävda, idag mera e� problem för västerländska iak�agare av 

Kina än för en majoritet av kineserna själva. Det är skälet �ll 

varför den punkten inte finns med på listan.) 

 

Tre unika samhällsproblem för USA 
*Det poli�ska systemet i Washington har, bildligt talat, få� en 

infarkt, och handlingsförlamats. De näst in�ll totala låsningar 

som idag finns mellan republikaner och demokrater i kongres-

sen är utan tvivel e� stort samhällsproblem för USA, så stort a� 

det för e� drygt år sedan fick Standard & Poor a� nedgradera 

amerikanska statsobliga�oner med tydlig hänvisning �ll a� det 

amerikanska poli�ska systemet inte tycktes kapabelt a� han-

tera landets stora statsskuld på e� övertygande sä�. Den på-

gående diskussionen mellan president Barack Obama och kon-

gressen inför ”fiscal cliff” vid årsskiKet 2012/2013 tycks be-

kräKa a� låsningarna finns kvar. 

 

Sam�digt kan det inte uteslutas, det kanske �ll och med är det 

mest troliga, a�, pa�enten �llfrisknar. Det var vad som skedde 

kring sekelskiKet 1900. Då var bilden av samarbetsklimatet i 

kongressen (enligt ekonomhistorikern Benjamin Friedman) den-

samma som idag – de hårda orden och oresonligheten över 
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par�gränserna, blockeringarna av �ll och med enkla beslut, och 

en nästan total oförmåga a� komma överens. Det ändrades 

mycket snabbt. Då�dens populister, föregångarna �ll dagens 

Tea Party-rörelse, som hade sa� tonen under flera år, gick bild-

ligt talat upp i rök och under det första år�ondet av 1900-talet 

las grunden för en period med sociala framsteg. En sådan om-

svängning kan komma a� ske igen. 

 

*Underinvesteringar i gemensamma resurser och fram�dssats-

ningar. Det finns flera aspekter på den här frågan. A� de svaga 

grupperna i det amerikanska samhället har e� uselt skydd mot 

sjukdom, olyckor, arbetslöshet etc., är en del av problemet. USA 

använder knappa 10% av BNP för ska�efinansierade sociala 

skyddsnät, Tyskland och Sverige �ll exempel mer än dubbelt så 

mycket. Och skyddet för de ekonomiskt svaga är dåligt också på 

annat sä�. Sjukdom är exempelvis den vanligaste orsaken �ll 

personliga konkurser i USA vilket antyder a� ”out-of-pocket”-

kostnaderna för sjukvården är allRör hög för stora grupper av 

befolkningen. 

 

En annan del av problemet med underinvesteringar i offentlig 

sektor är a� landets infrastruktur (vägar, järnvägar, broar, 

va�enförsörjning, flygplatser etc.) blir eKersa�. Under lång �d 

har investeringar i infrastruktur i USA legat på ungefär halva den 

europeiska nivån. I Europa investerar vi i runda tal 5% av BNP i 

infrastruktur per år, i USA 2,5%. Jag har ingen siffra men det är 

sannolikt a� Kina under den gångna �oårsperioden årligen har 

investerat väsentligt mer än 5% av BNP i infrastruktur. 

 

*Finanssektorn har vuxit över alla gränser och hotar stabiliteten 

i samhället. Den amerikanska finanssektorn har under de sen-
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aste 10-15 åren, liksom finanssektorn i de flesta västländer, 

lämnat den logiska och historiska kopplingen �ll real sektor, �ll 

hur företagens och hushållens ekonomi utvecklas, och mä� i 

kreditvolym och vinster utvecklats väsentligt snabbare än eko-

nomin i övrigt. Min bedömning är a� det har ske�, och forRa-

rande sker, genom ökat risktagande. Det värkte ut i subprime-

krisen 2008/ 2009 men det finns övertygande tecken på a� de 

amerikanska storbankerna återigen utvecklas snabbare än real 

sektor, och fortsä�er a� ta stora risker. En del av orsakerna �ll 

a� det ser ut som det gör är TBTF-problemet. 

 

Federal Reserve chefen, Ben Bernanke, har ganska nyligen sagt 

a� TBTF är: ”…one of the biggest problems we face in this 

country”. Det handlar om a� konkurrensen på finansmark-

naden snedvrids. Men också om a� själva grunden för mark-

nadsekonomin rubbas genom a� det inte finns någon ”exit” 

från marknaden för en TBTF-bank, den kan defini�onsmässigt 

inte gå i konkurs och därmed försvinna från marknaden, e� av 

grundvillkoren för en fungerande marknadsekonomi. Dessu-

tom, och det är kanske ännu mer oroande, blir dessa TBTF-

banker så stora a� de bildligt talat sä�er sina egna spelregler. 

Deras lobbyingkraK gentemot poli�kerna har kommit a� bli så 

stor a� de mer eller mindre gör som de själva vill. 

 

Vilket land är bäst lämpat för a� klara av sina problem? 
Mi� svar blir Kina. 
Det finns tre skäl �ll varför jag kommer fram �ll den slutsatsen: 

 

1. USA är, på go� och ont, en demokra� som – särskilt om jäm-

förelsen görs med Kina – tar lång �d på sig a� komma �ll be-



175 

 

slut. Konsekvensen blir fördröjningar och snedvridningar �ll 

följd av påtryckningar från särintressen. 

 

Det jag just nämnde, den enorma lobbyingkraK som de ameri-

kanska storbankerna har idag, kan vara det konkreta exemplet. 

Det har få� �ll följd a� de friheter på finansmarknaden som 

ledde fram �ll 2008/2009 års finanskris, �ll exempel en mer 

eller mindre okontrollerad derivathandel och kreditexpansion, i 

långa stycken har blivit kvar. Det i sin tur är detsamma som a� 

säga a� risken för en ny finanskris med si� epicentrum i USA 

inte har reducerats nämnvärt, i synnerhet inte eKersom TBTF-

problemet har blivit större eKersom storbankerna har blivit 

större. Med andra ord, det verkar som om demokra�n, här i 

meningen USA:s kongress, inte förmår lösa e� av landets hu-

vudproblem, den systeminstabilitet som finanssektorns elefan-

�asis respek�ve TBTF-problemet har skapat. 

 

2. USA:s poli�k är idag mera ideologiskt styrd än Kinas. Det lig-

ger i sakens natur a� en flerpar�demokra�stat som USA är 

mera ideologisk än en marknadsorienterad enpar�stat som i 

det moderna Kina. Med ideologi menas då en sammanhållen 

bild av, eller e� program för, hur samhällsutvecklingen bör for-

mas. Liberalism och socialism (och dess reformvariant, socialde-

mokra�) är ideologier i den här meningen. Kommunism är 

också en ideologi, och Kina var starkt ideologiskt under e� par 

decennier eKer kommunismens maktövertagande 1949. Så ser 

det inte ut idag om vi talar om prak�sk poli�k. Min tes är a� 

dagens teknokratstyrda Kina är mindre ideologiskt än det de-

mokra�ska USA, och a� det gör det svårare för USA a� tackla 

några av de tunga samhällsproblemen. 
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E� konkret exempel kan vara de stora och växande inkomst-

skillnaderna. Orsakerna �ll a� USA, liksom andra västländer, 

har stora inkomstklyKor mellan rika och faTga, och a� dessa 

inkomstklyKor sedan några decennier växer för varje år som 

går, kan inte åtgärdas i en demokra� med öppna gränser och en 

ständigt pågående teknologisk utveckling. Det skulle �ll och 

med av ideologiska skäl bli svårt för USA a� med väsentligt ut-

byggda offentliga resurser (fri sjukvård, fri utbildning, generösa 

arbetslöshetsunderstöd etc.) lindra effekterna av stora inkomst-

skillnader.  

 

Kina har det lä�are. Dels eKersom orsakerna �ll Kinas stora in-

komstskillnader, den valda ekonomiska strategin, är poli�skt 

mer hanterbar än orsakerna �ll USA:s stora inkomstskillnader 

(globalisering och teknisk utveckling). Dels eKersom Kina �ll 

följd av si� totalitära och teknokratdominerade styrelseskick 

och eKersom de statsfinansiella resurserna finns har mycket 

lä�are a� genomdriva radikala reformer, �ll exempel bygga 

upp en ”välfärdsstat” som skyddar alla medborgare, och paral-

lellt genomföra poli�ska program för a� utveckla jordbruket 

och den övriga delen av landsbygdens ekonomi. Jordbruket är 

för övrigt, och inte särskilt förvånande, idag en av Kinas högpri-

oriterade reformområden. 

 

3. Problemen som listats kräver mer poli�k i meningen mer av 

gemensamma satsningar och mer av regleringar, och en sådan 

utveckling ligger inte i linje med amerikanskt frihetstänkande. 

Miljöfrågan är e� exempel. Det är fel a� säga a� USA vid en 

jämförelse med Kina har problem med miljöförstöring. Kinas 

miljö- och resursproblem är långt allvarligare. Däremot finns i 
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USA e� problem med miljömedvetenheten. Det är symptoma-

�skt a� miljöfrågan knappast ens nämndes i den just avslutade 

presidentvalskampanjen, miljön tycks för de flesta ledande 

amerikanska poli�ker idag vara en icke-fråga.  

 

Sam�digt är de flesta ledande miljöforskare överens om a� pla-

neten är hotad. Och a� det är brå�om a� tänka om och åt-

gärda för a� vi inte skall hamna i ohejdbar miljö- och klimatkris. 

Det leder i prak�ken �ll krav på kraKfulla offentliga, eller offent-

ligfinansierade, åtgärder, något som står i strid med ameri-

kanska frihetsvärderingar, och defini�vt i strid med vad de 

flesta av dagens kongresspoli�ker anser vara en rik�g poli�k. 

Mer �llväxt och mer poli�k är i min tolkning det uppenbara re-

ceptet för a� klara miljö- och klimaRrågan. USA är bra på det 

första (mer �llväxt), men dålig på det andra (mer poli�k). 

 

Sammantaget blir dessa tre punkter tunga argument för a� 

Kina kommer vinna den ekonomiska kraKmätningen med USA 

om �dsperspek�vet är några få decennier, säg fram �ll 2050. 

Kanske är det avgörande skälet a� USA tycks satsa för lite på 

fram�den. Det blir följden av a� den gemensamma sektorn un-

derförsörjs med resurser, i sin tur följden av a� amerikanen i 

gemen, och därmed majoriteten av poli�kerna, har värderingar 

som gynnar det privata framför det gemensamma. Men det 

privata klarar inte av a� få �ll stånd en del av de fram�dsinve-

steringar som är nödvändiga för a� upprä�hålla konkurrens-

kraKen. Projekten är för stora, avkastningen för låg och/eller 

risken för hög. De enorma satsningar som Kina gjort under se-

nare år på si� höghas�ghetstågnät kan vara e� exempel. Det är 

ingen �llfällighet a� det forRarande saknas snabbtåg i USA. 
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Civilisa.onernas kamp 
Samuel Hun�ngton menar a� i fram�den kommer inte i första 

hand länder och na�onalstater a� konkurrera med varandra 

om ekonomisk �llväxt och inflytande, det blir i stället en kamp 

mellan olika civilisa�oner. En civilisa�on är en na�onalstat (eller 

mer oKa en grupp stater) med en egen historia som gör den 

kulturellt, och oKa religiöst, särpräglad. Kina är en egen civili-

sa�on i Hun�ngtons mening. EKersom USA är den väster-

ländska civilisa�onens främsta företrädare, skulle man kunna 

säga a� de närmaste decenniernas ekonomiska kraKmätning 

mellan USA och Kina, blir just e� exempel på civilisa�onernas 

kamp. 

 

Vad skulle det innebära om Kina, som jag förutspår, skulle vinna 

den ekonomiska uppgörelsen, och alltså både i termer av BNP-

�llväxt och stabilitet, utvecklas bä�re än USA fram �ll 2050? Ja, 

om det kan man bara spekulera och det faller utanför ramen för 

den här essän. 

 

Det som kan göra a� min spådom blir helt fel 
Det är känt bland systemvetare a� komplicerade sociala sy-

stem, och e� enskilt land är e� komplicerat socialt system, då 

och då går ur kontroll. Som �ll exempel Sovjetunionen gjorde i 

slutet av 1980-talet. Det är också känt a� sannolikheten för a� 

något sådant skall hända ökar om systemet är hårt kontrollerat 

med, rela�vt se�, få frihetsgrader för medborgarna, företagen 

och andra samhällsaktörer, och med litet utrymme för poli�skt 

och ekonomiskt nytänkande. För övrigt har det visats a� de 

mest stabila systemen över �d karaktäriseras av ”ordning nära 

kaos”. 
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Om det är en korrekt analys ligger det kinesiska styrelseskicket 

med enpar�styre, utbredd korrup�on och bristande mänskliga 

räTgheter mycket närmare �ll för a� bryta ihop någon gång 

under de närmaste decennierna än vad det amerikanska sam-

hället och styrelsesä�et gör. Med andra ord, förutsägelsen a� 

Kina kommer a� klara de närmaste decenniernas stora sam-

hällsproblem bä�re än USA, bygger på a� vi inte får se en total 

”break down” av det kinesiska samhällssystemet. 
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Är västs ekonomiska hegemoni över?  
Det kalla kriget tog slut för e� par decennier sedan. Det fanns 

många som då trodde a� slutet på det kalla kriget betydde slu-

tet på de stora poli�ska konflikterna, det skulle inte bli några 

nya världskrig. Och man kunde se början på en rela�vt harmo-

nisk värld. Den mest omdiskuterade varianten av det synsä�et 

var Francis Fukuyamas tes om ”slutet på historien”. Den formu-

lerade han i en ar�kel 1989 och tre år senare, 1992, kom 
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boken The End of History and the Last Man där han utvecklade 

resonemanget (boken finns i svensk översä�ning) 

 

Det Fukuyama säger i boken är ungefär a� det vi upplever nu 

kan vara slutet på människans ideologiska utvecklingsfas, a� 

västerlandets liberala demokra� (i kombina�on med en effek�v 

kapitalism för a� �llgodose alla ekonomiska behov) blir den 

slutgil�ga styrelseformen. Några konflikter kommer säkert a� 

uppstå i tredje världen, säger han, men den globala konflikten 

är över, och inte bara i Europa. Ideologiernas kamp är �ll ända. 

Det kan forRarande finnas anhängare �ll marxism-leninismen 

”på ställen som Managua, Pyongyang och Cambridge, Mas-

sachuse�s”, men i det stora hela har den liberala demokra�n 

triumferat. Fram�den kommer inte a� ägnas åt ideologiska 

konflikter utan snarare åt a� lösa vardagliga ekonomiska och 

tekniska problem. Och, avslutar han lite dystert, det hela kom-

mer a� vara ganska tråkigt. 

 

Det kan låta som om det handlar om vilken deba�bok som 

helst. Det är det lång�från, Fukuymas bok är en väl genomarbe-

tad filosofisk betraktelse där han ställer grundläggande frågor 

om vilken slags samhälle vi vill ha. Och han gör det utan själv-

säkra slutsatser. Ändå har få samhällsvetenskapliga tankebyg-

gen blivit så ifrågasa�a som Francis Fukuyamas idé om ”histor-

iens slut” och “den sista människan”. En av hans kri�ker är 

Samuel P. Hun�ngton i boken The Clash of Civiliza�ons från 

1996 (som också finns i svensk översä�ning). 

 

Det finns verkligen ingen grund för a� tro, menar Hun�ngton, 

a� väst hegemoni är garanterad bara för kalla kriget har upp-
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hört. Grundtemat i boken är a� världen kan delas in i en hand-

full civilisa�oner – den västerländska, den ortodoxa (läs ryska), 

den japanska, den kinesiska, den muslimska, den hinduiska, den 

buddhis�ska, den la�namerikanska och (syd)afrikanska – och 

a� de svåra konflikter vi har idag, och än mer så i fram�den, är 

konflikter mellan civilisa�oner. Hans resonemang är på den 

punkten trovärdigt. Som läsare tycker man sig förstå varför �ll 

exempel Balkankriget för e� par decennier sedan var så oför-

sonligt, varför den etniska rensningen gick så långt, och varför 

konflikten var så svårlöst. Det handlade i grunden om en kamp 

mellan tre civilisa�oner – den kristna (med tyngdpunkt i Kroa-

�en), den muslimska (Bosnien) och den ortodoxa (Serbien). 

 

Men det är Hun�ngtons pessimism vad gäller den västerländska 

civilisa�onens möjligheter a� klara sig i konkurrensen med de 

andra civilisa�onerna, och särskilt visavi islam, som få� mest 

uppmärksamhet. Det han argumenterar för är a� väst, och 

framförallt USA, måste sluta a� tro a� den västerländska kul-

turen är universell (alltså a� historien är slut i Francis Fukuya-

mas mening). Det är den inte, den är specifik, ensam i si� slag. 

Den västerländska civilisa�onen är en av flera och vi västerlän-

ningar måste slåss för dess överlevnad. Det duger inte a� i nå-

gon slags naiv liberal anda �llåta a� en mul�kultur får utvecklas 

i västländerna, det leder �ll ”balkanisering” och förlorad kultu-

rell iden�tet. Eller som han u�rycker det: ”Den västerländska 

kulturen är beroende av a� USA återtar sin västerländska iden-

�tet och a� västerlänningar ser sin civilisa�on som unik, inte 

global, och går samman för a� skydda den mot hotet från icke-

västerländska samhällen.”  
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Jag skall i den här essän diskutera en enda aspekt på Samuel 

Hun�ngtons resonemang. Mera precist hans grundläggande tes 

a� modernisering, en övergång �ll e� modernt samhälle med 

allt från industrialisering �ll urbanisering, är fullt möjlig i vilken 

som helst civilisa�on. Med andra ord, a� det är fullt möjligt för 

�ll exempel länder i den muslimska kultursfären a� bli lika bra 

på ekonomisk �llväxt, och därmed modernitet, som väst. Är det 

är en självklarhet? 

 

Civilisa.on vs modernitet 
Den västerländska civilisa�onen består enligt Hun�ngton av e� 

antal komponenter – det klassiska, det vi hämtat från Rom och 

Aten, kristendomen, modellen med separa�on kyrka-stat, land 

skall med lag byggas eller rä�sstaten, den sociala mångfalden 

och rörligheten, och dess förutsä�ning individualismen. Indi-

vidualismen är grundläggande i sammanhanget. Eller som Hun-

�ngton formulerar det: ”Gång på gång utpekar både västerlän-

ningar och icke-västerlänningar a� individualismen är det som 

mest kännetecknar väst.” Det västerländska i den här mening-

en, och i meningen a� det fak�skt också påverkade hur länder 

och folk styrdes, formades under lång �d med början under 600

-700-talen e. Kr. Mot medel�dens slut, under 1500-talet, fanns 

dessa värderingar och ins�tu�oner ganska fast förankrade i �ll 

exempel England. 

 

Samuel Hun�ngtons budskap är a� man inte får blanda ihop 

den västerländska civilisa�onen i ovanstående mening med mo-

derniseringen definierat som industrialisering, urbanisering, 

grundutbildning �ll alla, nya sociala strukturer typ fackförening-

ar etc. Eller ”den naturvetenskapliga logikens samhälle” som 
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Francis Fukuyama beskriver det. Modernisering är precis som 

ordet antyder något förhållandevis sam�da, e� par hundra år 

gammalt. Från och med 1800-talet kan vi tala om Europa, i varje 

fall England, som e� modernt samhälle. 

 

Det andra han säger är således a� andra civilisa�oner mycket 

väl kan uppnå modernitet. Japan är e� så modernt samhälle 

man kan tänka sig men byggt på en annan civilisa�on än den 

västerländska. Det gäller också för Singapore, Taiwan och i viss 

mån för Iran. Och Kina är på väg mot sin modernisering i snabb 

takt. 

 

Det är det här andra ledet, de�a a� andra civilisa�oner kan mo-

derniseras på samma sä� som ske� i väst, som jag tycker är in-

tressant a� diskutera. Är det verkligen så a� andra civilisa�oner 

kan moderniseras lika effek�vt och socialt accepterat som i 

väst? Mi� preliminära svar är – möjligen. A� vissa civilisa�oner 

kan göra det har vi redan konstaterat (apropå Japan). Och vi vet 

också a� hög ekonomisk �llväxt, go� och väl över västs �llväxt-

siffror, idag är mer vanligt än ovanligt i många andra kultursfärer 

(den kinesiska, den indiska och den la�namerikanska). Men hög 

ekonomisk �llväxt från en låg nivå är inte detsamma som uthål-

lig �llväxt på hög nivå och bre� välstånd �ll merparten av med-

borgarna som gäller för ”det moderna” i dagens västländer. Det 

är inte poli�skt enkelt a� sprida den höga �llväxtens resultat �ll 

breda folkgrupper. En sak är klar. Det är bara en liten del av det 

förädlingsvärde som skapas idag i �ll exempel Kina och Indien 

som går �ll privat konsum�on. I absoluta tal är steget mellan 

USA och Europa och �ll exempel Kina gigan�skt. 
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Väst ligger inte så illa .ll som Hun.ngton verkar tro 
Vill man få fram e� svar på frågan om andra kulturers möjlighet 

a� moderniseras (i samma takt och med samma effek�vitet 

som i väst) måste man granska vad de olika civilisa�onerna står 

för, vilka värderingar och ins�tu�oner som styr. Låt oss ta den 

kinesiska civilisa�onen som exempel. 

 

”För ostasiaterna beror framgångarna främst på deras tonvikt 

på kollek�vet i stället för på individen”, skriver Samuel Hun�ng-

ton. Konfucianismens värderingar som delas av de flesta länder-

na i regionen, handlar om sådant som sparsamhet, familjen, 

enighet, arbete och disciplin. Och framför allt om e� tydligt av-

ståndstagande från individualism. Han skriver om en vitbok som 

Singapores regering tog fram i slutet av 1980-talet och där lan-

dets ”gemensamma värderingar” sammanfa�ades i fem punk-

ter: 

 

• Na�onen före [den etniska] gruppen och samhället före indi-

viden 

• Familjen som samhällets grundval 

• Respekt och samhällets stöd för individen 

• Konsensus i stället för tvist 

• Harmoni mellan raser och religioner. 

 

Sammanfa�ningsvis har vi här en civilisa�on där kollek�vet i 

meningen na�onen/staten är överordnad gruppen och indivi-

den, där familjen är en grundsten, där konsensus är vik�gare än 

konflikt, och där det sä�s högt pris på arbete och disciplin. 

 

Vad finns det för risker med dessa värderingar om må�stocken 

är ekonomi och �llväxt?  
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En risk är a� staten i en sådan civilisa�on styr för mycket och 

det blir brister i allokeringen, kort sagt a� man satsar för myck-

et, eller för lite eller på fel saker. Det finns en del som tyder på 

a� just felallokering kan vara e� växande problem för den kine-

siska ekonomin.  

 

En annan risk är a� entreprenörskap och individuell krea�vitet 

blir lidande. Om individen känner sig _ä�rad av gruppen eller 

familjen eller tradi�onen eller myndigheterna blir det troligtvis 

mindre nyskapande. Medborgaren i gemen kan också komma i 

kläm. Na�onens intressen kommer före individens och det kan 

betyda låga inkomster, dåliga arbetsförhållanden, svaga fackliga 

räTgheter etc. Det är ingen �llfällighet a� den privata kon-

sum�onen i Kina hålls på en mycket låg nivå (mä� som andel av 

BNP), mycket lägre än i snart sagt alla andra länder. Det är hel-

ler ingen �llfällighet a� medbestämmande, demokra� och 

mänskliga räTgheter är lågprioriterade områden i Kina. 

 

Till dessa risker kan läggas sådant som har a� göra a� rä�ssta-

tens svagare ställning. Otydlig äganderä� är exempelvis inte e� 

okänt fenomen i det kinesiska samhället och vi vet a� det, allt 

annat lika, sänker effek�viteten och produk�viteten. Det gör 

också höga transak�onskostnader - �ll exempel kontrollkostna-

der �ll följd av korrup�on - som mycket väl kan bli följden i e� 

samhälle vars privata sektor bygger på familjeföretag och klan-

imperier. 

 

Men har inte den kinesiska kultursfären också vissa fördelar 

visavi väst om vi talar om ekonomi och �llväxt? Självklart är det 

så, den mest uppenbara fördelen är det auktoritära samhällets 
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beslutskraK i vissa kri�ska situa�oner för ekonomin som �ll ex-

empel när den globala finanskrisen slog �ll. (Vad dessa fördelar 

hiTlls har bety� konkret kan man läsa om i Fareed Zakarias 

bok The Post American World.) Eller i fram�den om miljö- och 

klimathotet blir en påträngande verklighet. A� de konfucianska 

värderingarna kan innebära a� det är lä�are a� få fram en mo-

dern och effek�v infrastruktur, a� göra rela�vt se� stora sats-

ningar på utbildning, forskning och utveckling och a� komma 

ifa� vad gäller viss basindustri (typ stålproduk�on) är uppen-

bart. Men också, om den poli�ska viljan finns, när det gäller a� 

bygga upp en effek�v välfärdssektor. Det kan, kort sagt, finnas 

konkurrensfördelar kopplade �ll den kinesiska civilisa�onen för 

investeringar i det vi kallar ”offentlig sektor”, och i den gråzon 

som finns mellan sfären för genuint kollek�va varor och mark-

naden. 

 

Vilken slutsatsen blir? Ja, det är inte kristallklart. Men resone-

manget antyder a� den västerländska civilisa�onen har vissa 

fördelar vad gäller a� fortsä�a och bygga e� modernt samhälle 

med hög levnadsstandard �ll alla, och med uthållig �llväxt. Det 

kan möjligen vara så a� när andra civilisa�oner börjar närma sig 

västerländsk nivå mä� i BNP per capita kommer fördelarna a� 

visa sig än tydligare.  

 

Den västerländska civilisa�onen har också en helt annan kon-

kurrensfördel, de�a a� det är en självklarhet i västländerna 

idag a� medborgarna skall vara involverade i sin poli�k och sina 

företag via demokra� och medbestämmande. Och det är 

ganska säkert mer av fördel ju längre �den lider eKersom alla 

blir bä�re utbildade, reser mer, har �llgång �ll bä�re inform-
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a�on etc. A� vi som upplysta individer, och det gäller oavse� 

kultursfär, i längden skulle acceptera a� vara sa�a åt sidan vad 

gäller poli�skt medbestämmande är inte sannolikt. Lika lite som 

vi vill vara undertryckta religionen eller någon annan överhet. 

Det handlar bara om �d. 
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Kan e� auktoritärt Asien klara fram.-

dens utmaningar bä�re än e� demo-

kra.skt Väst? 
Vad händer om vissa auktoritära regimer i Asien (typ Kina, Tai-

wan, Singapore) blir bä�re än liberala samhällen (typ USA, 

Europa) på både jämlikhet och på a� släppa loss människors 

krea�va kraKer? Är en sådan värld överhuvudtaget möjlig? 
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Frågan handlar om människors drivkraKer. A� det hos männi-

skan finns en vilja a� få erkännande, a� bli uppska�ad för den 

man är, a� se sig som lika mycket värd som andra människor, är 

väl belagt. Enligt Francis Fukuyma är det den drivkraKen som 

ge� oss den liberala demokra�n, och förklarar varför den tycks 

sprida sig över världen. Men det finns också hos människan, i 

varje fall hos många av oss, en vilja a� göra skillnad, a� inte 

vara en i mängden, a� lyckas dra igång e� företag, a� bli den 

bästa rörmokaren i Finspång, a� bli världsmästare (åtminstone 

klubbmästare) i höjdhopp. Fukuyama kallar det megalothymia. 

 

Vad skulle i så fall ”jämlikhet” kunna betyda för en auktoritär 

regim? Ja, det skulle kunna innebära (1) a� det byggs en gene-

rös välfärdsstat och socialförsäkringssystem av olika slag. Men 

också (2) a� miljön värnas, (3) a� korrup�on bekämpas och a� 

rä�sstatens principer upprä�hålls, (4) a� privilegier tas bort 

etc. Jag ser inget som hindrar a� e� land som Kina på e� par 

decennier skulle kunna bygga e� sådant samhälle. Resurserna 

finns och beslutskraKen i e� auktoritärt system är defini�ons-

mässigt större än i en demokra� om den poliska viljan finns. 

Och det kommer den antagligen a� göra, för som Fareed Zacka-

ria skriver finns det inget som de kinesiska ledarna är mera 

rädda för än social oro bland vanliga kineser. 

 

Och vad skulle ”släppa loss människors krea�va kraKer” be-

tyda? På det ekonomiska området skulle det betyda (1) a� ent-

reprenörer sä�s på piedestal, liksom andra människor som 

drivs av megalothymia, �ll exempel framgångsrika idro�smän 

(2) a� marknaderna är avreglerade i alla väsentliga avseenden, 

vik�gast ”free entry and exit” och (3) a� det finns riskkapital. På 
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alla andra områden – med e� undantag – kan man också upp-

muntra människor skapa ny� och ta plats med sin originalitet. 

Undantaget, ”den fredade zonen”, är poli�ken och samhällskri-

�ken. Frågan är då – skulle medborgarna vara beredda a� be-

tala det priset?  

 

U�ryckt i termer av hur e� sådant samhälle skulle komma a� 

skilja sig visavi en liberal demokra�, skulle bilden i stark sam-

manfa�ning bli den här: 

 

Rörelsefrihet – samma som i en liberal demokra� 

Religionsfrihet – samma som i en liberal demokra� 

Y�randefrihet – inskränkningar 

Pressfrihet – inskränkningar 

Mötesfrihet – inskränkningar 

Demokra�/fria regelbundna val/ – inskränkningar 

Rä�sstat – inskränkningar  

Kapitalism – (teore�skt) samma som i en liberal demokra� 

 

Återigen, frågan är alltså om människor i auktoritära stater med 

högutvecklad välfärd, stark ekonomisk �llväxt och stor frihet för 

människor a� utveckla sin megatlotymia, är beredda a� accep-

tera dessa inskränkningar i de poli�ska friheterna? 

 

Spontant är svaret nej. Det är också nej som Fukuyama resone-

rar sig fram �ll i sin bok Historiens slut  

 

Sam�digt finns det en störande problema�k som vi kan för-

knippa med det alltmera fulländade och jämlika liberala sam-

hället (som det vi har i Nordeuropa �ll exempel) – a� männi-
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skan i gemen inte mår särskilt bra. Trots a� hon har det så bra, 

trots alla hennes materiella framgångar, trots välfärdsstatens 

alla skyddsnät, trots de liberala friheterna, och trots demokra-

�n, känner hon sig inte rik�gt �ll freds. I sin förlängning – vid 

historiens slut när ”den sista människan” bebor planeten – är 

det inget roligt alls. För då har människan upphört a� kämpa. 

Då är hon som vilket intelligent djur som helst. Eller som Fukuy-

ama beskriver det: 

 

”En hund är nöjd med a� få ligga i solen och sova hela da-

gen under förutsä�ning a� den får mat, för den är inte miss-

belåten med det den är. Det bekymrar den inte a� andra 

hundar har det bä�re eller a� dess karriär som hund har 

stagnerat, eller a� hundar förtrycks i en avlägsen del av värl-

den. Om människan når fram �ll e� samhälle i vilket hon har 

lyckats avskaffa orä�visa, kommer hennes liv a� likna hun-

dens.” 

 

Det tål a� fundera på om vi vill ha det samhället. Vi gör vad vi 

kan för a� gå åt det hållet. 
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Vad skiljer Rysslands styre från väster-

ländsk demokra.? 
Rysslands nuvarande styre brukar kallas auktoritärt. Begreppet 

är svårt. Det är inte möjligt a� precisera innebörden utan en 

referensram som, för a� vi skall förstå, måste vara en västlig 

demokra� av det slag som vi har i �ll exempel USA och Europa 

(utan a� därmed påstå a� den är fullkomlig). 

 

Vad utmärker den västerländska samhällsmodellen? Ja, så go� 

som alla bedömare brukar nämna fyra element – liberala frihet-

er (rörelsefrihet, y�randefrihet, pressfrihet, religionsfrihet och 

mötesfrihet), e� poli�skt system med fria val och parlamentar-

ism, rä�sstat grundat på likhet inför lagen samt marknadseko-

nomi/kapitalism. Jag skulle för min del �llägga e� femte ele-

ment, tydlig privat äganderä�. De flesta menar visserligen a� i 

en fungerande rä�sstat är det privata ägandet skyddat. Men 

äganderä�en är så central a� den bör granskas för sig, inte 

minst när analysen och diskussionen gäller förhållandena i da-

gens Ryssland. 

 

Med den referensramen kan e� auktoritärt styre närmare pre-

ciseras. Förenklat sagt har vi e� auktoritärt styre när man vid en 

närmare granskning inte kan svara ja på a� alla fem kriterierna 

är uppfyllda. Vi inser därmed också a� det finns olika grader av 

auktoritärt styre, och a� i e� totalitärt styre typ Sovjetkom-

munismen är inte någon av de fem kriterierna uppfyllda. 

 

Om vi granskar Ryssland som det just nu ser ut mot dessa fem 

kriterier skulle bilden bli den som tabellen på nästa sida visar. 
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Mera konkret kan följande sägas om förhållandena i dagens 

Ryssland: 

 

Rörelsefriheten definierad som rä�en för den ryske medborga-

ren a� – utan inblandning från staten – få bosä�a sig var hen 

vill, få byta arbete fri�, få resa vart som helst, också �ll andra 

länder, är ungefär densamma som i västländerna. Det finns vis-

serligen e� krav på a� alla medborgare skall ha en iden�tets-

handling med sig men det tycks inte användas som e� sä� a� 

begränsa rörelsefriheten i den här meningen. 

 

Y�randefriheten hos vanligt folk förefaller vara mycket stor om 

jag skall döma av intervjuboken Pu�ns folk. Människor säger vad 

man tycker även om president Pu�n och andra makthavare, och 

förefaller a� göra det frimodigt och kri�skt. Om full y�randefri-

het kan sägas gälla också för etablissemanget, och i synnerhet 

hos dem som är kri�ska mot Kreml är oklart. Det nämns oKa a� 
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vissa ”dissidenter” (e� ord med koppling �ll Sovjetsamhället), 

�ll exempel ryssar med många kontakter med utlänningar, kon-

trolleras av säkerhetstjänsten FSB. 

 

Pressfriheten i Ryssland är mycket svag enligt World Press Free-

dom Index. Ryssland hamnar 2017 på plats 148 (Sverige på plats 

2) av 180 länder. Ryssland är därmed snäppet bä�re än Tajikis-

tan och E�opien, och intressant nog Singapore. Och något 

sämre än Sydsudan och Bangladesh. Vladimir Ryzjkov, rysk op-

posi�onspoli�ker, beskriver situa�onen så här: 

 

”I dag är de fria medierna en liten och sårbar ö i e� hav av 

statliga och statsvänliga, företagsberoende medier. Bara en 

liten minoritet journalister har möjlighet a� arbeta utan to-

tal kontroll och censur. Dessa journalister är utsa�a för in-

tensivt tryck från myndigheter och affärsmän, och sä�er sina 

liv på spel.” 

 

Han skrev de�a 2009, och allt tyder på a� förhållandena för den 

fria pressen försämrats sedan dess. 

 

Det betyder inte a� bilden är na�svart. Det är lä� a� hi�a eng-

elskspråkig Moskvabaserad regimkri�sk journalis�k, och även 

akademiska �dskriKer som inte väjer för a� kri�sera Kreml och 

den förda poli�ken. NäTdningarna Carnegie Moscow Cen-

ter och Intersec�on är två exempel. Russian Journal of Econo-

mics publicerar då och då ar�klar av förfa�are som argumente-

rar för radikala ekonomiska reformer. E� exempel är den före 

de�a finansministern Alexey Kudrin som är kri�sk mot statens 

inblandning i marknaderna. 
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Man kan också u�rycka det så a� pressfriheten i dagens Ryss-

land inte är densamma för alla. Den är som mest inskränkt för 

journalister och media som arbetar med TV, och i synnerhet 

med rikstäckande TV. Statskontrollerad rikstäckande TV har i 

själva verket blivit megafoner för poli�k och budskap som 

Kreml vill få ut. Media som å andra sidan har liten täckning, el-

ler vänder sig �ll snäva grupper, tycks ha störst frihet. Eller som 

någon u�ryckte det: ” Rysslands moderna medier är uppdelade 

i de fria och de inflytelserika – fria medier får inte vara inflytel-

serika, och inflytelserika medier (däribland alla stora TV-

kanaler) får inte vara fria.” 

 

Religionsfriheten är oklar. Historiskt har exempelvis an�sem-

i�smen varit hög i Ryssland, och signalerna från annekteringen 

av Krim tyder på a� den rysk-ortodoxa kyrkan har medverkat 

�ll en förföljelse av andra trossamfund. 

 

Mötesfriheten har försvagats under senare år, särskilt eKer 

2012. Bland annat har de ryska myndigheterna trakasserat 

människor som demonstrerar mot Kreml, många registreras, 

vissa döms. Det pågår forRarande, 2018, rä�sprocesser mot 

personer som deltog i de stora demonstra�onerna inför parla-

ments- och presidentvalen 2011/2012. Det har s�Kats lagar 

som förbjuder utländsk finansiering av vissa NGO:s, eller som, i 

mildare form, tvingar dem a� kalla sig ”utländsk agent”. Det 

respekterade opinions- och forskningsins�tutet Levada Center 

är e� exempel. 

 

Det poli�ska systemet med fria val är svagt. Det förekom bety-

dande valfusk vid parlamentsvalet i december 2011, det är väl-
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dokumenterat, men också vid presidentvalet några månader 

senare, i mars 2012. Valobservatörsorganisa�onen Golos rap-

porterade under valdagen över 2000 överträdelser och i 13 pro-

cent av vallokalerna hade valobservatörer hindrats komma in. 

Det poli�ska systemet är också ofullkomligt vad gäller �llgången 

�ll media för opposi�onen, och arbetet i parlamentet, duman, 

fungerar inte som i en västlig demokra�. 

 

Rä�sstaten är svag i Ryssland. Med rä�sstat menas då a� det 

skall finnas e� oväldigt rä�ssystem (åklagare, domare, polis), 

likhet inför lagen för alla medborgare, inte bara för etablisse-

mangets människor utan också för vanligt folk, låg eller ingen 

korrup�on, effek�v byråkra�, transparanta beslutsprocesser, 

och inte minst vik�gt tydliga ramar för den exeku�va makten. 

Det senare är något av det auktoritära styrets akilleshäl. 

 

Det så kallade Rule of Law Index 2017-2018 bekräKar bilden av 

Ryssland som e� långt ifrån utvecklat rä�ssamhälle. Landet 

hamnar på plats 89 bland 113 länder, och långt ner, på plats 11 

av 13, bland länder som �llhör samma region (Eastern Europe & 

Central Asia), respek�ve på plats 32 av 36 när man jämför län-

der på samma inkomstnivå. Sämst ranking (101/113) får Ryss-

land för delkomponenten i indexet, ”Constraints on Govern-

ment Powers” (som förenklat betyder a� Pu�n i väldigt hög 

grad gör som han vill). Bäst ranking får Ryssland (60/113) för 

”Civil Jus�ce” som mäter civilrä�ssystemets effek�vitet. 

 

Anna Politkovskaja, den världsberömda journalisten som mör-

dades 2006, skrev i sin bok Pu�ns Ryssland så här: 
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”Saken är den a� våra domstolar aldrig har varit särskilt 

självständiga, vilket man kunde ha väntat sig med tanke på 

vår kons�tu�on. Men i dag håller rä�ssystemet raskt på a� 

urarta �ll a� bli totalt beroende av den exeku�va makten 

och har nå� oanade höjder av »påringlighet«. Det u�rycket 

innebär a� en domare fäller utslag »eKer påringning« – 

eKer beslut som dikterats i telefon av den exeku�va mak-

tens representanter. »Påringlighet« är en vardagsföreteelse 

i Ryssland. Det anses allmänt som en bedriK om en enskild 

domare oväntat visar sig självständig.” 

 

Av vad jag läst och se� (�ll exempel i filmen Liviatan) har 

knappast Ryssland blivit väsentligt mer rä�ssäkert sedan 2004. 

 

Äganderä�en �ll egendom har en svag ställning i Ryssland. Det 

gäller i synnerhet när staten av något skäl vill ta över ägandet 

av en �llgång. Behandlingen av Mikhail Khodorkovskys vid över-

tagandet av hans oljebolag Yukos 2004 blev e� interna�onellt 

showcase över hur statens övergrepp kan gå �ll i Ryssland. Men 

det är omvi�nat a� den oklara äganderä�en också leder �ll a� 

mindre företag som äger a�rak�va �llgångar, särskilt tomt-

mark, tas över av kriminella grupperingar, oKa under dras�ska 

former. Enligt IMF har Ryssland den svagaste äganderä�en 

bland länder på samma utvecklingsnivå (jämförelsen innefa�ar 

bland annat BRIC-länderna och flera centraleuropeiska länder), 

som i sin tur genomsni�ligt har e� lägre skydd för den privata 

äganderä�en än västländerna. 

 

Kapitalism/marknadsekonomi finns i dagens Ryssland men det 

är e� statskapitalis�skt system, dels genom a� en så stor del av 
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de stora företagen inom olja och gas under Pu�ns �d har få� 

statliga ägare. Vissa sektorer har också monopoliserats. Dels 

genom a� den ryska staten har e� inflytande över både statliga 

och privata företag som går långt utöver vad som gäller i väst-

länderna. Det som Marcus Wallenberg kallade ”de ekonomiska 

naturlagarna” är �ll stor del sa�a ur spel i Ryssland, framför allt 

för de stora företagen. Sådant som vilka investeringar som skall 

göras, var och när, produk�onens omfa�ning, entry och exit 

etc. Det är svårt för en västerländsk iak�agare a� överhuvudta-

get kunna ta �ll sig i vilken omfa�ning Kreml kan påverka också 

privata företag a� fa�a beslut i en viss riktning. Den svaga 

äganderä�en är en vik�g förklaring. Eller som Michail Zygar be-

rä�ar i sin bok Männen i Kreml: ”Nästan alla de stora bolags-

cheferna inser a� deras egendom vid något �llfälle kan komma 

a� exproprieras för statens bästa. De har sedan länge förlikat 

sig med det. Man säger numera a� de ryska näringslivstoppar-

na inte är miljardärer utan jobbar som miljardärer. De styr över 

det som Vladimir Pu�n låter dem styra över.”  

 

 

Det här har varit e� försök a� definiera den ryska samhällsmo-

dellen i rela�on �ll en ideal västlig demokra� med fulla liberala 

friheter, fungerande parlamentarism, rä�sstat och kapitalism. 

E� �llägg är vik�gt. Det finns en �dslinje i meningen a� den 

ryska modellen har gå� från ”halvt västlig” i slutet av 1990-talet 

under Boris Jeltsin andra presidentperiod, �ll a� i dag, 2018, 

när Vladimir Pu�n inleder sin _ärde presidentperiod, vara e� 

auktoritärt styre, närmast enmansvälde, mycket närmare en 

totalitär regim. Det har inte varit en kon�nuerlig skärpning, den 

har gå� i skov. Den första skärpningen skedde i slutet av Pu�ns 

första presidentperiod, den andra eKer presidentvalet 2012. 
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Varför är korrup.onen så hög i Ryss-

land? 
Korrup�on är när någon utny�jar sin ställning för privat vinning, 

oKast i form av pengar. Eller mera precist i det här samman-

hanget, när en statsanställd utny�jar sin ställning för privat vin-

ning. Alena Ledeneva, professor i statsvetenskap vid University 

College London och specialist på rysk korrup�on, formulerar 

också en mer allmängil�g defini�on av begreppet:  

 

”Although the precise wording varies, most conceptual formu-

la�ons of corrup�on can be understood as involving the `twist-

ing’ (betrayal, diversion, misuse, abuse, manipula�on, exploita-

�on) of something public (office, duty, good, trust, funds, re-

sources, power, influence) into something private (gain, profit, 

benefit, advantage, interest).”  

 

Man kan göra �llägget a� korrup�on finns på alla nivåer i Ryss-

land. Också på den allra högsta. Ledenova redovisar �ll exempel 

e� fall där en namngiven byråkrat från presidentadminist-

ra�onen i Kreml har försökt påverka en enskild domare a� 

döma i en viss riktning. 

 

Om jag i fortsä�ningen begränsar mig �ll ”twis�ng” på högsta 

nivån i det ryska samhället – från toppbyråkrater i Kreml och 

säkerhetstjänstens olika organ – kan man då säga något med 

säkerhet om den ekonomiska omfa�ningen? Knappast. Men 

anekdo�ska berä�elser antyder storleksordningen. Alena Le-

deneva redogör för bes�ckningen i form av ’kick-backs’ vid upp-

handling av bland annat IT-tjänster. 
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“Research by the Russian think tank INDEM assesses pay-

ments to officials [läs högre statliga tjänstmän/khp] by the 

business sector. Although half of the businessmen ap-

proached refused to answer the ques�on about the share of 

bribes in the monthly turnover of their firms, 25 per cent of 

companies indicated that they pay state officials up to 5 per 

cent of their turnover, 13 per cent of firms from 5 to 10 per 

cent, 5 per cent of firms from 10 to 20 per cent and 2.5 per 

cent of firms as much as 20-50 per cent. This research shows 

that kickbacks vary from 10 per cent on deliveries of IT 

equipment to 50 per cent on orders for scien�fic research.” 

 

 

Det är ru�et system som beskrivs. Det citerade är skrivet av en 

akademiker som presenterar en forskningsstudie med allt vad 

det innebär av försik�ghet i formuleringarna. Läser man vad 

kri�ska journalister, ekonomer och andra skriver om mutsyste-

met i det ryska samhällets toppskikt blir framställningen i vart 

fall inte ljusare. Vi kan tveklöst dra slutsatsen a� korrup�onen i 

Ryssland är mycket omfa�ande – och a� den, det antyds i cita-

tet, ökar med �den. 

 

E� sä� a� mäta utvecklingen över �d är a� följa den landran-

king Ryssland har få� i Transparency Interna�onal Corrup�on 

Rank. Ju högre platsnummer, desto mer korrupt. Mätningen 

från 2017 placerar Ryssland på plats 135 av 175 länder. Värl-

dens alla stora och betydande länder, inklusive de tre andra 

BRIC-länderna (Kina, Indien, Brasilien), är mindre korrupta än 

Ryssland. På nivån kring 140 har landet legat under de senaste 

�o åren. Dessförinnan var landet något bä�re placerat. Under 
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senare delen av 1990-talet då Boris Jeltsin forRarande var presi-

dent hade Ryssland en ranking i intervallet 50-80 med en s�-

gande trend. Under Pu�ns första presidentperiod behölls den 

nivån med en smärre höjning. DäreKer skedde en snabb för-

sämring. Korrup�onen ökade drama�skt under Pu�ns tredje 

presidentperiod (2012-18), och har således däreKer legat kvar 

på den höga nivån. Kreml har gjort reformer för a� stävja mut-

kulturen, särskilt under Dmetrij Medvedevs �d som president, 

men förbä�ringarna har varit absoluta inte rela�va. 

 

Ryssland är sammanfa�ningsvis e� av världen mest korrupta 

länder. Frågan är – hur kommer det sig? Och hur kommer det 

sig a� man inte har kunnat vända utvecklingen �ll det bä�re? 

Den frågan kan bara besvaras om man förstår hur landet styrs 

och hur beslut fa�as på den högsta poli�ska nivån. 

 

Den informella styrmodellen 
Om vi tar e� västland typ Sverige kan vi säga a� de beslut våra 

byråkrater i regeringskansli och myndigheter fa�ar är regel-

styrda. De vik�gaste reglerna är lagar. Men det finns andra for-

mella regler – förordningar, stadgar, kungörelser, �llkännagi-

vanden, regleringsbrev mm. A� det i regerandet av landet, lik-

som överallt där beslut fa�as, också finns mjuka, oKast icke-

nedskrivna regler som påverkar avgörandena, typ praxis, trad-

i�oner, verksamhetskultur, vedertaget bruk etc., bortser vi från 

i det här sammanhanget. 

 

För samhället i stort gäller samma sak. Vi är som svenska med-

borgare eller juridiska personer en del av e� rä�ssamhälle och 

det betyder, precis som för statsbyråkraterna, a� vi är styrda av 
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formella regler i våra beslut. ”Vi måste hålla oss �ll lagar och 

förordningar”. 

 

Vi skulle schablonmässigt kunna illustrera det svenska sam-

hället som en fyrkant fylld av alla de formella regler som styr 

vårt beslutsfa�ande och som vi håller oss �ll. Men det finns en 

liten yta i fyrkanten som inte är fylld. Den illustrerar kriminellt 

beteende, den kriminelle bryter defini�onsmässigt mot de lagar 

och regler som vi gemensamt bestämt skall gälla. Det är inte 

hela bilden. Vi människor är inte perfekta. Vi bryter – utan a� 

vara kriminella – mot en del lagar genom a� ”slingra oss förbi”. 

Eller också försöker vi få fram nya lagar som passar våra egna 

intressen bä�re. Krea�viteten är stor. Det vi gör har konkreta 

benämningar. Ska�eplanering. Krea�v bokföring. Fortkörning. 

Smitning. Lobbying etc. 

 

En rysk fyrkant skulle, allt annat lika, se helt annorlunda ut. Den 

icke-fyllda delen av kuben skulle vara mycket större. Med andra 

ord, fler beslut, och inte minst beslut på den federala nivån i 

Kreml, tas i Ryssland i strid med formella regler. Om vi förknip-

par Sverige, liksom västvärlden mera allmänt, med u�ryck som 

”land skall med lag byggas” och ”likhet inför lagen” gäller inte 

det alls med samma tyngd för Ryssland, särskilt inte för Kreml 

och den högsta ledningen. Här är devisen: ”Ryssland styrs av 

människor, inte av regler”.  

 

Devisen kan missförstås. Det är inte så a� lagarna saknas i det 

ryska samhället. Lagar och andra formella föreskriKer finns i 

stort se� i samma omfa�ning som i �ll exempel Sverige. Det är 

bara det a� när det passar sig följs inte lagarna. Douglass North 



203 

 

talar om a� Ryssland på högsta nivån idag kännetecknas av e� 

”limited access order”-system. “… poli�cal elites divide up con-

trol of the economy, each geTng some share of the rents”. 

Med andra ord, den poli�ska och militära eliten kan ta sig fri-

heter och på icke-regelmässiga, olagliga villkor privat �llskansa 

sig �llgångar, eller �llgångarnas avkastning, på e� sä� som inte 

är möjligt i e� säkert rä�ssystem. 

 

Tummandet på reglerna sker i en omfa�ning som får en icke-

ryss a� häpna. 

 

Det finns väldokumenterade exempel från den ryska verklighet-

en under Pu�n på vad ”limited access order” betyder. Det mest 

kända exemplet i väst är sannolikt oligarken Mikhail Khodorkov-

sky. På tveksamma grunder med rä�sapparatens hjälp tog Vla-

dimir Pu�n ifrån honom ägandet i e� av Rysslands då största 

oljebolag, Yukos, och dömde honom 2005 �ll nio års fäng-

else. The Economist  berä�ar nyligen om e� annat, mer aktuellt 

fall: 

 

“Take Vladimir Yevtushenkov, the owner of Sistema, a hold-

ing company, who is perfectly loyal to the Kremlin. In 2009 

Sistema bought a controlling stake in BashneK, a medium-

sized oil firm, from a local authority for $2.5 billion. It had 

been given explicit approval by Dmitrij Medvedev, who was 

president at the �me. But in September 2014 Mr Yevtushen-

kov was arrested and charged with buying stolen goods. His 

real crime was reportedly to refuse to sell BashneK, which 

had become one of the world’s fastest-growing oil firms, to 

RosneK, at a price below its market value. AKer three 
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months under house arrest, Mr Yevtushenkov was released 

and cleared of all charges—but not before giving up Bash-

neK, a contolling stake in which has now been sold to Ros-

neK for $5.2 billion. The day aKer he was released, Mr Yev-

tushenkov (who s�ll owns MTS, Russia’s largest mobile-

phone company) went to a drinks party at the Kremlin and 

spoke to Mr Pu�n. “I thanked him for his wise decision…to 

release me,” Mr Yevtushenkov recently told Dozhd, an inde-

pendent internet television channel. He con�nued: “If [you] 

like any of my other companies—[you are] welcome.” 

 

Både Mikhail Khodorkovsky och Vladimir Yevtushenkov är ex-

empel på den ryska poli�ska ledningens övergrepp på storföre-

tagsägare. 

 

Andra akademiker beskriver med en eufemism den ryska ord-

ningen som en informell styrmodell (i motsats �ll den väster-

ländska formella styrmodellen). 

 

”Sistema” 
När man försöker förstå hur de avgörande besluten fa�as i 

Ryssland stöter man förr eller senare på ordet ”sistema”, syste-

met. Det är rimligt a� tolka begreppet som e� folkligt u�ryck 

för den procedur som i prak�ken styr Ryssland. ”Sistema” berör 

samhällets alla nivåer, från presidentkansli �ll lokal nivå liksom 

myndigheter, militär och rä�sväsende. 

 

I det autokra�ska Ryssland är presidenten systemets högsta 

nivå. När vi idag säger a� det är Vladimir Pu�n som styr Ryss-

land är det emeller�d en stark förenkling. ”Pu�n” är i prak�ken 
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e� u�ryck för inte bara e� kollek�v av människor, det nätverk 

som presidenten använder sig av, utan också för en ordning för 

hur dessa människor samverkar och kommer fram �ll beslut. 

Det är ”Pu�n sistema”. 

 

Några saker är utmärkande för ”sistema”: 

 

(1). Den informella beslutsmodellen. Med andra ord, de for-

mella reglerna, lagarna och förordningarna, finns men man 

kringgår reglerna eKer behov. Det är e� rimligt antagande a� ju 

närmare Kreml besluten fa�as, desto större är friheterna a� 

bryta mot de formella regelsystemen. 

 

(2) E� nätverk av personer är själva grunden i ”sistema”. I fallet 

Pu�n har Alena Ledeneva iden�fierat fyra delnätverk med 

namngivna personer – (1) hans innersta cirkel i Kreml och pri-

vat, (2) de ”användbara vännerna” som i prak�ken i många fall 

handlar om bekantskaper från KGB- och St Petersburg�den, (3) 

”personer i uniform”, i prak�ken Pu�ns nätverk inom militär 

och säkerhetstjänst, samt (4) en mer diffus grupp av Pu�ns per-

sonliga kontakter och bekanta på olika håll i det ryska sam-

hället. Allt som allt handlar det om några �otal personer. 

 

De flesta är statsanställda, några arbetar i statliga företag, 

några i privata sektorn. Personerna i nätverket används på hu-

vudsakligen två sä�. An�ngen si�er de på nyckelposi�oner i det 

ryska samhället, både i statsförvaltningen och i näringslivet. 

Eller också används personerna i nätverket ad hoc, och i olika 

”blandningar” beroende på ärendets eller projektets natur. Så 

�ll exempel är Aleksei Miller ordförande för Gazprom, Ryss-
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lands största företag. Han var en av Pu�ns medarbetare på 

borgmästarkontoret i St Petersburg i början av 1990-talet, och 

har sedan dess av allt a� döma varit en betydelsefull del av Pu-

�ns innersta nätverk, han �llhör kategorin ”användbara vän-

ner”. Till samma grupp hör Herman Gref, han arbetade också 

�llsammans med Pu�n i St Petersburg, och var under några år i 

början av Pu�ns presidenTd ekonomiminister. Sedan många år 

är han ordförande för Rysslands största bank, Sberbank. 

 

På samma sä� har andra ledande personer i den ryska fede-

ra�onen, både i Moskva och i regionerna, givetvis sina person-

liga nätverk, och är i mer eller mindre hög grad medspelare i 

”sistema”. 

 

(3) Korrup�on. Kopplingen �ll ”sistema” är väl belagd. När Vla-

dimir Pu�n vid den årliga så kallade Valdaj-konferensen 2005 

fick frågan om man i Kreml har en an�-korrup�onsstrategi, och 

vad man gör åt personer som blir avslöjade för a� ha tagit mu-

tor, svarar presidenten. ”Korrup�onen si�er i systemet, inte i 

människorna.” Det kan man tolka som ungefär: ”Det hjälper 

inte a� straffa den enskilde, vi måste skapa en ordning där all 

korrup�on i ’sistema’ bestraffas.” 

 

Korrup�on, eller ”informella inkomster” som det med en annan 

eufemism också kallas, inom ”sistema” har e� särdrag som san-

nolikt bidrar �ll a� det fungerar så smidigt som det uppenbarli-

gen gör – de informella inkomsterna skall delas med alla. En 

insider som Alena Ledeneva intervjuade u�ryckte sig så här: 

 

“One should take kickbacks openly so that others know 

about it. Moreover, one should give advance warning to 
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one’s superiors and ask for feedback [presumably some 

form of consent and approval for the percentage — AL]. One 

should also share the spoils with subordinates. One should 

never think of [the] spoils as one’s own. Easy come easy go.” 

Kan verkligen Pu�n och hans närmaste ta emot kickbacks och 

andra mutor? Nej, rik�gt så går det inte �ll enligt en uppmärk-

sammad ar�kel i Novaya gazeta i april 2011. 

 

“Naturally, they do not take any kickbacks or have anything 

to do with business — they are rewarded through insider 

channels. It is fair to make it up to them to a decent level, a 

few millions a year. These salaries—bonuses come from 

‘svoi’ funds, some unofficial coffers, perhaps those collected 

from businesses or from the poli�cal funds. It is important 

that people [on this level] do not feel themselves rela�vely 

deprived. Because, you know, there are ministers who make 

serious money in [the] private sector, and this is also some-

how allowed. Everybody knows vice premiers who own met-

allurgical complexes, and vice premiers who fly in their own 

jets, there are ministers who fly in their own jets and there 

are heads of various ministerial departments who fly in their 

own jets. And somehow it’s okay. There are certain agree-

ments, and sistema stays rather open-minded about all 

this.” 

 

Varför finns då korrup�onen inbyggd i ”sistema”? Det är ingen 

lä� fråga a� svara på, li�eraturen ger inga entydiga besked. 

Orsakerna är säkerligen många. 

 

• Det är e� sä� a� betala för a� jag accepterar a� bryta 

mot reglerna eller a� ”blunda” för a� andra gör det. 
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• Det är e� sä� a� få saker och �ng a� hända, a� få ige-

nom beslut snabbt. Eller också motsatsen, a� se �ll a� 

saker och �ng inte händer. 

 

• Det är psykologi av typen – får du mutor skall jag också 

ha. 

 

• Det är historia i meningen a� korrup�on har känneteck-

nat det ryska samhället under århundraden. Det i sin tur 

– och det är sannolikt det vik�gaste – har le� �ll a� det 

inte är lika moraliskt förkastligt a� ta mutor och kickback 

i det ryska samhället som i väst. 

 

(4) En kombina�on av kraFfullhet och oförmåga a� förnya är 

y�erligare e� kännetecken för ”sistema”. Det är lä� a� förstå 

a� ”sistema” har en uppsida i form av effek�vitet och slagkraK. 

Om Vladimir Pu�n – eller mera korrekt, ”Pu�n sistema” – be-

stämmer sig för a� något skall genomföras, låt oss säga Sotji OS 

2014, då blir anläggningarna klara i �d och eventet framgångs-

rikt sluRört, det kan man vara så go� som säker på. A� Sotji OS 

å andra sidan blev det mest påkostade Vinter OS någonsin, a� 

det kantades av korrup�on och skandaler, �ll och med doping-

kontrollerna manipulerades för a� gynna de ryska idro�arna, 

hänger givetvis samman med det informella beslutssystemet. 

Budgetar måste kunna överskridas. Det måste mutas för a� 

regler, säg miljö- eller äganderä�slags�Kningen, står i vägen för 

projektet. Mark måste tvångsinlösas utan dröjsmål. Byggnader 

och utrustning måste fram enligt �dtabell etc. 
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”Sistema” är, det förstår man, bra på a� reagera på poli�ska 

s�muli. Det uppstår e� problem och ”sistema” tar sig an proble-

met, beslutar om en åtgärd, och implementerar. 

 

E� exempel kan vara det sä� på vilket Kreml tacklade den dras-

�ska prissänkningen på olja eKer 2014. Oljepriset halverades på 

kort �d. Ekonomisk-poli�skt tacklades krisen mycket framgångs-

rikt av Kreml. IMF u�ryckte stor �llfredsställelse. Mest anmärk-

ningsvärt är a� man �ll och med lyckades hålla sysselsä�ningen 

uppe trots en djup recession under både 2015 och 2016. Hur 

det kunde ordnas? Ja, Pu�ns ”sistema” såg �ll a� inte de stora 

företagen, inte heller de privata, avskedade sin personal. Och 

det kravet var uppenbarligen ovillkorligt. I e� TV-program, The 

Russian Job (SVT den 17 april 2018) visades hur den framgångs-

rike verkställande direktören för Rysslands största bil�llverkare 

Avtovaz (60 000 anställda, �llverkare av bland annat Lada) 2016 

fick sparken av de statliga ägarna när han – tvärtemot Kremls 

informella riktlinjer – gjorde stora nedskärningar i personalstyr-

kan. Året innan hade han, lite pikant, nominerats �ll ”Person of 

the Year” i Ryssland för a� framgångsrikt moderniserat e� gig-

an�skt statsföretag. 

 

Däremot gick budskapet ut från Kreml a� det var fri� fram a� 

sänka löner. Och det skedde i betydande omfa�ning. En lik-

nande opera�on i e� västerländskt land skulle vara dömd a� 

misslyckas. Regeringen i �ll exempel Sverige skulle inte kunna 

skicka ut en ukas om förbud för personalnedskärningar �ll det 

privata näringslivet mot fri� fram för lönesänkningar, och tro a� 

företagen skulle göra som de blev �llsagda. Det kan man göra i 

dagens Ryssland. Det behövs inga dokument, det är en ”under-

standing” i ”sistema”. 
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Det sägs ibland a� ”sistema” är mindre effek�v när det långsik-

�gt och strategiskt reformarbete. Jag håller inte med om det. 

Det sä� på vilket den ryska militären rustades upp under en 

femårsperiod eKer 2008 var e� poli�skt mycket omfa�ande 

och kostsamt projekt som av allt a� döma har sluRörts fram-

gångsrikt. A� någon kan ha synpunkter på a� satsa på militären 

när annat borde prioriteras är ovidkommande i sammanhanget. 

 

Moderniseringsfällan 
Nedsidan hos ”sistema” är svårare a� intui�vt förstå. Men 

”sistema” har e� ofördelak�gt kännetecken – en oförmåga a� 

reformera sig själv. Eller u�ryckt på annat sä�. De poli�ker, by-

råkrater och storföretagsledare som kons�tuerar ”sistema” 

kommer inte a� kunna reformera dagens ryska samhälle �ll e� 

modernt regelstyrt samhälle. För om det ryska samhället blir 

regelstyrt, om för Ryssland den icke-fyllda fyrkanten i den enkla 

illustra�onen minskar �ll västerländsk storlek, ja då finns inte 

längre ”sistema”. Sannolikt inte heller ”de informella inkoms-

terna”. 

 

Alena Ledeneva kallar den här egenskapen hos ”sistema” för 

moderniseringsfällan. Hon är inte ensam bland akademiker om 

a� visa på a� e� icke-regelstyrt samhälle har svårt a� refor-

mera sig självt �ll modernitet i termer av maktdelning, en vital 

företagssektor, oväldiga statliga myndigheter, likhet inför lagen 

etc. Nobelpristagaren Douglass North säger samma sak. Det gör 

också den regimkri�ske ryske statsvetarprofessorn Vladimir 

Gelman verksam vid Helsingfors universitet. Han hävdar �ll och 

med a� ”sistema” på den högsta nivån anstränger sig för a� 

inget skall ändras: ”The exis�ng ins�tu�onal equilibrium has 
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created a situa�on in which preserving the status quo at any 

cost has become a goal in and of itself across the ruling elite… 

this has led to a highly stable but inefficient equilibrium that no 

significant actors are interested to break.” 

 

Vi kan därmed ringa in y�erligare e� kännetecken för ”sis-

tema”: 

 

(5) Stabilitet. Stabilitet är något i högsta grad eKerfrågat av 

Kreml. Polisens och säkerhetstjänstens närmast hyperkänsliga 

reak�on, eller snarare överreak�on, eKer minsta lilla protest 

från den liberala opposi�onen är beviset. Det är ingen presi-

dent som känner sig trygg som reagerar så. Om det finns något 

som den ryska ledningen är rädd för är det poli�sk oro och kaos 

i landet. Den respekterade Dmitri Trenin vid Carnegie Moskva 

menar a� Vladimir Pu�n vet a� han måste ha en stor majoritet 

av folket med sig om Ryssland skall vara ”regerbart”. Enligt Tre-

nin skulle 50% av rösterna i e� presidentval i Ryssland, en hög 

siffra i vilket västland som helst, vara ”…an invita�on to civil 

war.” Allt tyder på a� Ryssland idag är e� mycket bräckligt sam-

hällsbygge. The Economist talar om Rysslands ”glaslike fragili-

ty”. 
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Varför kan inte Ryssland utveckla hög-

teknologi som går a� sälja på en glo-

bal marknad? 
Det är e� faktum a� Ryssland inte kan konkurrera med högtek-

nologi på den globala marknaden. Jag tror inte a� man kan hi�a 

en enda produkt inom �ll exempel elektronik eller data som 

säljs i Sverige och är �llverkad i Ryssland. Så länge jag kan min-

nas har det se� ut så. Sta�s�ken bekräKar bilden. Högteknologi 

exporteras knappast alls från Ryssland �ll marknader där det 

råder fri konkurrens, i synnerhet inte �ll de krävande väster-

ländska marknaderna. Ryssland har viss högteknologisk export 

vad gäller bland annat vapen, kärnenergiteknik och flyg, men 

produkterna säljs på marknader där oKast stater är köpare och 

där konkurrensen delvis är sa� ur spel. 

 

Svårigheten a� bli modern i meningen bli som de flesta västlän-

der är en gammal historia för Ryssland. Sedan Peter den stores 

�d i slutet av 1600-talet har Ryssland försökt a� bli som Europa, 

och varje gång hiTlls misslyckats. Historikerna pekar på vågrö-

relsen mellan tsarer som varit ”européer” (som Peter den store) 

och tsarer som varit ”slavofiler”, vänt sig bort från modernite-

tens Europa. Den senaste långa vågen, Sovjetstyret, var väl vare 

sig det ena eller det andra. Det hade emeller�d i e� avseende 

samma kännetecken som under �digare århundraden; trots a� 

det i landet fanns e� teknologiskt kunnande på västerländsk 

nivå ledde inte det �ll a� det kom fram företag som kunde sälja 

tekniskt avancerade produkter på de krävande europeiska 

marknaderna. 
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Vetenskapshistorikern Loren Graham, professor vid MIT, har 

pekat på just det senare. Han nämner anekdo�skt a� en ryss 

hade utvecklat det elektriska ljuset före Thomas Edison, i själva 

verket hade Edison få� idén från Ryssland. Och a� under 1950-

talet hade Sovjetunionen datorer som var överlägsna, i varje fall 

i paritet med västs datorer. Liksom a� laserteknologin togs fram 

i Ryssland, och apropå en aktuell teknik, fracking för oljeutvin-

ning, är den också utvecklad i Ryssland. 

 

Hur kan det komma sig a� Ryssland på område eKer område 

har haK teknologin framme men misslyckats med nästa steg, a� 

ta den �ll marknaden som högteknologisk produkt? 

 

Jag skall här försöka besvara den frågan. Oförmågan a� ut-

veckla konkurrenskraKig högteknologi tycks kvarstå eKer Sov-

jetunionens fall. I själva verket har den försämrats under Pu�n-

eran. 

 

Tre saker är absoluta ”måsten” för a� vi skall få fram 
högteknologiföretag 
Vid varje högteknologisk utveckling är det klokt a� skilja mellan 

innova�onsfasen, ”uppfinnarfasen”, och den entreprenöriella 

fasen, den fas då produkten görs färdig för marknaden. Vi förut-

sä�er i det här fallet a� teknologin finns, alltså a� innova�ons-

fasen är avklarad. Problemet är a� övergången mellan de två 

faserna är kri�sk. E� skäl är a� det ganska säkert inte skall vara 

samma personer som har ansvaret för den entreprenöriella fa-

sen som för den tekniska utvecklingen för a� projektet skall 

kunna bli framgångsrikt. För enkelhets skull utgår jag från a� 

det här kri�ska steget har klarats av. Det finns en person, eller 
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grupp av personer, vi kallar dom entreprenörer, som är ägare 

�ll teknologin och vill försöka ta produkten �ll marknaden. 

 

Vad krävs då för a� e� entreprenörsföretag, e� högteknolo-

giskt startup-företag, skall ha en chans a� lyckas (förutom det 

självklara a� teknologin håller må�et)? Forskningen verkar 

överens om a� tre saker är absoluta ”måsten”. 

 

Det måste finnas en otvetydig äganderä� �ll teknologin. Med 

andra ord måste det finnas lagar och rä�ssystem som garante-

rar äganderä�en, på det här stadiet sannolikt främst patent- 

och andra intellektuella räTgheter. Finns inte en fungerande 

äganderä� skapas osäkerhet och man kan lugnt utgå från a� 

viljan a� driva projektet vidare blir lägre, kanske helt försvin-

ner. Vem vill lägga ner sin själ och oerhört många �mmar och 

egna pengar på e� projekt och riskera a� förlora det �ll följd av 

oklart ägande? 

 

Det måste finnas riskkapital, och med det menas kapital som 

sä�s in i projektet som ägarkapital, inte som lån. Med andra 

ord måste det finnas privatpersoner eller riskkapitalbolag, stat-

liga eller privata, som är beredda a� förlora alla sina pengar om 

produkten inte håller må�et. Det är önskvärt a� riskkapitalet 

också är intelligent i meningen a� kunskap överförs från ägarna 

�ll projektet, oKast genom styrelserepresenta�on. 

 

Det tredje ”måstet” är en utvecklande miljö. När det gäller hög-

teknologi vet man från forskningen a� företaget för a� lyckas 

bör ingå i e� kluster av företag som arbetar med besläktade 

teknologier och produktområden, dessutom bör de�a kluster 
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finnas i närheten av högre teknisk utbildning och forskning, 

kalla det ”Kista-miljö”. 

 

Till dessa tre ”måsten” kan sedan läggas a� det skall finnas fun-

gerande produktmarknader och marknader för arbete och kapi-

tal. Det blir särskilt vik�gt när vi talar om steget eKer entrepre-

nörsfasen, steget ut på marknaden. Men det påverkar också 

entreprenörsfasen, riskkapitalet kommer helt enkelt inte fram 

om ägarna tror a� marknadsfasen inte går a� finansiera. 

 

Ryssland som högteknologiland 
De tre kraven gäller också på samhällsnivå. Också här finns 

”måste”-krav, flera än när vi bara ��ar på företagsperspek�vet: 

Ryssland måste vara en rä�sstat i meningen a� det finns lagar 

och en rä�sapparat inklusive sank�onssystem som fungerar i 

stort se� som i vilket västland som helst. 

 

Det måste finnas en riskkapitalmarknad som är �llräckligt bred 

och djup för a� kunna finansiera en stor mängd startups i 

många branscher. 

 

Det måste, mera allmänt, finnas fria marknader för arbete, ka-

pital, produkter och tjänster. Med fri marknad menas då, föru-

tom fri etablering och fri exit, a� staten via regelsystem och 

byråkra� inte blandar sig i prissä�ning eller rörlighet på någon 

marknad mer än vad som gäller för de flesta västländer (�ll ex-

empel för a� skydda konsumenten, eller av försörjnings- och 

säkerhetspoli�ska skäl). 
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Det måste finnas en öppenhet i samhället som får krea�va och 

entreprenöriella människor a� trivas och som gör det möjligt 

för nyskapande högteknologiska miljöer a� utvecklas. 

 

Till det kommer e� ”måste” som inte syns i företagsperspek�-

vet. 

 

Det måste finnas e� bre� småföretagande, en stor småföre-

tagssektor. En poli�ker kan tycka a� man skulle kunna koncen-

trera ansträngningarna �ll högteknologisk företagsutveckling, 

�ll exempel se �ll a� det finns industriparker eller inkubatorer. 

Det är så poli�ker i många västländer, liksom i Ryssland, har 

se� på saken. Forskningen antyder a� det inte kommer a� fun-

gera. För a� e� land skall få fram många konkurrenskraKiga 

företag inom högteknologi, fordras av allt a� döma många 

startups i många branscher som med �den blir en stor och vital 

småföretagssektor, däribland e� antal rik�gt framgångsrika, 

exporterande högteknologiföretag. 

 

Till dessa punkter måste sedan läggas e� antal hygienfaktorer. 

Den ekonomiska poli�ken, infrastrukturen, den högre utbild-

ningen och forskningen etc., måste fungera på konkurrens-

kraKig nivå. Liksom reglerna för handeln med omvärlden. För 

a� förenkla analysen och diskussionen utgår jag från a� Ryss-

land uppfyller alla sådana hygienfaktorer. Jag utgår också från 

a� det finns entreprenörer så det räcker. Det inget djärvt anta-

gande. Empirin visar a� i varje befolkning finns en viss mängd 

entreprenöriella talanger färdiga a� blomma ut när förutsä�-

ningarna finns. Det gäller rimligen också för Ryssland. För övrigt 

framgår av den ryska 1990-talshistorien, det första decenniet 
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eKer Sovjetunionens fall 1991, a� det fanns en stor mängd ent-

reprenörer som såg möjligheterna i kaoset, en del av dem blev 

stenrika oligarker. 

 

Hur ser det ut? Dystert 
Givet a� hygienfaktorerna är infriade och a� entreprenörerna 

in spe finns, hur uppfyller då Ryssland de fem ”måstena”? Sva-

ret blir dystert. Egentligen inte på någon av de fem punkterna 

infriar Ryssland fullt ut vad som krävs för a� få fram högtek-

nologiska produkter som av egen kraK kan ta plats på de glo-

bala marknaderna. Framförallt på tre av punkterna ligger Ryss-

land långt från vad som behövs. 

 

*Ryssland är inte en rä�sstat. Det finns starka bevis för a� 

framförallt äganderä�en �ll patent, mark, råvaror och andra 

�llgångar är ofullkomlig, alltså sådana �llgångar som är själva 

grunden för allt företagande, inklusive entreprenöriell utveckl-

ing av högteknologi. Exempel i stor mängd från småföretagssek-

torn visar korrup�on via sammanblandning mellan poli�k och 

äganderä�. Det handlar oKast om a� regelsystemen, inte bara 

lagar utan också �llämpningsregler, är så diffusa eller svår�ll-

lämpliga a� det finns utrymme för byråkrater och poli�ker a� 

på e� eller annat sä� ta betalt för ”licensen”, �ll exempel 

rä�en �ll etablering, rä�en a� kunna köpa nödvändiga in-

satsvaror, eller bara rä�en a� få fortsä�a a� driva si� företag. 

 

*Ryssland är inte det öppna samhälle som är själva grunden för 

a� entreprenörer skall trivas. Den amerikanske geografen Ri-

chard Florida är berömd för sina tre ”T:n” – Teknologi, Talang 

och Tolerans – som alla tre måste finnas med i miljön, i en stad 
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eller i e� land, för a� den krea�va klassen, och �ll den hör ent-

reprenörer, skall finna sig väl �llrä�a. Man kan kri�sera Richard 

Floridas enkla formel, och många gör det, men det räcker med 

sunt förnuK och vanlig iak�agelseförmåga för a� förstå a� det, 

förutom teknologin, måste finnas talang och kompentens för 

a� få fram en konkurrenskraKig produkt. 

 

Den för Ryssland kri�ska komponenten är ”tolerans”. För Ri-

chard Florida betyder ”tolerans” en mul�kulturell miljö med 

liberal syn på �ll exempel samkönade äktenskap, hbtq-

samhället mm. Det är svårsmält för den poli�ska ledningen i e� 

– rela�vt Väst – värdekonserva�vt och religiöst land som Ryss-

land. Sanningen är a� Ryssland så som landet har utvecklats 

under Pu�n, och särskilt eKer 2012, ligger långt från a� infria 

toleranskriteriet enligt Florida, på 38 plats bland världens län-

der enligt den senaste mätningen (2015). 

 

Men det här är en mycket större fråga. Den kan formuleras un-

gefär så här: Är det överhuvudtaget möjligt för dagens Ryssland 

med uppenbara inskränkningar i de liberala friheterna och de-

mokra�n a� skapa en framgångsrik miljö för entreprenörer? 

Jag tror inte det. Ryssland av idag syndar på nästan alla punk-

terna i det liberala konceptet, inte minst vad gäller fri media, 

och särskilt fri rikstäckande TV-media (som överhuvudtaget inte 

längre finns). Och det är inte hela bilden. Ryssland är också en 

skendemokra� där det redan på förhand i prak�ken är bestämt 

vem som skall vinna valen, och med e� parlament som, bildligt 

talat, äter ur ledarens hand etc. Krea�va människor, inte minst 

entreprenörer, vill ganska säkert inte ha det på det sä�et. Skap-

ar det auktoritära samhället dessutom rädsla hos medborgarna 
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a� u�rycka sig kri�skt mot poli�ken och makthavarna, och det 

finns många dokumenterade vi�nesmål om a� den rädslan 

finns i dagens ryska samhälle och av allt a� döma ökar för varje 

år, ja då kommer det ganska säkert inte fram särskilt många 

entreprenörer. 

 

*Ryssland har ingen stor småföretagssektor. Småföretagen i 

dagens Ryssland svarar enligt sta�s�ken för en väsentligt 

mindre andel av BNP än vad som gäller för OECD-länderna som 

grupp. Det betyder i prak�ken a� landet redan från början är 

handikappat vad gäller möjligheten a� få fram högteknologi 

som kan säljas på världsmarknaden. Saker och �ng måste 

komma i rä� tågordning – först e� bre� nyföretagande, där-

eKer en allt större småföretagssektor, däreKer vissa konkur-

renskraKiga högteknologiföretag. Den processen kan ta år�on-

den. Och som sagt, den kommer troligtvis inte igång överhu-

vudtaget utan a� frihet i klassisk liberal mening och fungerade 

demokra� införs. 

 

Inte heller på de kvarstående två punkterna av fempunktslistan, 

de två som handlar om fungerande marknader, är det klarlagt 

a� Ryssland av idag inte fullt kan uppfylla vad som krävs. Vi vet 

a� riskkapitalmarknaden inte är lika utvecklad som i väst. Den 

liknar idag mer hur det såg ut i Sverige under 1970-talet där 

staten var i stort se� den enda aktör som kunde ställa upp med 

riskkapital, det gjordes med statsfinansierat ak�eägande och 

mjuka lån, långa krediter med subven�onerade räntor. Det är 

inte en särskilt effek�v modell för riskkapitalförsörjning jämfört 

med dagens västerländska ordning med stora privata riskkapi-

talbolag. 
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För a� sammanfa�a. Brister i rä�sstaten, särskilt i ägande-

rä�ens prak�ska �llämpning, en för liten och för okvalificerad 

riskkapitalmarknad, och framförallt insnävade liberala friheter, 

en handikappad demokra� och e� auktoritärt styre som inte 

backar för rä�svidriga övergrepp på privatpersoner och företag, 

en sådan samhällsmodell skapar inte den krea�va miljö som 

fordras för a� högteknologiska företag med uthållig framgång 

skall kunna klara sig på den globala marknaden. Och då hjälper 

det inte a� Ryssland har både teknologin och talangen (apropå 

Richard Floridas tre ”T:n”). 

 

Om bilden har ändrats �ll det bä�re under 2000-talet? Knapp-

ast, snarare tvärtom. 

 

Elefanten i rummet 
Ryssland har y�erligare e� handikapp när det gäller förutsä�-

ningarna för högteknologisk entreprenöriell utveckling, e� han-

dikapp som nästan aldrig är på tal bland ekonomer och poli�ska 

tänkare. Den ryska kulturens värderingar, den rysk-ortodoxa 

civilisa�onens värderingar, är högst sannolikt inte lika pådri-

vande mot krea�vitet och entreprenörskap som den väster-

ländska kulturen. I kommande essä skall jag ��a närmare på 

vad det innebär konkret. 

 

Li�eratur: 

Graham, L., (2013), Lonely Ideas, MIT Press, Boston, Mass.; 

“Inside the bear”, Economist, special report, October 22nd 

2016; 

Byström, G., 2017, Med Guds hjälp, Om religion och poli�k i 

Ryssland, Ungern och Polen, Ordfront, Stockholm; 
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Florida, R. L., 2006, Den krea�va klassens framväxt, Daidalos, 

Stockholm; 
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Vad skiljer västkulturen från den rysk-

ortodoxa? 
Den amerikanske statsvetaren Samuel Hun�ngton gör boskill-

nad mellan den västerländska kulturen å ena sidan och västlän-

dernas modernisering å den andra. Med modernisering menar 

han industrialiseringen och allt som följt med den – arbetsdel-

ning, ökad läs- och skrivkunnighet, social rörlighet, urbanise-

ring, kapitalism, ak�ebolag etc. Den västerländska civilisa�onen 

blev �ll på 700- och 800 talen e. Kr. och utvecklade sina speci-

ella karaktärsdrag under de därpå följande seklen. Väst började 

däremot inte moderniseras förrän under 1600- och 1700-talen. 

”Väst var väst långt innan det blev modernt” som Hun�ngton 

u�rycker det. 

 

Vad utmärker då den västerländska kulturen? Ja, i korthet föl-

jande om jag sammanfa�ar Hun�ngtons uppfa�ning: Det klas-

siska arvet. Katolicism och protestan�sm. Separa�onen mellan 

kyrka och stat. Rä�sstat. Social pluralism. Individualism. 
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Med utgångspunkt från Samuel Hun�ngton (men också vissa 

andra) har jag i nedanstående tablå (vänstra kolumnen) försökt 

formulera e� antal nyckelord för det ”västerländska”. Det har 

jag sedan i den andra kolumnen ställt mot det ”rysk-ortodoxa”. 

Jag gör skillnad mellan värderingar och poli�ska grundprinciper. 

Det senare är ins�tu�oner och strukturer som man i respek�ve 

civilisa�on i någon form av ”poli�sk” process har enat sig om 

skall gälla. 

 

 

Jag begränsar i fortsä�ningen mina kommentarer �ll de be-

grepp i den vänstra kolumnen som är kursiverade. 

 

Individualism skall här tolkas så a� i den västerländska trad-

i�onen kommer, förenklat u�ryckt, individen före samhället. 
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Individen är skyddad från påverkan eller övergrepp från andra, 

inklusive från staten. Så tydlig är inte individens räTgheter i 

den rysk-ortodoxa kulturen. Historiskt har staten, och ledaren/

tsaren, gjort som den behagat visavi individen. Och principen 

a� statens intresse går före den enskilde medborgarens gäller 

uppenbarligen även idag med tanke på de väl dokumenterade 

övergrepp på enskilda som den ryska staten då och då ägnar sig 

åt. Av allt det Samuel Hun�ngton hänför �ll ”det västerländska” 

menar han a� individualismen sannolikt är den vik�gaste, och 

för väst mest särpräglade komponenten jämfört med andra 

civilisa�oner. 

 

Du kan påverka di� liv, ”du kan göra skillnad”, är en inställning 

som �llhör det västerländska och är rotat i kristendomens �llit 

�ll den enskilda människan (som i sin tur är grundstenen för 

demokra�n). På den punkten är skillnaden stor mot vissa andra 

kultursfärer och religioner. Islam har exempelvis en fatalis�sk 

grundsyn där människans egna vilja gör mindre skillnad. Det 

påverkar graden av själv�llit, och därmed möjligheten a� ta 

saken i egna händer. Den rysk-ortodoxa världssynen har också 

e� fatalis�skt drag. I kombina�on med det vi just konstaterat 

a� staten väger tyngre än individen blir det en hämsko för den 

som vill ta tag i si� eget liv och göra skillnad. 

 

Frihet är e� begrepp som förknippas med det västerländska 

samhället. Med frihet menas då a� jag som individ så länge jag 

inte skadar någon annan kan göra vad jag vill. Jag kan fly�a vart 

som helst, jag kan ta vilket arbete jag vill, jag kan säga vad jag 

vill, jag kan tro på vad som helst, inklusive på vilken Gud som 
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helst, jag kan gå med i vilken organisa�on som helst etc. Det är 

de liberala friheterna. Jag kan också i princip göra vad jag vill 

med mina inkomster och �llgångar. Men i prak�ken är den fri-

heten begränsad. I alla länder (möjligen med undantag av vissa 

rika oljestater) har man i en poli�sk process bestämt a� viss del 

av medborgarnas inkomster och kapitalavkastning skall betalas 

i ska� för a� finansiera det gemensamma. 

 

Frihet så definierat finns med som en grundsten i alla moderna 

västerländska poli�ska idéströmningar. Mest extrem i sin tolk-

ning av frihetsbegreppet är libertarianismen, och dess ekono-

miska variant, nyliberalismen. Den europeiska liberalismen, lik-

som socialdemokra�n, är mer sansade varianter men utgår från 

det liberala frihetsbegreppet i sina respek�ve program. 

 

Det finns naturligtvis frihetliga värderingar även i rysk kultur 

och tradi�on. Men frihet i poli�sk mening betyder något helt 

annat. Det är synonymt med suveränitet i meningen det egna 

samhällets, i sista hand Rysslands, oberoende av andra medan 

vi i väst menar individens frihet från andra, särskilt från staten. 

Det finns poli�ska par�er i dagens Ryssland som är liberala i 

europeisk mening. Men de är, av olika skäl, marginaliserade 

företeelser. Det dominerande draget i rysk kultur, religion och 

poli�k är konserva�sm. Eller som Rysslandskännaren, språkpro-

fessor Per-Arne Bodin formulerar det: ”Denna konserva�sm är 

relaterad, å ena sidan, �ll det ryska sinnets upptagenhet av 

eviga frågor, och å den andra �ll poli�sk konserva�sm, bakåt-

sträveri, främlingsfientlighet och an�semi�sm.”  

 

Det är den rysk-ortodoxa kyrkan som idag i första hand driver 

en konserva�v agenda där man �ll exempel försvarar de trad-
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i�onella könsrollerna, typ kvinnans plats är i hemmet, och för-

dömer homosexualitet och annat som hör �ll hbtq. Även poli�-

kerna har under de senaste åren haK en värdekonserva�v reto-

rik. President Pu�n talar då och då om det västerländska sam-

hället som dekadent och på nedåtgående. Andra, särskilt funda-

mentalis�ska slovofiler, går längre och hävdar a� den rysk-

ortodoxa civilisa�onen är excep�onell, primus inter pares bland 

civilisa�oner. Kreml driver däremot inte idag en främlingsfient-

lig eller rasis�sk poli�k. Det försik�ga och förtänksamma draget 

hos den poli�ska konserva�smen är sam�digt tydligt. Den eko-

nomiska poli�ken har inte någon gång eKer år 2000 ägnat sig åt 

några äventyrligheter (och blivit, som jag varit inne på, mycket 

framgångsrik på köpet). 

 

Ra�onalitet. A� agera ra�onellt, a� ha fö�erna på jorden, a� 

resonera logiskt etc. är handlingssä� som kan förknippas med 

den västerländska kulturen, och som inte finns lika tydligt i alla 

civilisa�oner. Ra�onaliteten har sin grund i den kristna religion-

en av samma skäl som den anser a� du skall ha en ak�v inställ-

ning �ll di� eget livsöde, och en op�mis�sk inställning �ll både 

vad du själv kan åstadkomma och �ll vad samhället kan uträ�a. 

Det ligger i sakens natur a� de samhällen som kulturellt inte 

värderat e� ra�onellt och förnuKstyrt agerande lika högt som 

västländerna har riskerat a� hamna på eKerkälken materiellt. 

Ryssland har under de senaste århundradena haK svårt a� 

komma ifa� Europa ekonomiskt. Det kan han något a� göra 

med just det, med a� den rysk-ortodoxa religionen har e� drag 

av mys�cism och an�ra�onalism. Den skiljer sig därvid från 

katolicismen, och i ännu högre grad från protestan�smen. 
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Livet här och nu (som väl egentligen skall formuleras: Koncen-

trera dig på livet här och nu, det är det som räknas, inte på vad 

som kan komma sedan) kan som värdering uppfa�as som en 

variant av ra�onaliteten. Men det finns en skillnad. Det handlar 

inte om a� agera förståndigt och logiskt. Det handlar om a� 

göra det bästa möjliga av di� liv oavse� var du har hamnat, a� 

även om omständigheterna är vidriga aldrig tro a� det finns 

något annat liv eKer de�a a� hoppas på. Du har bara e� liv. 

Den ryska tradi�onen härvidlag, också den med si� ursprung i 

ortodoxa religionen, är långt från lika tydlig på den punkten. 

Det finns, som professor Bodins citat antyder, e� drag av 

världsfrånvändhet i rysk tradi�on, a� det väsentliga är livet 

eKer de�a. 

 

Det finns e� skäl �ll varför jag i det här sammanhanget har be-

gränsat mig �ll dessa fem nyckelord för ”det västliga” – indi-

vidualismen, vissheten a� du kan påverka di� liv, a� du har 

frihet a� göra, tycka och tro vad du vill så länge du inte gör dina 

medmänniskor illa, ra�onaliteten och förnuKstron, och a� livet 

här och nu är det centrala. Alla fem är värderingar som har spe-

lat en avgörande roll för varför västs modernisering har gå� 

snabbare, och givit dess medborgare en levnadsstandard långt 

över vad som gäller för andra civilisa�oner. Det gäller i synner-

het om vi kombinerar dessa fem värderingar med två grund-

principer för den västliga kulturen, en tydlig äganderä� och 

a� ”land skall med lag byggas”. Tillsammans blir dessa sju kom-

ponenter västs framgångsformel för materiella framsteg och 

hög �llväxt. 
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Nej, Ryssland kommer inte hämta in 

västs ekonomiska försprång 
Någon månad innan Vladimir Pu�n skulle sväras in som Ryss-

lands president på senvåren år 2000 intervjuades han i London 

av TV-journalisten David Frost och sa bland annat följande: ”I 
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cannot imagine my own country in isola�on from Europe and 

what we oKen call the civilized world,” Och Frost frågade, skulle 

Ryssland kunna gå med i NATO? Pu�n svarade: ”I don’t see why 

not. I would not rule out such a possibility.” 

 

Med det perspek�v vi har idag, 2018, framstår Pu�ns ord som 

mer än häpnadsväckande. Det är e� tydligt ställningstagande 

för a� Ryssland är en del av Europa. Och a� för a� Ryssland 

skulle kunna vara medlem av Nato. Vi har glömt a� Pu�n, trots 

sin bakgrund i KGB, vid den här �den betraktades som en del av 

den västvänliga gruppen i Kreml. Han hade under 1990-talet 

varit demokraten Anatolij Sobtjaks närmaste man i stadshuset i 

St Petersburg, och där arbetade sam�digt bland andra Alexey 

Kudrin och Herman Gref, de som senare blev de tunga liberaler-

na i Pu�ns Kreml. 

 

Det Pu�n sa �ll David Frost upprepade han, men i andra och 

hög�dligare ord, i si� installa�onstal några veckor senare, den 

7 maj 2000. Han sa bland annat: “Vi är långt från färdiga med 

a� bygga en demokra�sk stat, men vi har redan kommit långt. 

Vi måste glädjas åt det vi åstadkommit, behålla och vidareut-

veckla demokra�n, vi måste få regeringen, vald av folket, a� 

arbeta i dess intresse…Det här en principiell inställning som jag 

försvarar och planerar a� försvara i fram�den.” Tre år senare, i 

e� tal i samband med e� statsbesök i England 2003, återkom 

Pu�n �ll samma budskap. 

 

Med andra ord, när Pu�n �llträde som president år 2000, och 

under i vart fall hela den första presidentperioden, önskade han 

a� döma av sina u�alanden a� Ryssland skulle bli en del av 
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Europa, underförstå� en del av den västerländska samhällsmo-

dellen med kapitalism och liberala friheter. Rysslands väg mot 

demokra� skulle fortsä�a. 

 

Det har blivit precis tvärtom. Ryssland har steg för steg _ärmat 

sig från väst och västliga ideal och ins�tu�oner. 

 

Amerikanska PBS har publicerat e� fem�otal så kallade ”Pu�n 

files”, �mmeslånga tv-intervjuer med Rysslandsspecialister, po-

li�ker, säkerhetsfolk, diplomater, akademiker och journalister, 

de flesta amerikaner men också många ryssar (som Vladimir 

Ryzjkov, Ekaterina Schulman, Mikhail Zygar mfl). Intervjuerna, 

gjorda under 2017, ger en rela�vt samstämmig bild av vad som 

har hänt. 

 

Pu�n kände sig ganska snart bara halvt välkommen in i den 

västliga ledarkretsen. Han började tvivla på västs goda vilja. Han 

var kri�sk mot USA:s invasion i Irak. Han fick se hur NATO inte 

stannade i Tyskland som Gorbatjov få� löKe om utan närmade 

sig den ryska gränsen med trupper och avancerade vapenin-

stalla�oner. Han anade CIA bakom de så kallade färgade revo-

lu�onerna i Georgien 2003 och i Ukraina vintern 2004. Han fick 

2008 veta a� både Georgien och Ukraina var välkomna in i 

NATO, vid den �den var e� NATO-medlemskap �ll dessa båda 

grannländer ingen�ng annat än en förnedring av Ryssland och 

Pu�n. Och sedan fortsa�e det på samma sä� och kulminerade 

inför presidentvalet 2012 med stora protester på Moskvas ga-

tor som Pu�n var övertygad om var iscensa�a av väst. 

 

Nu hade Vladimir Pu�n få� nog. EKer 2012 års presidentval 

blev poli�ken mer repressiv. Den liberala opposi�onen klämdes 
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åt oKare och med hårdare metoder. Regelmässigt fängslades 

Kremlkri�ska personer av e� eller annat påhi�at skäl. Två Pussy 

Riots medlemmar dömdes �ll långa fängelsestraff för en harm-

lös incident. Det lags�Kades mot ”utländska agenter” så a� 

NGO:s och andra med samarbete med väst fick det svårare, el-

ler helt enkelt fick stänga ner. Västliga värderingar kallades de-

kadenta. Pu�n gick, bildligt talat, allt oKare i kyrkan och talade 

mer och mer om saker som �lltalade den stora majoriteten av 

konserva�va ryssar. Kort sagt, eKer 2012 var det slut med 

drömmen om Ryssland som en integrerad del av Europa, det 

som Pu�n hade se� som självklart när han intervjuades av Da-

vid Frost år 2000. I en rapport från Kulturministeriet i Moskva, 

framtagen som en del av underlaget för den nya kulturpoli�k 

som presenterades våren 2014, sägs i klartext – ”Ryssland är 

inte en del av Europa”. Formuleringen kri�serades och finns 

inte kvar i det poli�ska dokumentet men det antyder a� den 

stämningen dominerade på byråkratnivån i Kreml vid den �den. 

 

Vladimir Pu�n hade nu gå� varvet runt, från västorienterat de-

mokrat år 2000 �ll rysk-ortodox autokrat några år in på sin 

tredje presidentperiod. 

 

 

Kreml har uppenbarligen bestämt sig, Ryssland kommer inte, i 

varje fall inte så länge Vladimir Pu�n är president, a� bli en de-

mokra� i västerländsk mening med liberala friheter, rä�sstat 

och fria val. Och han har starka kraKer på sin sida: 

 

Historien talar emot demokra�. Med några få undantag av steg 

mot demokra�sering – primärt Tsarryssland under Nikolaj II 
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(1894-1918), Sovjetunionen under Gorbatjov och Ryska Fede-

ra�onen under Boris Jeltsin – har landet all�d varit auktoritärt 

styrt. Historikern och Rysslandskännaren Stephen F. Cohen skri-

ver apropå landets auktoritära tradi�oner: ”Russia cannot jump 

out of its skin”. 

 

De flesta ryssar vill inte ha västerländsk demokra�. När Levada 

2013 frågade vilken sorts demokra� Ryssland behöver tyckte 

bara var _ärde av de �llfrågade a� västerländsk demokra� var 

något eKersträvansvärt. Över hälKen tyckte i stället a� Ryss-

land an�ngen bör ha en helt egen form av demokra� (34%) el-

ler samma slags »demokra�« som fanns i Sovjetunionen (17%). 

Kalle Kniivilä skriver i sin bok Pu�ns folk: ”Själva ordet 

’demokra�’ verkar ha förlorat sin betydelse för många av dem 

jag träffade i Ryssland hösten 2013. ’Demokra�’ hade man på 

90-talet och dit vill man inte �llbaka, för då var det faTgt och 

eländigt. Nu är det i alla fall någon sorts ordning och reda i lan-

det.” 

 

De flesta ryssar är idag starkt västkri�ska. Majoriteten av rys-

sarna verkar vara övertygande om a� det egentligen är väst 

som ligger bakom många av Rysslands problem. Eller som Knii-

vilä sammanfa�ar bilden han fick vid intervjuerna: ”A� väst-

makterna vill Ryssland illa är e� axiom för många av dem jag 

träffar. Helst skulle väl väst se hela Ryssland försvinna från 

världskartan, gissar många.” 

 

Till det kan läggas, och sannolikt inte minst vik�gt för Pu�n själv 

– det finns framgångsrika autokra�ska regimer. E� exempel är 

Kina som lyckats på den globala marknaden under e� auktori-
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tärt poli�skt styre. Det är dessutom e� grannland. E� annat 

exempel är Singapore, en slags autokra�ns Rolls Royce, som 

under år�onden i prak�ken styrts av en person, Lee Kuan Yew, 

och hans familj. Och Chile, Sydamerikas idag starkaste ekonomi 

och nu en demokra�, utvecklades �ll ekonomisk framgång un-

der e� autokra�skt styre, Pinochet-regimen, som väst avskydde 

i nästan lika hög grad som vi idag avskyr Pu�n-regimen. 

 

 

För det fortsa�a resonemanget utgår jag således från a� det är 

vad som gäller – Rysslands nuvarande ledning har bestämt sig 

för a� landet inte är en del av det västerländska Europa utan 

e� eget samhällsbygge som i vik�ga avseenden, främst det auk-

toritära styrelseskicket, skiljer sig från den västerländska sam-

hällsordningen. Låt oss med reverens �ll rysk 1800-talshistoria 

benämna modellen ”Pu�ns Sonderweg”. Jag utgår också från 

a� det valet är slutgil�gt i meningen a� det kommer känne-

teckna Ryssland under överskådlig �d, åtminstone lika länge 

som landets �digare Sonderweg-perioder har varat. Det bety-

der 30-50 år. 

 

Den fråga jag skall försöka besvara i essän är om samhällsexpe-

rimentet ”Pu�ns Sonderweg” har möjligheter a� lyckas ekono-

miskt i meningen förbä�ra Rysslands posi�on i konkurrensen 

med omvärlden? A� ”lyckas ekonomiskt” definieras då som a� 

Rysslands BNP per capita (mä� i gemensam valuta) långsik�gt 

skall förbä�ras i förhållande �ll OECD-länderna. Ryssland skall 

börja ”ta ifa�” för a� slutgil�gt, om den rela�vt högre �llväxten 

är uthållig, fak�skt komma i fa� och åtminstone nå samma BNP 

per capita nivå som genomsni�et av OECD-länderna. Tidsper-
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spek�vet måste vara mycket långt, minimum treTo år, fram �ll 

2050. 

 

Den första frågan a� diskutera är om det är möjligt a� – som 

uppenbarligen Pu�n vill – reformera den nuvarande samhälls-

modellen. Den måste det närmaste decenniet bli mer globalt 

konkurrenskraKig än vad den är idag, det är alla, således också 

Kreml införstådd med. 

 

Konturerna av reformerad rysk samhällsmodell 
Särskilt två modeller för reformering av rysk ekonomi har under 

de senaste 2-3 åren diskuterats i rysk media, också i engelsk-

språkig media. De två reformpaketen presenterades för Vladi-

mir Pu�n på en och samma dag i slutet av maj 2017. 

 

Alexey Kudrin, �digare bland annat finansminister, numera chef 

för sin egen tankesmedja och med goda kontakter med presi-

dent Pu�n, fick e� officiellt uppdrag a� utreda hur rysk eko-

nomi bör reformeras. Budskapet från Kudrin är a� ägande-

rä�en måste stärkas, a� den statliga sektorn är för stor, a� det 

måste avregleras så a� marknaderna blir friare och byråkra�n 

minskar. Han är kri�sk mot a� vik�ga reformer har beslutas av 

myndigheterna men inte genomförts, eller genomförts bara 

halvhjärtat och delvis. Priva�seringen av statliga företag är e� 

exempel. Han nämner a� planen för priva�seringar för exem-

pelvis åren 2012-13 var 728 miljarder rubel. Det blev 86 miljar-

der rubel. Det finns överhuvudtaget hos Kudrin en otålighet 

kring den låga reformtakten under senare år. 

 

Boris Titov, statstjänsteman i Kreml med uppgiK a� vara en 

slags näringslivsombudsman (med den officiella �teln 
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”Presiden�al Commissioner for Entrepreneurs’ Right”), har �ll-

sammans med en grupp ekonomer och andra specialister arbe-

tat fram e� reformprogram för rysk ekonomi. Otåligheten har 

Kudrin- och Titov-planerna gemensamt. Men principiellt är det 

stor skillnad i anslaget. 

 

Medan Kudrin fokuserar på ingrepp i ins�tu�onerna, särskilt 

äganderä�en, och få �ll fungerande marknader med mindre 

byråkra� och statliga inblandning, är Titov-planen i huvudsak 

klassisk Keynesiansk poli�k för a� öka eKerfrågan med under-

balanserad budget, aggressiv penningpoli�k, ”trycka pengar”-

poli�k bland annat för a� finansiera stora industripoli�ska pro-

gram där staten och det privata näringslivet gemensamt satsar 

på kluster av företag i vissa sektorer. Också Titov-planen talar 

om behovet av förbä�ringar av rä�ssystemet och administra-

�va lä�nader för företagen men först i andra hand, först när 

�llväxten har kommit upp i acceptabel nivå. Och ambi�onerna 

är mycket höga. Redan 2019 är målet a� BNP-�llväxten skall 

vara minst 3,5%, 2025 skall den vara 5-6%. 

 

De båda huvudansvariga är ömsesidigt kri�ska. Enligt Financial 

Times (31 maj, 2017) tyckte Alexey Kudrin a� Boris Titov med 

sina förslag mest liknade en alkemist som försöker göra guld av 

bly. Titov å andra sidan menade a� Kudrin inte förstår a� Ryss-

land inte kan vänta på a� ins�tu�onella reformer får genom-

slag. Sådant måste anstå: ”Maybe somewhere, some day, when 

the condi�ons are right the ins�tu�ons will improve” he said of 

Mr Kudrin advice.“ But here and now, everyone will just keep 

on stealing and taking the riches abroad.” 
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Vad kommer då a� ske nu när Vladimir Pu�n gå� in i sin _ärde 

presidentperiod? En kvalificerad gissning är a� presidenten inte 

ställer upp på Titov-planen, i varje fall inte dess mer radikala 

industripoli�ska och penningpoli�ska delar. President Pu�n har 

gång på gång visat a� han ekonomisk-poli�skt prioriterar stabi-

litet, och a� välja Titov-planen är a� ta en betydande risk a� 

stabiliteten skulle rubbas. Mer sannolikt är a� Pu�n väljer a� 

behålla den strama ekonomiska poli�ken men ta upp några av 

Alexey Kudrin förslag. E� omfa�ande priva�seringsprogram för 

2017-19 är redan beslutat. Det kommer kanske också a� imple-

menteras. Sannolikheten är hög eKersom staten behöver för-

stärka kassan bildligt talat, de två stora statliga ”reservfond-

erna” har minskat kraKigt eKer 2015. 

 

Hur skulle e� reviderat autokra�skt styre i Ryssland kunna se ut 

om några år, säg i slutet av 2020-talet? Ja, jag tycker a� man 

ganska väl kan se konturerna av e� sådant idealt system om 

målet är hög ekonomisk �llväxt. Det måste framförallt bli e� 

mer rä�ssäkert Ryssland (kallas här ”Rä�ssäker autokra�”). 

Skälet är a� utan rä�ssäkerhet fungerar inte marknadsekono-

min op�malt, och därmed kan inte grundkriteriet, en globalt 

konkurrenskraKig ekonomi, uppfyllas. 

 

I kort sammanfa�ning skulle ”Rä�ssäker autokra�” kunna se ut 

som i den markerade kolumnen i tablån på nästa sida. Tablån 

ger en del informa�on om utvecklingen över �d. Vi kan se a� 

Gorbatjovs glasnost i teorin innebar liberala friheter a� säga 

och tycka vad man vill både för individen och i media. Men han 

ville behålla Sovjetstaten (därav ”nejet” på övriga kriterier). 

Sammanställningen visar också a� Boris Jeltsin gjorde e� allvar- 



 

 

236 

 

ligt försök a� skapa en västerländsk demokra� av det sönder-

slitna Sovjetsamhället. Det tredje man kan se av tablån är a� 

det eKer 2000 med �den har ske� en åtstramning av de liberala 

friheterna. Alla bedömare är överens om a� eKer de om-

fa�ande demonstra�onerna inför dumavalet 2011 och presi-

dentvalet 2012 har tumskruvarna dragits åt. 

 

Är det realis�skt a� tro a� en Sonderweg för Ryssland eKer un-

gefär de här konturerna skulle kunna bli verklighet under Vladi-

mir Pu�ns kvarstående �d vid makten? Möjligen. 

 

Det som talar för är a� det är nödvändigt. Det är ingen �llfällig-

het a� det hos de två officiella utredarna, både hos Kudrin och 
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Titov, finns en otålighet. Det är brå�om. Förutsä�ningarna för 

rysk ekonomi a� arbeta effek�vare och mer �llväxtorienterat 

måste förbä�ras radikalt och på kort �d. 

 

Det som talar mot är ”sistema” (se ”Varför är korrup�onen så 

hög i Ryssland?”). ”Pu�n sistema” prioriterar stabilitet i ekono-

min framför reformer, och särskilt radikala reformer som om-

fördelar samhällets inkomster så a� risken ökar för folklig kri�k 

och social oro. De etablerade kretsar, inte så sällan personer 

med bakgrund i säkerhetstjänsten, silovikis, som �ll stor del 

förverkligar Kremls inten�oner i den statliga sektorn riskerar – 

om rä�ssamhället skulle komma a� fungera mera oväldigt – a� 

mista själva basen för sin väl dokumenterade korrup�on. En 

sådan förändring kommer sannolikt inte a� ske, det tycks fors-

kare som Daniell North, Alena Ledeneva och Vladimir Gelman 

som studerat den Pu�nska samhällsmodellen vara överens om. 

 

Y�erligare en sak som talar mot är personen Vladimir Pu�ns 

omvi�nade ointresse för poli�sk ideologi och idé. En fd medar-

betare i presidentadministra�onen, Glev Pavlovskij, säger i en 

SvD-intervju a� västvärlden missförstår hur Rysslands styrs. Det 

finns ingen strategi, Kreml tänker aldrig framåt, i stället hoppar 

man från kris �ll kris. ”Det fungerar som en jazzorkester – stän-

dig improvisa�on.” E� annat sä� a� säga samma sak är a� i 

Pu�ns värld handlar allt om realpoli�k, Ryssland kan samarbeta 

med vem som helst oavse� poli�sk färg, höger eller vänster gör 

ingen skillnad. Realpoli�k är på många sä� en framgångsformel 

för en poli�ker. Men det är, som sagt, inte en självklarhet för en 

realpoli�ker a� tänka om den egna poli�ken i ideologiska och 

idémässiga termer. Det kommer Pu�n sannolikt inte a� göra 

frivilligt. 
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För resonemangets skull väljer jag ändå a� tro a� Vladimir Pu-

�n under sin återstående �d som president fak�skt gör Ryss-

land �ll en ”rä�ssäker autokra�”, priva�serar, minskar statsby-

råkra�ns inblandning i marknaderna och, vik�gast, stärker 

äganderä�en för allt företagande �ll ”europeisk” nivå. 

 

Nej, Ryssland kommer inte hämta in västs ekonomiska 
försprång 
Även givet en reformering av den ryska samhällsmodellen (�ll 

”Rä�ssäker autokra�”) kommer Ryssland ändå inte a� under de 

närmaste decennierna, fram �ll 2050, kunna avsevärt minska 

gapet i levnadsstandard �ll västländerna (mä� som BNP per 

capita i gemensam valuta), än mindre eliminera gapet. 

 

Det finns några orsaker �ll varför Ryssland som jag ser det kom-

mer a� misslyckas a� ekonomiskt närma sig västländerna: 

 

1    En ekonomi med strukturella svagheter redan i utgångsläg-

et 

E� antal symptom antyder a� rysk ekonomi har allvarliga pro-

blem med strukturen, och därmed med konkurrenskraKen på 

sikt. 

Det starka oljeberoendet för både export, statsfinanser och BNP

-�llväxt är det mest uppenbara. Enligt WTO består Rysslands 

export �ll över 70% av fossila bränslen, främst olja och gas. 

 

Även om olja och gas under överskådlig �d, säg fram �ll 2050, 

kommer a� användas i den globala ekonomin förefaller de 

flesta bedömare vara överens om a� fossila bränslen kommer 
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a� gradvis få minskad betydelse. Många länder har poli�ska 

mål om en uRasning �ll senast 2050. Oavse� vad man tror om 

det realis�ska i sådana målsä�ningar är det få som ifrågasä�er 

trenden. Ryssland måste använda de närmaste decennierna för 

a� investera sig bort från den låga differen�eringsgraden i eko-

nomin, och särskilt från det starka beroendet av olje- och gasut-

vinningen. 

 

Ensidig handel. Det finns strukturella problem och risker i han-

delsmönstret genom Europas övervikt i den ryska utrikeshan-

deln. Uppemot hälKen av både den ryska exporten (46%) och 

importen (43%) sker idag med Europa. 

 

De statliga företagens dominans. De stora statliga (och börsno-

terade) företagens andel av det samlade marknadsvärdet av 

alla ryska börsföretag uppgick 2014 �ll ca 40%. Det statliga 

ägandet i företagssektorn ökade från 30% �ll 50% under �oårs-

perioden 2003-2013. 

 

Det statliga inflytandet över rysk ekonomi i mer kvalita�v me-

ning (alltså alldeles bortse� från statligt företagande) har grad-

vis ökat under Pu�ns �d vid makten. I en akademisk studie från 

2017 sägs a� den här utvecklingen idag bland annat innebär ”…

ökad roll för statsägda organisa�oner a� fördela finansiella re-

surser och för a� kontrollera ekonomiska aktörer”. Bakom en 

så intetsägande formulering döljer sig den ”informella” syn på 

äganderä� som jag skrivit om �digare (se ”Varför är korrup�on-

en så hög i Ryssland?”) som gör a� Kreml idag har e� järnhårt 

grepp över i prak�ken alla större företag oavse� om de är stats-

ägda eller privata. Det är detsamma som a� säga a� mark-
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naden inte fungerar som den ska. Alexey Kudrin u�rycker det 

som a� ”..the main problem of the Russian economy is…rooted 

in weak market mechanisms.” 

 

En delvis sårbar lokaliseringsstruktur är e� annat strukturellt 

problem. Om en stor del av industriproduk�onen som i Ryss-

land sker i statliga företag, och har gjort det under lång �d, un-

der decennier, och om etableringen av dessa företag ske� på 

icke-marknadsmässiga grunder (typ regional- eller säkerhetspo-

li�k), har det skapats en sårbar lokaliseringsstruktur. E� y�erlig-

hetsexempel är de så kallade ”monogorods”, städer som står 

och faller med e� enda stort företag, oKast med en enda pro-

dukt. Det finns i Ryssland enligt en studie från 2015 314 mono-

gorods. Regeringen tror a� 94 av dessa hotas av nedläggning. 

 

Den ryska ekonomin under de senaste 20 åren har känneteck-

nats av, rela�vt se�, låga investeringar både i marknadssektorn 

och offentlig sektor. Det blir särskilt tydligt om begreppet inve-

steringar vidgas �ll, förutom maskiner, byggnader och anlägg-

ningar, också forskning och utveckling och utbildning. 

 

Småföretagssektorn spelar en jämförelsevis liten roll. Bara ca 

20% av Rysslands BNP produceras av småföretag, i väst ligger 

motsvarande siffra närmare 50%, i Kina ännu högre. Det får ne-

ga�va följder inte bara för �llväxten och dynamiken i ekonomin, 

utan också för jobbskapandet. Merparten av nyanställningarna i 

privat sektor kommer numera i alla länder från småföretag. 

 

Entreprenörskap och innova�on på låg nivå. Word Economic 

Forum (WEF), som kon�nuerligt bedömer olika länders konkur-
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renskraK, jämför i sin rapport för 2015-16 Ryssland med BRIC-

ländernas genomsni�. Den visar en mycket låg ra�ng i 

”Innova�on”, lägre än för övriga BRIC-länder, och väsentligt 

lägre än för västländerna (OECD) som är de som man i första 

hand konkurrerar med på världsmarknaden för teknologiskt 

avancerade produkter. Se också ”Varför kan inte Ryssland ut-

veckla högteknologi som går a� sälja på en global marknad?” 

 

 

E� må� på omvärldens syn på e� lands ekonomiska fram�dsut-

sikter är i vilken omfa�ning utländska direk�nvesteringar 

(Foreign Direct Investment, FDI) förekommer. Med utländsk 

direk�nvestering menas då kapital som väsentligt påverkar 

ägandet och styrningen av e� företag i e� annat land (vanliga 

porRöljinvesteringar i ak�er ingår inte). 

 

Man får en konkre�sering av Rysslands ställning i det här avse-

endet om man jämför i vilken omfa�ning vissa andra östeuro-

peiska länder har få� ta emot utländskt ägandekapital. Tjeck-

ien, Ungern, Slovakien och de bal�ska länderna har mycket 

höga tal för utländska direk�nvesteringar (stock) mä� som an-

del av BNP, oKast dubbelt upp mot Ryssland. Det borde inte se 

ut så, om något borde Ryssland ha en större andel utländskt 

ägande än dessa länder med tanke på sina förutsä�ningar. Eller 

som en amerikansk hedgefondförvaltare u�ryckte saken i en 

diskussion om Ryssland på World Economic Forum 2017. ”E� 

land som Ryssland med mycket naturresurser, låg utlandsskuld 

och låga löner för kvalificerad arbetskraK är som gjort för a� 

dra �ll sig utländskt ägarkapital.” Underförstå�, a� det inte 

sker är e� tecken på a� någon�ng är fel. 



 

 

242 

Det är svårt a� dra någon annan slutsats av FDI-sta�s�ken än 

a� omvärlden är pessimis�sk vad gäller Rysslands ekonomi så 

som den ser ut idag, i slutet av 2010-talet. 

 

2   Poli.sk osäkerhet 

A� – som är själva förutsä�ningen för resonemanget – Ryssland 

skall reformera de basala ins�tu�onerna, särskilt rä�ssystemet, 

priva�sera och marknadsorientera stora delar av den statliga 

företagssektorn, samt allmänt lä�a på det byråkra�ska trycket 

och den ryska statens allrådande närvaro – och dessutom göra 

allt parallellt och på rela�vt kort �d, är e� stort poli�skt åta-

gande. Det kommer a� råda poli�sk osäkerhet under �den som 

reformarbetet pågår. Det begränsar den ekonomiska �llväxten 

eKersom alla marknadsaktörer ogillar osäkerhet. Det behöver 

kanske inte sägas a� skulle dessa reformer av någon anledning 

inte bli av, eller implementeras bara halvhjärtat, kommer Ryss-

land BNP per capita i bästa fall ligga kvar på nuvarande rela�va 

nivå, i sämsta fall försämras visavi hur det ser ut för OECD-

länderna som grupp. 

 

Osäkerheten om Rysslands väg kommer dessutom a� höjas nå-

gon gång under 2020-talet eKersom frågan om vem som skall 

eKerträda Vladimir Pu�n ovillkorligen kommer a� aktualiseras. 

Demokra�ns kanske största fördel gentemot autokra�er är a� 

det finns e� regelsystem för utbyte av de som si�er i ledningen 

av par�er, regeringar eller länder. Det regelsystemet saknas 

defini�onsmässigt i e� enmansvälde. 

 

3   Färre kontakter med väst 

Under de senaste åren, särskilt eKer 2012, har som vi se� 
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Kreml med hjälp av statskontrollerad media lyckats övertyga en 

majoritet av ryssarna om a� västländerna, och särskilt USA, vill 

landet illa. Som om inte de�a varit nog har presidenten, upp-

backad av alla dem som känner sig övertygade om a� en Son-

derweg är rä� för Ryssland, och det är en växande skara, börjat 

tala om västerlandet som en civilisa�on på nedgång. 

 

Den här an�västliga berä�elsen från Kremls sida skall ställas 

mot a� nästan hälKen av Rysslands utlandsaffärer, både import 

och export, görs med västländer. 

 

Det är en balansgång mellan sken och verklighet som håller för 

en �d men som förr eller senare kommer a� �ppa överända. På 

rysk sida kommer rimligen en majoritet av ryssar då förstå a� 

det är poli�sk retorik utan täckning och det försvagar regerings-

makten. Västländernas medborgare, företag och myndigheter 

drar den logiska slutsatsen a� Ryssland vill dra ned på kontak-

terna. 

 

E� annat exempel, låt vara med en annan bakgrund, som också 

kommer a� påverka Ryssland förmåga a� ekonomiskt växa ne-

ga�vt är de forna öststaternas avoga inställning �ll e� närmare 

ekonomiskt samarbete med Ryssland. 

 

Valet av Sonderweg med vidhängande poli�sk retorik kommer 

utan tvivel a� leda �ll färre kontakter på alla nivåer mellan Ryss-

land och västländerna. Följden blir e� mindre inflöde av kapital 

och kompentens från väst �ll Ryssland jämfört med hur det 

skulle ha se� ut utan den an�västliga retoriken. Allt annat lika 

kommer det i sin tur a� reducera landets ekonomiska �llväxt. 
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Och slutligen, och enligt min mening det mest avgörande. 

 

4   Den rysk-ortodoxa civilisa.onen är mindre .llväxtdrivande 

än den västerländska 

Ryssland kommer med stor sannolikhet inte a� fram �ll 2050 

lyckas med själva grundförutsä�ningen för hög rela�v �llväxt, 

a� bli e� innova�onsdrivet land på samma nivå som väst. Orsa-

ken är, det jag uRörligt diskuterat i �digare papper (”Vad skiljer 

västkulturen från den ryska?”), a� den rysk-ortodoxa civili-

sa�onen inte har – jämfört med västländerna – särskilt starka 

kulturellt be�ngade drivkraKer mot materiell �llväxt och entre-

prenörskap. 

 

 

En genomgång av det slag som jag gjort här kan kanske ha få� 

någon a� tro a� jag är kri�klös mot det västerländska sam-

hället, a� ingen�ng på allvar kan rubba den västerländska sam-

hällsmodellens konkurrenskraK. Det är inte så. Det finns åt-

minstone två inte helt osannolika skeenden som på allvar skulle 

kunna hämma västs �llväx�akt, och följaktligen reducera gapet 

i BNP per capita gentemot andra länder från, så a� säga, ”andra 

hållet”. 

 

För det första a� klimathotet av någon anledning plötsligt blir 

mera påträngande, och kräver dras�ska ingrepp i sä�et som vi 

organiserar våra samhällen på, och mer dras�ska än vad en de-

mokra�sk styrmodell klarar av på e� effek�vt sä�. 

 

För det andra a� västländerna – trots sin välfungerande kapital-

ism och trots sina �llväxtdrivande värderingar och ins�tu�oner 
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– går in i en period med allvarlig social oro eKersom poli�kerna 

ger det privata för stort utrymme på det gemensammas bekost-

nad. Vissa västländer, bland annat USA, är redan snubblande 

nära den situa�onen. 
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Är demokra.n överlägsen en modern 

autokra. typ Ryssland? Absolut 
Med demokra� menar jag en liberal demokra�, e� samhällssy-

stem av västerländskt sni� med liberala friheter, rä�sstat, fria 

val och kapitalism. Lås oss säga som i USA, Frankrike, Tyskland 

och de nordiska länderna.  

 

En modern autokra� å andra sidan är den form av auktoritärt 

samhälle på rela�vt hög BNP per capita-nivå som blivit vanli-

gare de senaste decennierna, och som har flera av den liberala 

demokra�ns kännetecken inklusive mer eller mindre fria val. 

Statsvetare talar om elektorala autokra�er. Ryssland är e� ex-

empel. Turkiet e� annat. När Viktor Orban, den ungerske pre-

miärministern, i si� uppmärksammade tal 2014 argumenterar 

för illiberal demokra� berä�ar han inte vad det konkret skulle 

betyda, bara a� den illiberala demokra�n är bä�re för e� land 

som Ungern än den liberala västerländska demokra�n. Och han 

menar a� länder som Kina, Turkiet och Ryssland är de verkligt 

intressanta förebilderna nuför�den (”the stars of interna�onal 

analysis”). Jag väljer a� inte betrakta Ungern som autokra� 

(även om landet uppenbarligen är på väg i den riktningen). 

Ryssland får här istället stå som arketypen för en modern auto-

kra�. 

 

 

Autokra�n har flera argument på sin sida vid en jämförelse med 

en demokra�, i synnerhet om vi kan föreställa oss en ”välskö�” 

autokra� med en någorlunda fungerande kapitalism (jfr vad 

som sägs om ”Rä�ssäker autokra�” i närmast föregående essä): 
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BeslutskraFen kan vara större. Man kan högst sannolikt besluta 

och genomföra mycket stora, spektakulära och samhällsänd-

rande beslut (för a� �ll exempel tackla klimatkrisens utmaning-

ar) på kortare �d än vad som skulle vara möjligt i en demokra�. 

Priset betalas i form av korrup�on, åsidosa� äganderä�, över-

körningar av människor, företag och lokala poli�ska grupper 

etc. Rysslands framgångsrika genomförande av Sotji-olympia-

den är e� exempel. E� annat exempel kan vara det mycket om-

fa�ande kinesiska snabbtågsnätet. Det har byggts ut snabbare 

än vad som helt säkert skulle ha varit möjligt i vilken västdemo-

kra� som helst. 

 

Tidshorisonten för poli�ken kan vara längre. I teorin kan man 

tänka sig a� en autokra� kan ha e� �dsmässigt mycket långt 

perspek�v i poli�ken, väsentligt längre än de korta �der, bara 

några få år, som för det mesta ligger mellan demokra�ska val. 

Det kommunis�ska par�et i Kina agerar onekligen mycket lång-

sik�gt i delar av si� strategiska poli�ska agerande. Sidenvägsini-

�a�vet (”Belt and Road Ini�a�ve”) är verkligen a� tänka stort 

och långsik�gt, en global vision som ska omstöpa världsekono-

min med hjälp av infrastrukturbyggen, handel och poli�ska 

överenskommelser. 

 

 

Demokra�n å andra sidan är överlägsen autokra�n på e� antal 

andra, betydelsefulla områden: 

 

Reglerna för maktskiFe är kända. Vi vet a� om e� regerings-

par� i en demokra� förlorar e� val, då får vi så go� som all�d 

e� odrama�skt skiKe. Barack Obama beskriver i sin första me-
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moardel (E� förlorat land) hur exemplariskt George W. Bush 

överlämnade Vita huset �ll sin eKerträdare vid valet 2008. Vi 

har blivit så vana vid a� så skall det se ut i e� västerländskt 

samhälle a� när det inte sker som eKer Donald Trumps valför-

lust i november 2020 blir vi chockade. Plötsligt slår det oss hur 

fragil demokra�n är. Men också i nästa steg hur värdefullt det 

är a� ha regler för maktbytet som är entydiga och – om de 

skulle ifrågasä�as – ha en rä�sstat som dömer med integritet. 

(A� USAs domstolar stod upprä� när Donald Trumps juridiska 

hejdukar gjorde sina a�acker mot valresultatet är för övrigt, 

tycker jag, en av demokra�ns stora segrar på senare år.)   

 

De tydliga reglerna för maktskiKe är e� tyngre argument för 

demokra�n än vad man först kanske tänker sig. Oklarhet om 

successionsreglerna är helt enkelt kostsamt för e� samhälle. 

Mancur Olson visar i sin berömda ar�kel ”Dictatorship, De-

mocracy and Development” a� osäkerheten om vem som skall 

eKerträda ledaren i en autokra� har långsik�gt nega�va ekono-

miska konsekvenser för landet. Osäkerheten kostar på många 

sä�. Det är inte svårt a� föreställa sig a� när Vladimir Pu�n la-

borerar med den ryska kons�tu�onen för a� kunna si�a kvar 

som president så länge han önskar kommer priset a� bli högt. 

Det cementerar en maktstruktur som redan är åldrad. Det för-

svårar nytänkande i poli�ken. Det blir fortsa� repression etc. 

(Med det perspek�vet är det svårt a� förstå hur det kinesiska 

kommunistpar�et kan �llåta a� den strikta ordning som fanns 

för maktbyte av högste ledaren eKer två femårsperioder byts ut 

så a� Xi Jinping kan si�a på livs�d. Det är i mina ögon e� funda-

mentalt feltänk.) 
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Demokra�n är regelstyrd (”land skall med lag byggas”), i mot-

sats �ll vad som gäller i en autokra� där det är människor som 

styr på högsta nivån och som vid behov frimodigt blundar för 

lagar och regler. Det kan vara en stark ledare som Vladimir Pu-

�n. Eller mer troligt e� ”Pu�n sistema” av handgångna männi-

skor på det sä� som jag beskrivit i en �digare essä.  

 

Demokra�n har en massa fördelar visavi autokra�n just på den 

här grunden. Korrup�onen minskar drama�skt. Enligt Transpa-

rency Interna�onal, Världsbanken och andra kännetecknas alla 

moderna autokra�er, rela�vt västdemokra�erna, av mycket 

hög korrup�on. Rä�sstaten är stabilare. Liksom de liberala fri-

heterna. Så go� som all�d är y�rande-, media och demon-

stra�onsfriheten begränsad i en autokra�. De värsta förföljer, 

trakasserar, slår och fängslar sina kri�ker och opposi�onella 

(som �ll exempel under 2020 i Belarus och Ryssland).  

 

Demokra�n är empiriskt mindre våldsam, både mot de egna 

medborgarna och mot andra länder. A� det finns go� om våld 

mot de egna medborgarna i autokra�er – långt mer än vad som 

utmärker e� genomsni�ligt västland – är väl belagt i historien. 

E� aktuellt exempel är som sagt Belarus där protesterna mot 

e� riggat val slås ned brutalt. A� autokra�er gärna tar �ll våld/

krig mot andra länder vet vi också. Rysslands krig mot Georgien 

2008 är e� aktuellt exempel. Rysslands annektering av Krim 

2014 e� annat. Man kan konstatera a� autokra�er även på 

2000-talet krigar mot varandra. Däremot, och det är tänkvärt, 

finns inget exempel från de senaste fem�o åren på a� demo-

kra�er har förklarat krig mot andra demokra�er.  
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Demokra�n är överlägset bä�re på a� hantera pluralism och 

mul�kulturalism. Det ligger i sakens natur a� den öppenhet som 

följer med de liberala friheterna, e� av demokra�ns känneteck-

en, passar e� pluralis�skt och mångkulturellt samhälle bä�re än 

e� land där dessa räTgheter på olika sä� är inskränkta. Men 

det finns också i demokra�n inbyggda feed back-mekanismer 

som gör a� även om komma i mål tar – kan man tycka – tröst-

löst lång �d, kommer förr eller senare e� beslut där de flesta 

berörda har blivit hörda. Demokra�n har en förmåga �ll 

”muddling through” som en autokra� oKast saknar. Man kan 

också, som statsvetaren David Runciman, säga a� demokra�n 

är bä�re på a� lösa stora kriser. 

 

Den enskilda människans värde är högre i demokra�n. Männi-

skorä�sprincipen, alla människors lika värde gäller defini�ons-

mässigt inte i en autokra�.  

 

Till sist och vik�gast. 

 

Demokra�n producerar högre materiell välfärd. Med näst in�ll 

full säkerhet – det jag just har visat i essän ”Nej, Ryssland kom-

mer inte hämta in västs ekonomiska försprång” – kommer de-

mokra�n a� vara överlägsen autokra�n vad gäller a� ge med-

borgarna hög materiell välfärd mä� som BNP per capita. 

 

En fråga obesvarad 
Med alla dessa argument som talar �ll demokra�ns fördel, hur 

då kan man då förklara dess �llbakagång? Till exempel a� de-

mokra�n i e� högt utvecklad land som Ungern håller på a� dö, 

och a� antalet demokra�er i världen minskar. Enligt databasen 

Varie�es of Democracy’s defini�on var det år 2017 22 länder 
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där man kunde se a� demokra�n gick kräKgång. Två år senare, 

2019, hade det antalet s�git �ll 35. 

 

Vad finns det för svar? Ja, jag tror a� det är ganska enkelt. En 

stor del av valmanskåren i demokra�erna (som i prak�ken i allt 

väsentligt är västländer) tycker a� poli�ken under många år, 

sedan 1980-talet, har varit oengagerad, o�llräcklig för a� inte 

säga impotent i för dem vik�ga frågor. InkomstklyKorna i sam-

hället har �llå�ts växa. De rika har blivit rikare. FaTgare har 

blivit faTgare. Till och med medelklassen har känt sig pressad 

på e� ny� sä�. Urbaniseringen har fortsa�. Stad har ställts mot 

landsbygd. Invandringen har ökat, under vissa perioder okon-

trollerat. De na�onella värderingarna har spä�s ut. Välfärdssta-

ten har försvagats. Inte kons�gt a� människorna – trots a� de 

flesta få� det bä�re ekonomiskt – tycker a� poli�kerna inte har 

matchat utmaningarna.  

 

Anledningen menar jag är a� det övergripande målet för poli�-

ker i alla demokra�ska länder har ändrats radikalt eKer 1980. 

Under de gyllene decennierna eKer andra världskriget, säg peri-

oden 1950-70, hade de na�onella poli�kerna med keynesiansk 

ekonomisk poli�k, reglerade banker och valutakontroll e� fast 

grepp över utvecklingen. Sverige hade en modell med knorr 

(”den svenska modellen”)  som fungerade. De strukturella på-

frestningarna i ekonomin var små. Tillväxten var rekordhög. 

Målet blev ökad välfärd för alla. De växande resurserna använ-

des �ll stor del för a� bygga upp offentlig sektor, vård-skola-

omsorg. Poli�kerna solade sig i glansen. De trodde a� de hade 

hi�at en framgångsformel också för de kommande decennier-

na. 



 

 

252 

Men så blev det inte alls. 1970-talet blev den poli�ska villrådig-

hetens period bland demokra�erna, strukturella kriser började 

dyka upp (i Sverige teko- och varvsindustrin). EKer 1980 med 

nyliberalismens, avregleringarnas, priva�seringarnas och de 

alltmer öppna gränsernas stegvisa intåg tvingades alla na�on-

ella poli�ker inse, också de svenska socialdemokraterna, a� 

frihetsgraderna blivit färre. Man tvingades �ll omtänk i poli�-

kens själva mål och syKe. Från inhemsk och kontrollerad väl-

färdsstatspoli�k �ll omvärldsbe�ngad och beroende �llväxtpoli-

�k. Nu måste poli�kerna göra allt för a� det egna landet skulle 

klara sig i konkurrensen. Det övergripande målet för den 

na�onella poli�ken blev hög rela�v BNP-�llväxt (även om det 

kanske inte u�rycktes så retoriken). Marknaden och företagen 

sa�es i fokus. Det var ny�, välfärdsstaten hade haK en anda av 

an�-marknad. Nu blev det tvärtom, det blev fint med vinst, det 

var det inte under 1960- och 1970-talen. Tillväxtpoli�k blev e� 

begrepp. Högre utbildning och forskning blev honnörsord etc. 

(Jag skriver en hel del om det här skiKet hos poli�ken eKer 

1980 i Det exploderande storföretaget.) 

 

Men det som följde med de allt öppnare gränserna och avregle-

ringarna, �ll exempel a� inkomstskillnaderna i samhället ofrån-

komligen började växa, och a� orter, ja hela regioner avfolka-

des, kunde poli�kerna i prak�ken inte göra särskilt mycket åt. 

Med �den – framförallt eKer den stora kraschen 2008/2009 – 

kom paradigmskiKet i början av 1980-talet a� bli grogrund för 

en stark poli�sk proteströrelse i nästan alla västdemokra�er, 

det vi idag kallar populismen. Populismen är den vik�gaste för-

klaringen �ll a� demokra�n i många länder har det svårt, och 

a� det tummas på principer typ y�randefrihet, ja �ll och med 
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som i Polen rä�sstatens oväld, som personer i min genera�on 

inte ens i sin vildaste fantasi kunde tänka sig var möjlig.  

 

2010-talet har varit en ny villrådighetens period för poli�ken, 

en parallell �ll 1970-talet. Nu måste poli�ken få e� ny� övergri-

pande mål för a� demokra�n skall vända den nedåtgående 

trenden. 
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Varför är Sverige e� av världens rik-

aste länder? 
När Mancur Olsons bok The Rise and Decline of Na�ons kom ut 

för några decennier sedan, i början av 1980-talet, fick den stor 

uppmärksamhet på många håll. Det berodde säkert på förfa�a-

ren. Mancur Olson var en respekterad ekonom, i mi� tycke en 

av 1900-talets mest intressanta poli�ska ekonomer. Det be-

rodde också på a� temat – länders uppgång och fall – fascinerar 

många. Dessutom var den förklaringsmodell som redovisas i 

boken övertygande. Det är svårt för en läsare som kommit �ll 

slutet av boken a� inte känna sig övertygad om a� modellen 

håller. Man tycker sig förstå varför �ll exempel Englands �llväxt 

eKer andra världskriget fram �ll och med 1970-talet var den 

sämsta bland västländerna, det var då man talade om ”den eng-

elska sjukan”. Eller varför Väs�yskland och Japan under samma 

�d med rä�a kunde kallas ”ekonomiska under”. 

 

Jag skall i den här ar�keln diskutera Mancur Olsons förklarings-

modell, och ställa frågan om den också idag kan hjälpa oss a� 

förstå varför olika länder utvisar olika �llväxtmönster. Mera 

precist skall jag ställa frågan om Sveriges historiskt höga rela�va 

�llväxt, alltså a� Sverige inkomstmässigt utvecklats bä�re än 

andra jämförbara länder, kan få en trovärdig förklaring med 

hjälp av Mancur Olson. 

 

Ju mer stelnat e� samhälle är, desto sämre .llväxt 
Modellen säger, kort u�ryckt, a� det finns e� samband mellan 

graden av särintressenas påverkan i e� land, och landets rela-

�va �llväxt. Med andra ord, ju fler särintressen som finns i e� 
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land, och ju starkare dessa grupper är, desto högre är sannolik-

heten a� landets BNP-�llväxt kommer a� utvecklas sämre än i 

länder som inte har lika starka särintressen. Eller mera rakt 

u�ryckt, ju mer stelnat e� samhälle är, desto sämre �llväxt 

kommer det ha i jämförelse med länder som har, rela�vt se�, 

friare marknader och e� poli�skt system där särintressen har 

mindre a� säga �ll om. 

 

Med särintressen menas då sammanslutningar som syKar �ll a� 

ge medlemmarna i gruppen ekonomiska fördelar på någon an-

nans bekostnad. Det handlar således om en omfördelning av 

inkomster, helt enkelt om a�, bildligt talat, se �ll a� man får en 

större del av den kaka som finns vid en given �dpunkt. Ekono-

mer kallar det ”rent seeking”.  Mancur Olson visar a� omförde-

lande särintressen finns både på marknaden och i den poli�ska 

sfären. Olika former av karteller som ger företagen som deltar 

en möjlighet a� tjäna pengar genom a� sä�a konkurrensen ur 

spel och ta ut högre priser, är e� exempel från marknaden. A� 

fackliga organisa�oner av olika slag gör vad de kan för a� få en 

större del av förädlingsvärdet, höjda reallöner, är e� annat ex-

empel som rör både marknaden och det offentliga. Till det kom-

mer en hel hop av civilsamhällets sammanslutningar där syKet 

är a� försöka påverka poli�kerna a� fa�a beslut som gynnar 

medlemmarnas ekonomiska intressen. Där finns allt från pens-

ionärernas, villaägarnas, hyresgästernas och ska�ebetalarnas 

organisa�oner. Liksom naturligtvis många andra. 

 

Den här korta beskrivningen av modellen hjälper oss a� bä�re 

förstå ”den engelska sjukan”, de�a a� England var i kronisk 

ekonomisk kris under några år�onden eKer andra världskriget. 
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Landet var helt enkelt nedtyngt av sin egen lysande historia, 

ingro� i särintressen, inte minst fungerade arbetsmarknaden 

dåligt. Vi förstår också bä�re varför Väs�yskland och Japan 

eKer andra världskriget kunde som Fågeln Fenix resa sig ur as-

kan och nå ekonomiskt välstånd på rekord�d. Kriget hade rade-

rat ut de omfördelande särintressena, det hade skapats 

e� tabula rasa vad gäller särintressen. 

 

E� �llägg är vik�gt. Mancur Olson visar a� när man går ner 

mera i detalj i den här förklaringsmodellen kan man grundat på 

erfarenhet formulera e� antal följdteser (”implica�ons”) som 

�ll exempel: 

 

a� stabila samhällen med �den tenderar a� få mera av om-

fördelande särintressen, med andra ord ökad stelhet, 

a� grupper som är må�ligt stora har bä�re förutsä�ningar 

a� få �ll stånd omfördelning av inkomster. Mot det står 

a� vissa mycket stora grupper (typ alla konsumenter) 

har svårt a� organisera sig �ll e� särintresse. Den en-

skilde individen i det stora kollek�vet har svårt a� se a� 

det finns något a� tjäna på a� organisera sig, 

a� intresseorganisa�oner som organiserar en stor majoritet 

av en viss grupp (som �ll exempel LO gör för alla 

svenska arbetare som är fackligt anslutna), också har 

intresse av a� hela landets ekonomi växer, och alltså 

inte enbart strävar eKer omfördelning, 

a� e� land med många och starka omfördelande organi-

sa�oner tenderar a� skapa mer av statlig inblandning 

och byråkra�. 
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Mancur Olson hävdar inte a� modellen ensam all�d kan för-

klara varför vissa länder växer snabbare än andra, eller varför 

vissa länder går ekonomisk kräKgång under långa perioder. 

Tvärtom är han noga med a� påpeka a� varje fall måste prövas 

för sig, och a� det kan finnas specifika förhållanden med stor 

inverkan på den rela�va �llväxten som inte modellen hjälper 

oss förstå. Däremot menar han a� i de allra flesta fall han stu-

derat, i olika länder och i olika historiska skeden, boken innehål-

ler mängder av sådana exempel, har de omfördelande särin-

tressena så go� som all�d e� finger med i spelet om hur den 

rela�va �llväxten utvecklas. 

 

Fallet Sverige 
Man kan visa a� Sverige har en mycket hög rela�v �llväxt mä� i 

BNP, eller BNP per capita, om �dsperspek�vet är långt. För pe-

rioden 1870-2010, alltså under en nästan 150-årig period, har 

den svenska ekonomin vuxit mer än vad det genomsni�liga 

västlandet har gjort. Snabbast var den rela�va �llväxten för 

Sverige under perioden 1870-1980. Nästan inga industria-

liserade länder (Japan undantaget) hade under den perioden en 

högre �llväxt än Sverige mä� i BNP per capita. Perioden 1980-

95 hade Sverige däremot en lägre �llväx�akt än genomsni�et, 

för a� däreKer, perioden 1995-2010, återigen växa något mer 

än vad det genomsni�liga OECD-landet gjorde. Den samman-

tagna bilden blir a� Sverige räknat för hela perioden, 1870-

2010, har haK en inkomsTllväxt som är högre, möjligen väsent-

ligt högre, än genomsni�et av andra västländer. 

 

Om Sverige haK en hög rela�v �llväxt borde det betyda, givet 

Mancur Olsons enkla modell, a� landet under den aktuella peri-



 

 

258 

oden haK liten påverkan av omfördelande särintressen jämfört 

med hur det se� ut i andra industriländer. 

 

Kan man säga a� det har varit så? Kan man säga a� Sverige och 

svensk ekonomi har – jämfört med andra industriländer – haK 

mindre av stelhet i meningen mer fria marknader, och mindre 

av påverkan från särintressen under den aktuella perioden? Det 

spontana svaret måste bli – både ja och nej. Svenska företag 

har �ll följd av låga handelshinder och öppna gränser haK 

mindre �llfällen a� skapa karteller och andra konkurrenshäm-

mande överenskommelser än vad som gällt i många andra väst-

länder. Å andra sidan är Sverige känt för a� ha en av världens 

starkaste fackliga rörelser – och de fackliga organisa�onerna är 

arketyper för omfördelande särintressen.  Med andra ord, det 

tycks som om det i Sverige under den period vi diskuterar fun-

nits kraKer som verkat i båda riktningarna. 

 

Låt oss granska den här frågan lite mer systema�skt. 

 

Öppna gränser 
World Economic Forum presenterade första gången år 2008 

Global Enabling Trade Report, en studie där man jämförde e� 

stort antal länder, alla västländer och merparten av alla utveckl-

ingsländer, vad gäller graden av öppenhet för affärer över grän-

serna. Man skulle kunna kalla det e� slags globalt frihandelsin-

dex. Sverige låg i toppen av listan, på _ärde plats. Sverige har 

däreKer, det har gjorts två uppdateringar, 2010 och 2012, legat 

kvar på _ärde plats eKer Singapore, Hongkong respek�ve Dan-

mark.  
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Jag skulle tro a� om en motsvarande studie som omfa�ade 

hela den period för vilken vi har någorlunda säkra �llväxtsiffror 

för olika industrialiserade länder, 1860-2010, hade varit möjlig 

a� göra, skulle Sverige så go� som all�d ha legat nära toppen 

vad gäller öppenhet. Sedan mycket lång �d, sedan mi�en av 

1860-talet då frihandelsprincipen slogs fast av Sveriges riksdag, 

är landet känt för rela�vt mycket stor öppenhet vad gäller han-

del över gränserna. Det betyder inte a� Sverige sedan dess ald-

rig få� återfall i protek�onism och höjt tullar eller andra han-

delshinder, det har vi gjort. Vår frihandelshistoria följer grovt 

se� den interna�onella utvecklingen, men det är också korrekt 

a� säga a� Sverige för det mesta �llhört gruppen länder med 

störst öppenhet. En sak är vik�g a� �llägga. Öppenhet som vi 

här använder ordet står för mer än låga tullar och frihandel i 

formell mening. Det handlar om allt det som gör det lä� för 

utländska företag a� etablera sig och arbeta i e� land, och vice 

versa om hur lä� landets egna företag har a� arbeta över grän-

serna. E� land som har en hög grad av öppenhet är bra på allt 

det som berör handel och investeringar över gränserna. (Global 

Enabling Trade Report mäter öppenhet i fyra dimensioner: 

”market access”, ”border administra�on”, ”transport and com-

munica�on” respek�ve ”business environment”.)’ 

 

Sveriges öppna ekonomi har varit en avgörande faktor för a� 

förklara varför den svenska marknadssektorn har varit så kon-

kurrenskraKig under den aktuella perioden. Konkurrensen från 

andra länder, eller etableringar av utlandsägda företag i Sve-

rige, har i prak�ken inte lämnat stort utrymme för karteller eller 

liknande. I den mån de har funnits har det gällt sektorer utan 

konkurrens u�från (jfr asfaltskartellen). Och när företagens 
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branschorganisa�oner kommit �ll poli�kerna och velat ha stöd 

har de så go� som all�d mö�s med kalla handen. Grovt se� är 

det korrekt a� säga a� de svenska poli�kerna under hundraårs-

perioden 1860-1960 varit mycket försik�ga med statligt stöd �ll 

olika branscher. Det var först under 1970-talet som det gjordes 

små avsteg från den principen. Krisande branscher som teko-

industrin, och senare också några få andra branscher, bland 

annat glasindustrin, fick viss ska�efinansierad hjälp, bland an-

nat fick teko-branschen viss lönesubven�on (”äldrestödet”) och 

det fanns stöd för ökad export, men hela �den med mycket 

små resurser i kronor räknat, och med små resurser gentemot 

hur det såg ut i många andra länder. 

 

Det enda svenska statsstöd som var substan�ellt var det så kal-

lade fartygskreditgaran�systemet. Det var i prak�ken en statlig 

borgen �ll redare som la ut beställningar vid de svenska varven. 

Det var e� så generöst system jämfört med hur det såg ut i 

andra länder a� den svenska varvsindustrin, och i synnerhet 

den del som byggde tungt tanktonnage, blåstes upp, och blev 

för stor och sårbar. Så småningom ledde det �ll en av 1900-

talets mest spektakulära strukturkriser, där i prak�ken hela den 

svenska varvsbranschen raderades ut. 

 

Det senare är tänkvärt. Den enda gång under 1900-talet som 

Sverige rejält gjorde avsteg från principen a� inte �llgodose 

särintressen i en företagssektor, i det här fallet den svenska 

varvsindustrin, blev det e� gigan�skt misslyckande med stora 

samhällsekonomiska kostnader. Tillkomsten av det svenska far-

tygsgaran�system framstår som e� skolexempel på hur e� om-

fördelande särintresse arbetar. Här handlade det om fyra stora 
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svenska företag – Götaverken, Eriksberg, Uddevallavarvet, 

Kockums – med starka ledare som hand i hand med berörda 

fackliga organisa�oner, Metall i första hand, i början av 1960-

talet, systemet infördes 1963, övertygade den socialdemokra-

�ska regeringen om a� e� stöd behövdes för a� branschen 

skulle klara sig. Tjugo år senare fanns bara spillror kvar av den 

svenska varvsindustrin. Kostnaderna för varvskrisen i form av 

arbetslöshet, direkta förluster för ska�ebetalarna, krediRörlus-

ter för bankerna etc. var mycket stora. Varvsdebaclet var �ll-

räckligt stort för a� också få betydande konsekvenser för den 

svenska �llväxten. 

 

För a� sammanfa�a. Det har funnits förhållandevis lite av om-

fördelande särintressen i den svenska marknadssektorn under 

perioden 1860-2010. Om Mancur Olsons modell håller är det en 

delförklaring �ll varför Sverige haK en hög rela�v �llväxt under 

lång �d. 

 

Facket som ansvarsfullt särintresse 
Då återstår a� granska det andra stora fältet för möjliga på-

tryckningar och omfördelande särintressen. Det rör sig i prak�-

ken om två stora områden. För det första om särintressena på 

arbetsmarknaden, för det andra om civilsamhällets påtryck-

ningsgrupper visavi poli�kerna. 

 

Sverige har en högre facklig anslutningsgrad och fler starka 

fackliga organisa�oner än så go� alla andra västländer. Med 

andra ord har Sverige starka omfördelande särintressen på e� 

av de samhällsekonomiskt verkligt tunga områdena, lönebild-

ningen. Och det gäller för såväl företagssektorns som den 
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offentliga sektorns lönebildning. Det kan tyckas som om de�a 

går på tvärs mot Mancur Olssons förklaring �ll varför Sverige 

historiskt har haK en hög rela�v �llväxt. Enligt modellen borde 

sådana särintressen saknas. Eller också inte uppträda som särin-

tressen som vill omfördela �ll sin egen fördel på bekostnad av 

helheten, eller vara neutraliserade av något annat skäl. 

 

Jag skulle vilja hävda a� det finns två förklaringar �ll varför den 

starka och samordnade svenska fackliga rörelsen aldrig har upp-

trä� som e� särintresse med nega�va konsekvenser för landets 

ekonomiska �llväxt. Det första skälet är trivialt. Det har funnits 

starka motparter i form av arbetsgivarorganisa�oner som sa� 

hårt mot hårt, och i den meningen neutraliserat en del av den 

fackliga rörelsens förmåga a� omfördela förädlingsvärdet. 

Dessutom kom fack och arbetsgivare �digt under 1900-talet 

överens om a� löneförhandlingar var en fråga mellan parterna 

på den svenska arbetsmarknaden som poli�kerna inte skulle 

blanda sig i. Det senare har bidragit �ll a� dessa två starka sär-

intressen, facket respek�ve näringslivet, egentligen aldrig har 

vänt sig �ll poli�kerna i den grundläggande frågan om hur för-

delningen av �llväxten skall se ut. 

 

Det andra skälet är mera sub�lt – och i helt i linje med Mancur 

Olsons modell. Han visar, jag skriver det inledningsvis, a� myck-

et stora omfördelande organisa�oner, alltså organisa�oner 

med så många medlemmar a� man närmar sig alla i den be-

rörda gruppen, i det här fallet alla som har e� arbete, måste ta 

hänsyn �ll hur hela landets ekonomi utvecklas, inte bara �ll den 

egna gruppen.  Skälet är givetvis a� om inte hela samhällseko-

nomin utvecklas bra rela�vt andra länder, kommer det förr eller 
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senare a� synas i en sämre rela�v reallöneutveckling för med-

lemmarna. För min del tycker jag a� det är en ganska överty-

gande förklaring �ll det ansvarsfulla uppträdande som är något 

av det svenska fackets kännemärke. 

 

Det som återstår under den här rubriken är frågan om det 

svenska civilsamhällets påtryckningsorganisa�oner har haK en 

sådan ställning a� de på e� avgörande sä� har hämmat den 

svenska BNP-�llväxten vid en jämförelse med hur det ser ut i 

andra länder. Visst, det finns exempel på a� lobbying har påver-

kat de svenska poli�kerna �ll a� fa�a okloka beslut, eller vanli-

gare a� inte åtgärda en företeelse som är samhällsekonomiskt 

kostsam eKersom det är ”poli�skt känsligt”, eller kortsik�gt får 

nega�va konsekvenser för vik�ga grupper medborgare. Det 

tydligaste exemplet under senare decennier gäller hyresregle-

ringen. Sverige har med stor säkerhet förlorat BNP-�llväxt på 

a� hyrorna inte bestäms av marknaden utan är starkt påver-

kade av administra�va beslut. Och det finns andra exempel. 

 

Ändå framstår de svenska lobbyingorganisa�onerna som tama 

och uddlösa om vi jämför med hur det ser ut i många andra 

västländer. Det förklaras, skulle jag gissa, �ll största delen av a� 

den svenska poli�ska kulturen är mer motståndskraKig mot 

lobbying än i många andra västländer. Det i sin tur hänger sam-

man med a� par�erna här forRarande har en stor tyngd som 

samordnare och ”ordningsman”, mycket större än vad som �ll 

exempel gäller i USA. Det bidrar �ll a� lobbying får mindre in-

verkan på poli�ken. 

 

För a� sammanfa�a. Vad är det som har gjort a� Sverige har 

blivit en av världens rikaste länder, och hur det kommer sig a� 
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vi under så lång �d har kunnat behålla vår höga rela�va �llväxt? 

Min slutsats av genomgången blir a� Mancur Olsons modell 

erbjuder oss e� plausibelt svar på frågan: Svensk ekonomi har 

under mycket lång �d, under snart 150 år, utvecklats bä�re än 

ekonomin i de flesta andra västländer helt enkelt eKersom vi 

inte har �llå�t omfördelande särintressen, an�ngen det handlat 

om karteller eller poli�sk lobbying, a� spela någon nämnvärd 

roll. 

 

När det är sagt framstår det lika klart a� anledningen �ll a� 

Sverige fak�skt hamnat i denna den bästa av ekonomiska värl-

dar, i grunden har varit e� poli�skt val. Med andra ord, det är 

våra poli�ker som har se� �ll a� det blivit så. De svenska poli�-

kerna har inte varit särskilt mo�agliga för de särintressen från 

civilsamhället som har velat öka sina inkomster på andras be-

kostnad. Och än vik�gare, allt sedan Johan August Gripenstedt 

och andra frihandelsvänliga poli�ker under 1860-talet fick den 

svenska riksdagen a� fa�a beslut om det som har kallats ”det 

liberala systemskiKet”, har Sverige kännetecknats av stor öp-

penhet för affärer över gränserna. Det har i sin tur få� �ll följd 

a� svenska företag sedan 150 år �llbaka helt enkelt inte har 

kunnat skapa konkurrensinskränkande samarbeten, eller gå i 

säng med poli�kerna för a� skaffa sig ekonomiska fördelar, i 

alla fall inte i samma utsträckning som gällt i många andra väst-

länder. Det har haK en oerhört stor betydelse för a� Sverige 

idag är så förhållandevis rikt. Eller som Johan Norberg skriver i 

Den svenska liberalismens historia: ”Om det finns någon sär-

skild person som vi skall tacka för det välstånd vårt land har 

idag så är det Gripenstedt.” 
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Den svenska modellen som överlevde sig själv 
Det skall alltså skrivas på de svenska poli�kernas pluskonto a� 

de för det mesta under den här långa perioden inte hemfallit åt 

a� skapa trögheter och stelheter i ekonomin genom a� gynna 

särintressen. Men det är inte en princip utan undantag. Under 

en period från senare delen av 1960-talet och fram �ll början av 

1980-talet, kan man säga a� �llväxten sa�es i understol i poli�-

ken, välfärden blev vik�gare än �llväxten. ”Den svenska mo-

dellen” hade under e� par decennier dessförinnan, grovt se� 

perioden från andra världskrigets slut och fram �ll mi�en av 

1960-talet, skapat stora framgångar för svensk ekonomi. Även 

om andra västländer också hade höga �llväx�al under den här 

perioden framstod Sverige för många som e� poli�skt före-

gångsland. 

 

På många sä� var ”den svenska modellen” e� fascinerande 

idébygge, och under en period, fram �ll senare delen av 1960-

talet, tycktes den fungera. Men eKerhand blev det allt tydligare 

a� det som höll på a� skapas var e� allt stelare och trögare 

samhälle. Poli�kerna blev också övermodiga. Mä� som andel av 

BNP växte den svenska välfärdsstaten, vård-skola-omsorg, un-

der perioden 1960-80 mer än vad den någonsin hade gjort 

dessförinnan (eller för den delen har gjort någon gång där-

eKer). Det värkte så småningom, under 1970-talet, ut i en djup 

kris för den svenska ekonomin. Det fick också med viss fördröj-

ning konsekvenser för den svenska rela�v�llväxten. Sverige 

hade, som vi har se�, under perioden 1980-1995 en väsentligt 

lägre BNP-�llväxt än genomsni�et av västländerna. 
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Mancur Olsons modell bidrar också på den här punkten �ll a� 

man förstår varför svensk ekonomi plötsligt inte längre funge-

rade särskilt bra, och varför vi förlorade i rela�v �llväxt. Stelhet-

erna hade kommit �ll genom a� fackföreningsrörelsen och det 

socialdemokra�ska par�et (som dessutom hade regeringsan-

svaret) �llsammans hade skapat e� oerhört starkt omförde-

lande särintresse, så starkt a� det eKerhand blev en hämsko för 

den svenska ekonomins utveckling. 

 

Sens moral: Den na�on som vill bli rik och framgångsrik måste 

se upp med starka särintressen, och särskilt undvika a� e� om-

fördelande särintresse kan slå sig ihop med e� poli�skt par� i 

regeringsställning. 
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Mycket kapitalism och mycket mer 

poli.k än idag, så ser antagligen fram-

.dens samhällsmodell ut 
Den poli�ska filosofin brukar tala om a� tre ideal – frihet, rä�-

visa och jämlikhet – styr var sin av de tre dominerande poli�ska 

idélärorna. Friheten är det styrande för libertarianismen. Rä�-

visa är idealet för liberalismen, eller mera precist för socialliber-

alismen. Och jämlikhet är det poli�ska nyckelordet för social-

ismen och socialdemokra�n. Två av de tre poli�ska idébyggena 

– libertarianismen respek�ve socialismen – är y�erlighetspunk-

ter på en skala från höger �ll vänster (om nu begreppet höger-

vänster överhuvudtaget skall användas). Liberalismen, liksom 

socialdemokra�n, ligger i mi\ältet av den här skalan, den 

första något �ll höger om den andra. 

 

Som ekonomisk modell kan man hävda a� libertarianismen i 

form av nyliberalism fak�skt finns i verkligheten i dagens ameri-

kanska samhälle, i varje fall är det rä� a� hävda a� poli�ken 

från omkring 1980 (Reagan) och fram �ll 2008-2009 års kris i 

långa stycken har varit nyliberal. Något liknande kan inte sägas 

om socialismen. I den mån det överhuvudtaget kan hävdas a� 

det idag finns socialis�ska ekonomier handlar det om länder på 

låg utvecklingsnivå och med stora svårigheter a� klara sin kon-

kurrensförmåga. Kuba och Venezuela skulle kunna vara exem-

pel. Det som däremot finns är länder på hög utvecklingsnivå 

som har poli�ska system grundade på socialliberala eller social-

demokra�ska ideal. I själva verket är det dessa poli�ska ideal 

som dominerar i gruppen OECD-länder. 
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Den intressanta frågan är hur dessa poli�ska ideal, och poli�ska 

modeller, står sig i fram�den. Jag ser två stora, delvis motstri-

diga, utmaningar inför fram�den. För det första måste den poli-

�ska modell som vill bli framgångsrik prioritera hög rela�v eko-

nomisk �llväxt. För det andra måste poli�ken bli kraKfullare, 

inte minst för a� kunna ta sig an den moderna �dens allvarlig-

aste hot mot välfärd och levnadsstandard, det globala miljö- 

och klimathotet.  

 

Det behövs mer .llväxt, inte mindre… 
Den konven�onella åsikten hos många, inte minst om den kom-

mer från vänster- eller miljöhåll, är a� fortsa� ekonomisk �ll-

växt är en omöjlighet om vi skall klara de globala utmaningarna 

(det hävdas �ll exempel av den australiske e�kprofessorn Clive 

Hamilton). Jag menar a� det är fel. I själva verket kommer vi 

inte a� klara av utmaningarna, och det inkluderar klimat- och 

miljöhoten, om vi inte gör hög �llväxt �ll e� övergripande mål 

för poli�ken. Låt oss börja med själva begreppet ekonomisk 

�llväxt. 

 

Med �llväxt – och vi talar då om makroekonomisk �llväxt, oK-

ast �llväxten i e� visst land, e� visst år – menas så go� som 

all�d bru�ona�onalproduktens (BNPs) �llväxt. Det är e� 

u�ryck för hur landets samlade produk�on utvecklas i termer 

av förädlingsvärde. Vad är då det? Ja, helt enkelt det värde i 

pengar som arbete och kapital gemensamt åstadkommit i e� 

land under en viss period, den samlade produk�onens värde. 

Förädlingsvärdet skapas både i privat och offentlig sektor – den 

helt dominerande delen, i runda tal 80%, i privat sektor.  
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Av de�a blir knappast någon övertygad om �llväxtens nödvän-

dighet. Det är lä�are a� förstå om man granskar tre andra per-

spek�v på ekonomisk �llväxt. 

 

*BNP �llväxt är för det första e� u�ryck för a� vi i e� visst land 

(eller för den delen i en grupp av länder, typ EU eller globalt) 

har få� mera resurser a� röra oss med. Mer resurser för kon-

sum�on och investeringar eller, om vi skulle föredra det, för 

kortare arbets�d eller för a� ge bort mer �ll andra, �ll exempel 

genom ökad välfärd eller ökat bistånd. Det är svårt a� förstå 

den som ärligt menar a� det inte är bra a� e� land ökar resur-

serna i den här meningen. Det är lä�are a� förstå a� många är 

kri�ska mot hur vi använder resurserna, �ll exempel a� vi i 

OECD-länderna konsumerar en så stor andel av BNP när det 

uppenbarligen finns stora investeringsbehov. Sam�digt kan den 

kri�ken, hur moraliskt övertygande den än är, inte användas 

som argument mot ökad ekonomisk �llväxt. Det är de mekan-

ismer och ins�tu�oner som bestämmer hur resurserna skall 

fördelas som är problemet. Det antyder bland annat a� den 

poli�ska makten a� omfördela är för tandlös.  

 

*BNP �llväxt är för det andra e� u�ryck för hög ak�vitet i e� 

samhälle. Det brukar ibland sägas a� ser man många byggkra-

nar i stad är det näs�n�ll säkert a� stadens ekonomi växer 

snabbt. Bilden kan, kanske lite väl förenklat, skalas upp �ll e� 

helt land. Och vem kan vara motståndare �ll a� många har ar-

bete och jobbar hårt, a� intensiteten är hög i ekonomin, a� det 

görs många transak�oner på marknaden etc.? Det måste rimlig-

en alla tycka är något posi�vt, i synnerhet om vi har stora pro-

blem a� ge oss i kast med. Invändningen blir naturligtvis a� vi 
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riktar ak�viteten åt delvis fel håll, a� vi konsumerar i sådan takt 

a� jordens ändliga resurser riskerar a� ta slut, a� investeringar-

na för a� åstadkomma bä�re klimat och miljö är för låga osv. 

Återigen, den typen av kri�k skall inte riktas mot den höga eko-

nomiska �llväxten utan mot hur vi använder de resurser vi 

skapar. 

 

*BNP �llväxt är för det tredje e� må� på god anpassningsför-

måga. Eller om vi vill u�rycka det så, e� må� på hur duk�ga vi 

är givet den värld vi lever i. För hög �llväxt är liktydigt med a� 

arbetskraKen har på det hela taget rä� kompetens, a� landets 

företag i stor utsträckning levererar produkter och tjänster som 

kunderna är beredd a� betala e� högt pris för, a� både företag 

och offentlig sektor i stort se� leds skickligt och utan korrup�on 

och a� det finns uppfinningsförmåga, krea�vitet och riskvilja i 

�llräckligt hög grad för det skall fyllas på med alla de nya pro-

dukter och tjänster som ständigt krävs för a� �llväxten också 

nästa år, och året däreKer osv, skall bli hög. Det är tankeväck-

ande a� hög anpassningsförmåga, det ekonomer kallar adap�v 

effek�vitet, idag av allt a� döma är vik�gare än alloka�v effek�-

vitet för det land som vill komma högt i OECDs länderjämförel-

ser av levnadsstandard och BNP-�llväxt.  

 

För mig, och jag gissar för de allra flesta människor, blir dessa 

tre kännetecken för �llväxt – a� resurserna ökar, a� ak�viteten 

i samhället är hög och a� anpassningsförmågan är god – över-

tygande argument för a� �llväxt som poli�skt mål är vik�gt, ja 

så vik�gt a� det måste ställas framför andra poli�ska mål om vi 

skall klara de stora utmaningarna, �ll exempel hotet mot klima-

tet. A� �llväxten måste vara uthållig är något som gränsar �ll 
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trivialitet. Uthållig �llväxt är sam�digt lä�are sagt än gjort. Den 

frågan skall jag återkomma �ll. 

 

A� poli�kerna kommer a� sä�a �llväxten främst i den fak�ska 

poli�ken (men inte nödvändigtvis i de poli�ska programmen) 

kan vi vara ganska säkra på av e� helt annat skäl. Konkurrensen 

på den poli�ska marknaden kommer a� se �ll a� �llväxten 

hamnar högst. Förklaringen är enkel, poli�ska par�er och pro-

gram som inte levererar hög rela�v �llväxt kommer inte a� få 

medborgarnas stöd eKersom den rela�va levnadsstandarden 

sjunker. Som medborgare gillar vi helt enkelt inte poli�ska par-

�er som inte ser �ll a� vi har det åtminstone minst lika bra, 

med minst lika bra socialt skyddsnät, som medborgarna i andra 

länder. 

 

För a� koppla �llbaka �ll de poli�ska idébyggena. Den här ut-

maningen, �llväxt som e� mål i sig, gynnar den nyliberala poli-

�ska modellen. Det är uppenbart a� den skapar incitament hos 

människor a� arbeta mer, vara mera krea�va, satsa mera på 

fram�den etc., långt starkare drivkraKer än vad både sociallibe-

rala och socialdemokra�ska modeller gör. Det är emeller�d inte 

hela bilden. 

 

…och det behövs mer poli.sk styrning, inte mindre 

Den andra utmaningen inför fram�den är a� vi gemensamt – 

gemensamt inom länder och mellan länder – måste ha kraK nog 

a� tackla de hot som finns mot den långsik�ga utvecklingen, 

särskilt hotet mot miljön och klimatet. Det betyder mera poli�k, 

mer ”government”, och inte minst högre ska�er. 

 



 

 

272 

Varför behövs mera poli�k i denna mening? Ja, det förklaras i 

grunden av a� marknadsekonomin, eller kapitalismen om vi vill 

u�rycka det så, inte är bra på a� �llgodose långsik�ga samhälls-

behov i en viss given situa�on. Eller u�ryckt på annat sä�. En 

kapitalis�sk produk�onsordning är oöverträffat bra på a� pro-

ducera varor och tjänster av det slag vi vill ha i det korta och 

medelfris�ga perspek�vet, det kan gälla allt från bilar �ll pri-

märvård. Men om �dsperspek�vet måste vara längre, kanske 

flera decennier för a� �ll exempel få ner de globala CO2-

nivåerna, fungerar marknadsekonomin bara om någon manipu-

lerar incitamenten. Denna ”någon” måste vara poli�kerna. Poli-

�ken för a� åstadkomma dessa incitament kommer a� handla 

om – i doser som vi hiTlls i det västerländska samhället inte 

varit vana vid – allt från stöd �ll forskning- och utveckling och 

upphandling �ll offentliga investeringar i infrastruktur och inter-

na�onella bindande överenskommelser. 

 

Den pågående temperaturhöjningen är det största hotet. Och 

det måste angripas med grovt poli�skt ar�lleri, inte därför a� vi 

med säkerhet vet a� vi kommer a� få allvarliga störningar i pla-

netens livsbe�ngelser utan därför a� det finns en hög risk a� 

det inträffar, och därför a� vi vet a� om det inträffar blir effek-

terna katastrofala. EKersom vi inte kan försäkra oss mot en kli-

matkatastrof måste vi göra allt vi kan för a� den inte skall in-

träffa, svårare än så är inte logiken i resonemanget. Sam�digt är 

temperaturhöjningen inte det enda hotet mot långsik�g uthål-

lig �llväxt som kapitalismen lämnad �lls sig själv har svårigheter 

a� hjälpa oss med. Marknadens inbyggda närsynthet, den ser 

knappast tydligt längre än fem år framåt, har le� �ll andra stör-

ningar. Vi använder teknologier där vi inte är säkra på vad som 
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sker på sikt (exempelvis kärnkraKen). Marknaden sä�er för lågt 

pris på ändliga råvaror och energi, inte minst olja. Och poli�ker-

na är för släpphänta med förorenande utsläpp i de stora all-

männingarna med luK och va�en etc. Med andra ord, det är 

inte bara klimathotet som kräver mer poli�k under de närmaste 

decennierna. 

 

Till det kommer det sociala hotet (definierat som det hot mot 

en störningsfri �llväxt som ligger i a� människorna i vissa sam-

hällen inte kommer a� acceptera hur dagens inkomst- och för-

mögenhetsfördelning ser ut). E� sådant socialt hot ligger natur-

ligtvis latent i de stora ekonomiska skillnaderna mellan rika och 

faTga länder. Men det är fullt möjligt a� vi också inom utveck-

lade OECD-länder, och inom vissa snabbväxande utvecklingslän-

der med stora inkomstklyKor (�ll exempel Kina), kan komma a� 

få sociala störningar i takt med a� människorna blir mer välut-

bildade, välinformerade och självmedvetna. Det här är, liksom 

klimat- och miljöhoten och de andra effekterna av närsynthet-

en, e� problem som marknaden inte klarar av på egen hand. 

Det blir y�erligare e� argument för a� i fram�den kommer po-

li�ken a� ta e� större utrymme, både vad gäller styrning och 

resurser. 

 

Det här kan missförstås. Det handlar inte om a� sä�a mark-

nadsekonomin på undantag. Tvärtom. De privata företagens 

alla resurser måste användas. Och marknaden skall liksom idag 

ha huvudansvaret för produk�onen, låt vara a� en större del av 

produk�onen inriktas mot sådant som gynnar mer långsik�ga 

mål. Det betyder också a� människors ini�a�vkraK, företag-

samhet och krea�vitet måste ges största möjliga utrymme på 
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marknaden. Dessa kraKer behövs också i det lilla livet, det gäl-

ler inte minst för a� rädda klimatet. Sam�digt skall vi inte in-

billa oss a� det är genom a� många köper en miljöbil eller 

övergår från direktel �ll bergvärme som vi löser det globala 

miljö- och klimathotet. Det är bra men det fordras annan kali-

ber på ammuni�onen för a� verkligen göra skillnad, poli�kerna 

måste sä�a tonen och vi måste få kapitalismen och marknaden 

a� ställa upp. Eller för a� u�rycka det som den kloke Ian Ma-

cEwan gör i sin bok He�a: ”För mänskligheten en masse vinner 

girigheten över dygden”. 

 

Den här andra utmaningen, behovet av mer poli�k, står uppen-

bart i strid med den rena nyliberala tankemodellen där ingen, 

inte heller poli�kerna, har rä�en a� begära en större del av 

översko�et. Däremot ligger den starka staten mera i linje med 

socialis�sk och socialdemokra�sk ideologi. 

 

Här har vi alltså två utmaningar. Den första, a� �llväxten måste 

bli e� mål i sig, stämmer bra med den nyliberala poli�ska mo-

dellen eKersom den leder �ll �llväxtvänliga incitament. Den 

andra utmaningen, behovet av mer poli�k, ligger i linje med 

socialdemokra�sk och socialliberal poli�k. Man skulle kunna 

u�rycka det så a� alla tre idébyggena – libertarianer/nyliber-

aler, socialliberaler och socialdemokrater/socialister – har nå-

got a� erbjuda men ingen har lösningen. Det måste bli något 

delvis ny�. 

 

E� auktoritärt kapitalistsamhälle? 
Vad skulle det innebära konkret? Ja, det måste, om vi skall dra 

ut konsekvenserna av resonemanget, bli e� kapitalis�skt sam-



275 

 

hälle med mycket poli�k. Framförallt poli�k med stora resurser 

och genomtänkt styrning. Vi måste ha en poli�sk styrning som 

är mindre byråkra�sk, snabbare och kraKfullare än vad dagens 

västerländska demokra�er är. Vad det betyder? E� auktoritärt 

kapitalistsamhälle? Ja, något åt det hållet men i en väs�appning 

som ger större utrymme åt liberala friheter och demokra� än 

vad som kännetecknar totalitära stater som dagens Kina, eller 

halvtotalitära som Pu�ns Ryssland. Jag tror för min del a� på 

lång sikt kommer västländernas samhällsmodeller och de 

”kapitalis�ska” auktoritära samhällsmodellerna a� närma sig 

varandra. 

 

 

Publicerad på bloggen: februari 2018 
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Anteckningar från 2019 
Under 2019 skrev jag för första gången i livet dagbok under e� 

helt år. Det följande är e� urval av mina funderingar kring poli-

�k och samhälle. Man skulle kunna se det som den mest aktu-

ella bilden av var jag står med tänkandet kring vad för slags 

samhälle vi måste sträva eKer. Som oKa när man skriver för sig 

själv blir språket lite stenografiskt. Mot det står e� mervärde av 

omedelbarhet.  
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Dagens poli.ska förmåga räcker inte 

.ll 
…. 

Söndagen den 27 januari (2019) 

Kommer a� tänka på Hans, klimaRörnekaren, när jag läser Clive 

Hamilton, och hans beskrivning av antropocen. Avslutade hans 

bok, Den trotsiga jorden, igår. Det budskap han förmedlar gör 

vem som helst mörkrädd. Det skulle skrämma också Hans.  

  

Antropocen är namnet på ”människans epok” i planetens histo-

ria. Första gången jag reflekterade över antropocen var när jag 

läste Yuval Hararis bok Sapiens. Han skrev �ll exempel a� skulle 

man dela in alla däggdjur som idag finns på planeten i tre kate-

gorier – människor, tamdjur och vilda djur – och väga dem 

skulle människorna stå för 30% av totalvikten och tamdjuren 

för 67%. Alltså blev det bara 3% kvar för alla vilda djur. Låter 

otroligt men är säkert sant. Det finns exempelvis 400 miljoner 

hundar men bara 200000 vargar. Man missar inte budskapet. 

Människan och de djur hon omger sig med dominerar allt le-

vande. Men inte bara allt levande. Numera också natur och 

geologi. 

  

Epoken antroprocen börjar 1945 brukar förespråkarna säga, det 

år vi bombade Hiroshima och Nagasaki och lämnade e� radio-

ak�vt avtryck på hela planeten. Det var första gången männi-

skan gjorde e� geologiskt oförstörbart avtryck. Antroprocen 

ersä�er halocen, den snälla epok med stabilt klimat och männi-

skovänlig temperatur som vi levat i de senaste 10000 åren eller 

så. Och skall vi tro Clive Hamilton, eller snarare de vetenskaps-
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män som arbetar med jordsystemet, blir antroprocen något 

helt annat. Vi står inför e� paradigmskiKe av en omfa�ning 

som väldigt få av oss har begripit. Jordsystemet, hela systemet, 

allt från planetens inre �ll atmosfären runt jorden, betraktas 

som en helhet av forskarna. Det man då kan se är a� det finns 

en icke-linjär dynamik hos det här systemet. Naturen blir inte 

förutsägbar på det sä� vi är vana vid. Anstränger vi den över en 

gräns slår den �llbaka. Reak�onen kan bli våldsam. En slags 

ketchupeffekt. Naturen kan bli ”den arga besten”. Vet inte om 

den varma sommaren 2018 kvalificerar för a� finnas med som 

e� exempel på vad vi kan förvänta oss av en vredgad natur. 

Hamilton skulle förmodligen säga a� det bara var en mild föra-

ning. Löper naturen amok på allvar är det något helt annat.  

 

 Om Hamilton har rä�, eller snarare om den jordsystemveten-

skap som har vuxit fram de senaste 20-30 åren och som han 

lutar sig mot har rä�, då kommer vi a� tvingas in i en ny poli�sk 

moral. Det blir andra kriterier för vad som är rä� och fel i poli�-

ken. Sedan 1600-talet har den poli�ska moralen i väst har haK 

sina rö�er i e� frihetsideal. Vi skall få säga vad vi vill. Vi skall få 

tro på vad vi vill. Vi skall få röra oss hur vi vill. Vi skall få umgås 

med vem vi vill. Alla privilegier skall motarbetas osv. Libertari-

anismen och dess ekonomiska variant nyliberalismen, är en ex-

trem i den andan. Men alla dominerande poli�ska ideologier i 

väst, allt från socialdemokra� �ll socialliberalism, har predikat 

de liberala friheterna (y�randefrihet, religionsfrihet, mötesfri-

het etc.). Frihetsidealet har också styrt vårt förhållande �ll natu-

ren. Oändlig. Fri a� utny�ja. Typ ”Land is considered an unex-

haus�ble giK of nature” som det stod i gamla engelska läro-

böcker i ekonomi. Under antropocen i Clive Hamiltons beskriv-
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ning blir det något radikalt annat. Då måste den poli�ska mora-

len hämtas i nödvändigheten a� blidka jordsystemet och natu-

ren. Snacka om paradigmskiKe. 

  

Tror jag på det? Ja det gör jag. Naturligtvis är jag inte säker. Är 

möjligt a� vi kan ändra incitamenten för den liberala modellen, 

och särskilt för kapitalismen, så a� den kan fortsä�a a� effek-

�vt producera varor och tjänster utan a� rådbråka naturen och 

störa jordsystemets balans. Men det är inte troligt. EKer a� de 

senaste dagarna lyssnat och ��at på många �mmar Davossam-

tal är jag säker på a� de som bestämmer i världen, de är ju 

dessa som samlas i Davos, ännu inte förstå� a� den epok, an-

tropocen, som mänskligheten just gå� in i kräver en helt ny re-

gelbok för både poli�ken och företagen.  

 

Min hypotes är a� inom fem år, på sin höjd �o år, kommer alla 

svenskar a� veta a� det inte bara handlar om a� fixa koldioxid-

utsläppen och temperaturhöjningarna. Det handlar också om 

a� göra allt som står i vår makt a� blidka naturen. Och många 

kommer a� tycka a� det är det – a� blidka naturen – som är e� 

moraliskt handlande, inte a� vi skall få köpa vad vi vill, tycka 

vad vi vill, fly�a vart vi vill etc. 

… 
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Varför dessa inkomst- och förmögen-

hetsklyGor? 
… 

Onsdagen den 7 februari 

Ti�ade på Ekdal & Ekdal på TV2. Temat för kvällen var ojämlik-

het. Om växande inkomst- och förmögenhetsklyKor. Över hela 

världen samma sak. De faTga blir faTgare i många länder. De 

rikare blir rikare i alla länder. Vissa blir ”s�nky rich”. 26 perso-

ner i världen äger idag lika mycket som halva jordens befolk-

ning, som 3,5 miljarder människor. Ofa�bart. Orä�mä�gt. Det 

är inte underligt a� det protesteras, a� de som bestämmer 

häcklas, a� populism breder ut sig. Människan är väldigt känslig 

på rela�va försämringar. För det är vad det handlar om för de 

flesta. Grannen, kollegan, den andra gruppen, ”dom andra” har 

få� det ekonomiskt bä�re än jag. 

  

Programmet bjöd på intressanta samtal och infallsvinklar. Men 

man fick ingen sammanhängande förklaring �ll varför vi har få� 

den här utvecklingen mot ökade ekonomiska klyKor inom län-

derna. Tror a� jag skulle kunna ge e� bä�re svar. Ungefär så 

här skulle jag ha argumenterat:  

 

Det började på allvar 1980. Reagan blev president i USA. Den 

ekonomiska poli�ken by�e spår. Först i USA, så småningom 

också i Europa. Marknaden fick mer a� säga �ll om. Det priva�-

serades. Och avreglerades, inte minst på de finansiella mark-

naderna. Det tog lite �d, och det blåste motvind då och då (som 

bankkrisen i Sverige i början av 1990-talet), innan det började 

hända posi�va saker med ekonomin. Infla�onen stabiliserades 
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på en låg nivå. Räntorna kunde hållas nere. Det blev lä�are a� 

låna. BNP växte. Inkomsterna ökade.  

  

Det skulle dröja väldigt länge, in på 2010-talet, innan poli�kerna 

mera allmänt började förstå – och diskutera – nackdelarna med 

den nya ekonomiska modellen. A� inse a� släpper man fri 

marknaden på det sä� som har ske� i väst eKer 1980, kommer 

förädlingsvärdet a� fördelas på medborgarna på e� ny� sä�. 

På e� orä�vist, ja orä\ärdigt sä� tycker många. Kapitalägarna 

har inte på hundra år få� en så stor del av kakan som de får 

idag. Följaktligen, det är kommunicerande kärl, har arbetet, de 

många människorna, alla anställda, få� en mindre del av kakan. 

Och den delen har i sin tur i första hand �lldelats de anställda 

som redan var de högst betalda. Det har vidgat inkomstgapet 

y�erligare. 

  

Men allt är inte svart. Det posi�va glöms oKa bort i retoriken 

mot ”den nyliberala modellen”. Visst, kapitalinkomsterna har 

ökat. Och ökat mycket. Men också reallönerna har s�git. En 

svensk man med hel�dsjobb tjänade 2017 368 000 kronor. 

1995 tjänade han 256 000 kronor omräknat i 2017 års penning-

värde. Det är en reallöneökning värd a� skriva om. 

  

Som sagt, jag tror a� jag kan förklara bä�re varför det har blivit 

så här än vad den något förvirrade diskussionen i Ekdal & Ekdal 

lyckades åstadkomma.  

 

Min tes är a� det finns tre förklaringar. Globaliseringen är den 

första. De finansiella marknadernas elefan�asis är den andra. 

De låga räntorna den tredje. Man skulle också kunna kalla det 
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för den realekonomiska, den finansiella och den poli�ska förkla-

ringen.  

  

  

Den realekonomiska förklaringen är enklast a� förstå. Den 

handlar om globaliseringen. På ganska kort �d, några decen-

nier, har globaliseringen släppt loss sådär 500 miljoner arbetare 

på samma arbetsmarknad som �digare var förbehållen västs 

arbetare. De flesta av dessa nya arbetare har varit så god som 

någon. Utbildade. Hårt arbetande. Högmo�verade. Och de har 

kostat en bråkdel av vad motsvarande arbetskraK kostar i väst, 

särskilt under de första decennierna. Är inget kons�gt a� globa-

liseringen har få� en enorm omfa�ning, särskilt eKer 1980. El-

ler a� outsourcing blev e� inneord under 90-talet. URly�ning 

av produk�on från väst �ll länder med radikalt lägre löner, och 

import av varor och tjänster som förr producerats i väst, är det 

som kännetecknat de senaste decennierna. 

  

Tillhör na�onalekonomins grundkurs a� ökar man utbudet på 

en marknad radikalt kommer priserna a� pressas. Och ökar 

man eKerfrågan kommer priserna a� gå upp. Det gäller också 

för arbetskraK (även om arbetsmarknaden har sina egenheter). 

Rela�vlönerna förändras. Lönerna i väst pressas nedåt. Lönerna 

i utvecklingsländerna pressas uppåt. En långsamgående arbitra-

geprocess. Så småningom, men det kan ta decennier, kommer 

löneskillnaderna för samma kompetens a� ha utjämnats helt. 

  

Förlorarna i väst är i första hand de som redan i utgångsläget 

hade en svag posi�on. De lågutbildade. De nya på arbetsmark-

naden. De oföretagsamma. Många i den gruppen mister sina 
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arbeten när företag eller produk�on fly�as ut eller läggs ned. 

Eller också får de e� arbete men med lägre lön. Eller också blir 

de permanent arbetslösa. Gradvis äter sig den här utvecklingen 

in i medelklassens jobb. Den lägre medelklassens reallöner har 

�ll exempel i USA stå� mer eller mindre s�lla sedan slutet av 

1970-talet. Så illa är det inte i Sverige. Men förlorarna i rela�v-

lön är desamma i alla länder. 

 

Vinnarna i väst (förutom kapitalägarna) är problemlösarna och 

kreatörerna. Med andra ord, de människor som samhället, i 

synnerhet företagen, behöver för a� klara av den här omställ-

ningen, och den växande konkurrensen som kommer med glo-

baliseringen. Högt utbildade ekonomer, ingenjörer, jurister etc. 

Men också kreatörer. Designers. Reklam- och PR-folk etc. Hög-

utbildade och eKerfrågade i den inhemska sektorn åker med på 

lönetåget. Läkare �ll exempel. 

 

Man förstår a� inkomstklyKorna vidgas i e� land om den här 

processen får hålla på några decennier. Det som skulle visas. 

Men man förstår också a� globaliseringen tjänar alla på i det 

långa loppet. Världen har blivit rikare sedan 1980. Inkomstga-

pet mellan faTga och rika länder har minskat radikalt. Kina har 

lyK åtminstone 300 miljoner människor �ll medelklass på 40 år. 

Glöms bort i det poli�ska samtalet i väst idag.  

  

  

Finanssektorns bidrag �ll ökade inkomstklyKor i e� land är 

kanske knepigare a� fa�a. Före 1980 pratade vi inte om finans-

sektor. Vi pratade om banker. Banksektorn var liktydigt med 

finanssektorn. Det fanns visserligen en del andra aktörer, fi-
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nansbolag som sysslade med leasing exempelvis. Men de var 

inte särskilt stora, och för det mesta bankägda.  

 

Bankerna hade en vik�g funk�on i samhället. Tog emot allmän-

hetens sparande. Gav krediter �ll företag och privatpersoner. 

Och hade ansvaret för betalningssystemet. OK, bankerna var 

kri�serade också då. Inte så kons�gt. Påverkade nästan alla 

människor och företag. Kunde säga nej när man ville låna. Beta-

lade dåligt för sparpengarna. Och tog ut höga avgiKer. Ändå, 

bankerna utvecklades i symbios med ekonomin i stort. Banker-

nas expansion följde BNP:s �llväxt fram �ll slutet av 1980-talet i 

de flesta västländer. Bankerna levde inte e� eget liv. 

  

Skulle komma a� ändras. Gradvis, i takt med a� poli�kerna 

släppte på regleringarna, växte en parallell icke-bank finansiell 

sektor fram. Blev snabbt stor. Som en gökunge tog den plats. 

Finansbolag. Ömsesidiga fonder. Hedgefonder. Och allt vad de 

he�e. Vi började tala om finanssektorn istället för banksektorn. 

Under de senaste två decennierna har finanssektorn vuxit över 

alla bräddar. Den har få� elefan�asis. I hela västvärlden. Mest 

allvarligt i USA. Minst allvarligt i Tyskland. Finanssektorn bru-

kade förr i världen svara för kanske 10% av alla vinster ekono-

min. Vissa år innan kraschen 2008 kunde den siffran vara uppe-

mot 50% på sina håll. A� hälKen av vinsterna i e� samhälle kan 

hänföras �ll en sektor vars modus vivendi �ll stor del är speku-

la�on är, minst sagt, oroande. Varför det är oroande? Skall åter-

komma �ll det. 

  

Människorna i finanssektorn har, inte särskilt förvånande, skap-

at sig e� eget universum vad gäller löner och ersä�ningar. Med 
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andra ord, är du anställd i e� finansföretag har du som genom-

sni� högre lön än andra med samma jobb i andra branscher. 

Men det är inget mot vad ägarna av finansföretag kan tjäna. De 

är i en klass för sig. Vissa hedgefonddirektörer har ersä�ningar 

av kapital som inte är av denna världen. Till och med i försik�ga 

Sverige har en del finansiella entreprenörer tjänat storkovan de 

senaste 20-30 åren. Sven Hagströmer, Erik Penser, Patrik Brum-

mer, Robert Andrén. Den senare (under många år VD för riskka-

pitalbolaget Nordic Capital) sökte jobbet som min personliga 

assistent någon gång under 1980-talet. Han fick inte jobbet. 

Han blev miljardär istället. 

  

Finanssektorns framväxt har tveklöst bidragit �ll de ökade in-

komst- och förmögenhetsklyKorna i väst genom a� betala sina 

anställda bä�re än andra, och genom a� finanssektorns företa-

gare har blivit en av de rikaste grupperna i samhället. Ändå, det 

är inte finanssektorns enda och vik�gaste bidrag �ll ökade eko-

nomisk ojämlikhet. Inte ens i närheten av det vik�gaste. 

 

Finanssektorn som den ser ut idag är den mest destabiliserande 

faktorn vi har i en värld utan stora krig. Den skapar via kredit 

prisbubblor på olika �llgångsmarknader. En del av bubblorna 

spricker. Är de �llräckligt stora, och särskilt när krisen sprider 

sig �ll real sektor, blir konsekvenserna enorma och mycket 

destabiliserande. Hela samhällen kan gå ur kontroll när betal-

ningssystemen kollapsar. Det var nära a� det skedde när sub-

primekrisen var som värst akut i september 2008 med Leh-

mankraschen och annat. Tur och skicklig poli�sk hantering, 

främst i USA och England, räddade oss den gången.  
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Det leder över �ll den tredje förklaringen, den poli�ska. Eller 

bä�re, den penningpoli�ska förklaringen �ll växande ekono-

miska klyKor i västvärlden.  

 

Finanskrisen 2008/2009 tvingade centralbankerna in i e� hörn. 

De måste försöka klara av flera mål sam�digt. De måste skapa 

likviditet i ekonomin, det är det första. Likviditeten tenderar a� 

försvinna när det är akut kris. Inget kan få e� företag på fall 

snabbare än a� pengarna tar slut. De måste också undvika de-

fla�on. Allmänt sjunkande priser har vi lärt oss av historien är 

något nega�vt. Och de måste försöka hålla låga räntor. Med för 

höga räntor är det för få som vill låna för a� investera. Då är 

det svårt a� få fart på en ekonomi i recession. Allt det här 

måste man försöka åstadkomma. 

  

Verktyget som centralbankerna använde var a� blåsa upp den 

egna balansräkningen. A� flöda sina länder med pengar. På e� 

helt ny� sä�. Centralbankerna köpte enorma mängder stats-

papper, bostadsobliga�oner och andra värdepapper på den 

inhemska marknaden. Och man betalade med nytryckta 

pengar. QE blev ordet. På en knagglig väg nåddes målen. Det 

skapades likviditet. Defla�on undveks. Räntorna kunde hållas 

låga.  

  

Det blev som en konsekvens billigt a� låna. Extremt billigt. År ut 

och år in behölls de låga räntorna. Vi som varit med länge 

kunde knappt begripa a� man plötsligt fick �der där man kunde 

låna pengar för nästan ingen ränta alls. 2% för e� femårigt 

bolån. Eller ännu lägre. Så har det varit på senare år. 
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Men som med all�ng, det fanns en baksida. De låga räntorna 

gynnade kapitalägarna. De hade redan gynnats av a� mark-

naderna fick mer a� säga �ll om under 80- och 90-talen. Man 

kunde tjäna stora pengar på företagande. Inte minst småföreta-

gen fick en renässans. A� starta företag blev inne. Många 

gjorde det, och blev framgångsrika. Nu, speciellt eKer krisen 

2009 där räntorna blev ännu lägre, fick alla �llgångsmarknader 

en prisskjuts uppåt. Fas�gheter. Bostadsrä�er. Mark. Värde-

papper.  

  

Tillgångspriserna har s�git närmast trendmässigt sedan mi�en 

av 1990-talet. Den som råkade köpa en fas�ghet �digt har blivit 

rik utan a� anstränga sig. Vi köpte 1997 Anitas lägenhet på 

Karlbergsvägen för 1,1 miljoner kronor. Idag är den värd 6 mil-

joner. Mycket bä�re kan kraKen i låga räntor inte beskrivas. 

Skalar man upp exemplet med Anitas lägenhet �ll samhällsnivå 

får man en fa�bar förklaring �ll vad som har hänt. Förmögen-

heter har kunnat skapas ur ingen�ng. Man kan �ll och med slita 

på �llgången, bo år ut och år in i sin villa eller bostadsrä�, och 

ändå bli rik. Begreppet avskrivning har mist sin innebörd för 

fas�gheter. Det är upp och nedvända världen. 

  

Och framförallt är det är en orä�vis värld. Det är kapitalägarna, 

i det här fallet fas�ghetsägarna, som är vinnarna. Den som har 

ärvt en gård som jag själv. Eller den som råkat köpa en lägenhet 

innan priserna exploderade som Anita. Och det är lä� a� förstå 

a� i den här världen gäller principen a� ”den som har gives 

mera”. De stora kapitalägarna är de stora vinnarna.  

  

Hoppas, kära dagbok, a� du vid det här laget mycket bä�re för-

står varför vi i alla länder, mest tydligt i väst, har skapat ökade 
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ekonomiska orä�visor eKer 1980. Någon dag när jag känner för 

det skall jag spinna vidare med tråden. Var kan man lägga an-

svaret? Kan man göra något åt de växande klyKorna? 

  … 

 

 

 

Vi klarar inte det existen.ella hotet 

mot planeten utan en väl fungerande 

kapitalism 
…. 

Måndagen den 18 mars 
Lyssnade på Filosofiska rummet på P1 i går när jag höll på med 

middagen. Man diskuterade den amerikanske ekologen Roy 

Scrantons bok Learning to Die in the Antroprocene (som jag 

inte läst). Hans utgångspunkt är a� det är kört för mänsklighet-

en, a� undergången är ofrånkomlig. A� vi människor nu har en 

allt övergripande uppgiK – a� lära oss leva med denna ofrån-

komlighet. A� lära oss a� dö. A� stoiskt acceptera faktum. Ra-

dikalt. 

  

En professor i organisa�onse�k (vad det nu är?), en radikal eko-

log och en fram�dsstudieforskare resonerade kring Scrantons 

bok. Bitvis intressanta resonemang. Också förvirrade. Man var 

inte överens om vad Scranton menade med a� undergången 

var ofrånkomlig. Var det planetens undergång Scranton syKade 

på? Eller bara den framstegsstyrda västerländska civilisa�onens 

kollaps? Finns grader i undergången. Inte heller på den punkten 
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hade Scranton varit tydlig. ”Är det kört, eller är det kört-kört?” 

som en av deltagarna u�ryckte sig. Och man var defini�vt inte 

överens med Scranton om lösningen, a� människan måste lära 

sig a� stoiskt acceptera apokalypsen, a� passivt betrakta det 

som sker. En sådan livsfilosofi är främmande för människan sa 

någon av deltagarna. Det är inte människans natur. Mer huma-

nism är verktyget vi kan använda sa någon. En annan av delta-

garna är tveksam. Den västerländska humanismen är väldigt 

antroprocen menar hon. Den ser inte a� människan är en del av 

naturen, av e� levande system. 

  

Som sagt, e� intressant och vik�gt samtal men inte särskilt klar-

görande. Kände när programmet var slut a� jag måste skaffa 

mig en egen struktur för tänkandet i denna centrala fråga. För 

planeten och mänskligheten står verkligen inför e� existen�ellt 

hot. Ingen�ng har för mig varit mera övertygande på den punk-

ten än a� det globala klimatets utveckling, ja hela det så kallade 

jordsystemets utveckling, tycks ha gå� in i en icke-linjär bana. 

Det fascinerande och skrämmande med icke-linjära processer är 

a� de är svåra, eller omöjliga, a� prediktera. Eller u�ryckt mer 

rakt på. Naturen kan löpa amok långt �digare, och mer kraKfullt 

än vad nog de flesta av oss föreställer sig är möjligt.   

  

OK, hur skulle jag tackla den här diskussionen? Ser tre problem-

ställningar – e� grundproblem och två utmaningar. De tre 

måste hållas isär i analysen om vi skall kunna komma �ll någon 

slags samsyn. A� planeten är hotad är grundproblemet. A� den 

dominerande kulturen är så människocentrerad är utmaning 

nummer e�. A� den västerländska civilisa�onen är så fram-

gångsrik är utmaning nummer två.  
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Först grundproblemet a� planetens överlevnad är hotad. Har 

varit hotad i år�onden, det vet alla. Vissa länder har länge haK 

nukleära vapen som varit starka nog a� spränga planeten �ll 

obeboelighet. Den faran finns kvar. Det nya är klimathotet. Finns 

en risk a� uppvärmningen av atmosfären går så snabbt och blir 

så stor a� det kan bli svårt eller omöjligt a� odla och upprä�-

hålla liv på dagens nivå. Till det kommer sannolikt mer av svårar-

tade temporära väder- och klimatstörningar. Kort sagt, vi har 

byggt en värld som har kraK a� gör slut på sig själv. Den mänsk-

liga civilisa�onen har misslyckats. Det är förnuKsvidrigt.  

  

Varför vi har hamnat här? Svaret kan, tror jag, formuleras enkelt. 

För a� djuret människa någon gång för �otusentals år sedan ge-

nom en spontan gene�sk process fick förmågor som andra djur, 

inklusive människoliknande däggdjur typ Neandertalare och De-

nisovomänniskor, inte fick alls eller i mindre grad – förmågan a� 

kommunicera genom språk, förmågan a� tänka abstrakt, för-

mågan a� bä�re än andra kontrollera sina impulser. Liksom vil-

jan a� överföra det vi lärt �ll andra människor, särskilt �ll våra 

närmaste. Dessa förmågor har sedan i process över åtminstone 

50000 år i små steg utvecklats �ll den värld vi har idag. 

  

Mest slående under denna långa �d är, tycker jag, a� människan 

tagit mer och mer plats. Gjort sådana avtryck i naturen a� geolo-

gerna givit människans �d e� eget namn, antroprocen. Skuffat 

undan alla andra djur. Gjort oss själva �ll något annat än djur. Till 

och med språkbruket avslöjar oss. Vi talar om ”våra djur” och 

tänker på kossor, hundar och ka�er. Men vi är ju själva djur. Vi 

borde säga ”vi djur”.   
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Kan lugnt konstatera a� människan har tagit över världen. För 

så här såg det inte ut när vi för några �otusentals år sedan nå-

gonstans i Östafrika klä�rade ner från träden och blev upprä�-

gående och marklevande varelser. Då var homo sapiens en 

bland alla andra däggdjur som slogs för sin överlevnad. Då hade 

hon bara sin avsevärt större hjärna än andra däggdjur, och där-

med sin överlägsna förmåga a� kommunicera, a� samarbeta 

och a� överföra informa�on, a� förlita sig �ll. Det var uppen-

bart �llräckligt.  

  

  

Så �ll den första utmaningen – a� den dominerande kulturen i 

världen, i hela världen, inte bara i väst, är så människocentre-

rad.  

  

Tanken a� människans mest unika egenskap, förmågan a� ut-

veckla språk och tänka bortom det verkliga, har kommit �ll av 

slump, genom a� gene�ken spelat e� spra�, är både tanke-

väckande och provocerande. Tankeväckande eKersom det är 

detsamma som a� säga a� hade inte den här muta�onen in-

träffat kanske människan forRarande skulle ha haK si� vik�g-

aste habitat i Östafrikas djungler, och inte antalsmässigt varit 

särskilt många fler än vi var för säg 100 000 år sedan. Provoce-

rande eKersom homo sapiens blir sa� på sin rä�a plats som e� 

högt utvecklat djur som hade tur med genomet. Som genom en 

muta�on fick enorma fördelar i kampen om �llvaron. A� vi lärt 

oss a� samarbeta i stora grupper och göra vissa saker gemen-

samt, a� vi kunnat utveckla fik�va verktyg som pengar, idésy-

stem som religioner, abstrakta regelsystem som sedvanerä� 

och lagar, har varit effek�vt i konkurrensen om resurserna.  
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Människan har kunnat ta större och större plats. Har också, 

föga förvånande, steg för steg blivit övermodig. A� vi under 

åtminstone de senaste två årtusendena, sedan Aristoteles, se� 

oss som naturens härskare med rä� a� exploatera den utan 

särskilt mycket hänsyn kan vara det konkreta exemplet. ”Land is 

considered the inexhaus�ble giK of nature.” Vad kan vara mera 

övermodigt? Ja, möjligen a� vi inbillat oss a� vi är skapade av 

en Gud.  

  

För min del tror jag a� den kulturella fokuseringen på männi-

skan, och människans syn på naturen som något henne under-

ordnad, är mycket farlig, och en vik�g orsak �ll varför vi har så 

svårt a� poli�skt på allvar ta tag i problemet med klimatet. Är 

mänsklighetens största utmaning a� kulturellt göra om sig �ll 

vad den är, en integrerad del av allt annat, av naturen, av alltet  

  

  

Den andra stora utmaningen för mänskligheten är den väster-

ländska civilisa�onens enorma framgångar om vi mäter i �llväxt 

och resursskapande. Vi i väst har de senaste trehundra åren, 

från 1700-talet och framåt, lärt oss a� producera väldigt myck-

et mer per capita än vad andra civilisa�oner har mäktat med. 

Har gjort människorna i väst rikare än alla andra. Friskare än 

andra. Äldre än alla andra. Möjligen också lyckligare än andra. 

  

Man kan tycka a� västerlandets ekonomiska framgångar inte 

borde vara e� problem. Men det är det av flera skäl. Med eko-

nomisk framgång under århundranden följer poli�sk, kulturell 

och militär dominans. Och dominans möter all�d motstånd från 

de dominerade. Vem gillar a� blir dominerad? Det är det ena 
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skälet. Det andra är a� priset för de ekonomiska framgångarna 

är okontrollerad förbrukning av knappa naturresurser och, vik�-

gare, en accelererande klimaRörstöring och global uppvärm-

ning.  

  

Hade jag varit deltagare i Filosofiska rummets samtal skulle jag 

ha argumenterat ungefär eKer de här linjerna. A� vi har e� 

jä�eproblem i a� planetens överlevnad är hotad. Är inte ens 

något a� diskutera. Forskarsamhället är överens. Är vad vi kan 

göra för a� rädda planeten som är den stora utmaningen. En 

sak är klar. Jag skulle med kraK argumentera mot Roy Scrantons 

absurda tes a� vi måste acceptera a� loppet är kört, och istället 

stoiskt betrakta, och lära oss hantera, den kommande under-

gången. Bisarrt. Som sagt, mot människans inre natur. Si�er i 

alla människors gener a� slåss för sin överlevnad. Kommer vi 

a� göra nu också.  

  

Däremot skulle jag säga a� ingen�ng kan vara vik�gare än a� ta 

död på människans övermod. På a� hon ser sig som något ex-

traordinärt, som e� eget system skiljt från allt annat levande. 

På a� hon betraktar naturen som sin tjänare. Som står �ll hen-

nes förfogande. Hela den tankemodellen måste bort. Så skulle 

jag argumentera. 

 

Och jag skulle säga a� vad kan vara vik�gare än a� få den väs-

terländska produk�onsmodellen a� gå full fart framåt för a� 

producera all den nya teknologi vi behöver för a� tackla upp-

värmningen och resursförstöringen. Är den okunnige som häv-

dar a� ekonomisk �llväxt är något fult och oönskat i en värld 

hotat av ekologisk kollaps. Är precis tvärtom. Vi behöver en 
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ekonomi i �llväxt för a� klara uppdraget ”rädda världen”. Vad 

kan vara mera kraKfullt än en kapitalism som arbetar för full 

maskin? Absolut ingen�ng. I vart fall ingen produk�onsmodell 

som människan idag känner �ll.  

… 

 

 

 

Trump 
… 

Lördagen den 18 maj 

Har just läst ut Fire and Fury av Michael Wolff om Donald 

Trumps första år som president. Något av det mest skräm-

mande jag läst om poli�k på hög nivå. Och mest underhållande 

(boken har sålts i över 2 miljoner exemplar). Här blir en poli�sk 

novis, en knäppskalle utan varje uns av administra�v förmåga, 

världens mäk�gaste man. Oväntat för honom själv. Oväntat för 

kampanjteamet. Oväntat för så go� som alla andra. Oförmågan 

a� bygga upp en fungerande presidentadministra�on är total. 

Det råder kaos i Vita huset från morgon �ll kväll de första må-

naderna. Tre maktgrupperingar slåss om presidentens upp-

märksamhet – en liberal/demokra�sk (svärsonen), en republi-

kansk (stabschefen) och så Steve Bannon, en annan galning, 

dock mer begåvad och avgjort mer beläst.  

  

Presidenten är, om man får tro boken, själva motsatsen �ll en 

god ledare. Han kan inget i sak (möjligen något om fas�gheter 

skriver Wolff lite syrligt). Minst av allt kan han något om poli�k 

och lags�Kning. Han lyssnar dåligt. Han är ointresserad. Han 
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stänger av när någon försöker informera. Han läser aldrig en 

promemoria, än mindre en bok. Han håller med den senaste 

han pratat med. Han är illojal även mot sina mest lojala och för-

låtande medarbetare. Han är manisk. Självöverska�ande vid 

minsta lilla framgång. Självömkande vid minsta lilla motgång. 

”Det enda han vill är a� bli omtyckt”, säger do�er Ivanka. Kan 

inte föreställa mig a� USA någonsin har haK en mer okunnig, 

obegåvad och olämplig president. 

 

Den intressanta frågan är naturligtvis hur det kunde ske. Hur en 

dokusåpakändis, en person som inte ens i sin egen bransch, fas-

�gheter, togs på rik�gt allvar, på några månader kunde gå från 

vad alla trodde chanslös kandidat �ll vald president.  

 

Kan bara finnas en förklaring. Etablissemanget, särskilt Washing-

tonfolket och media, såg inte vad som höll på a� ske. A� landet 

höll på a� delas. A� land stod mot stad. A� människor som 

levde i storstäder och i dynamiska regioner inte fa�ade, eller 

brydde sig om, a� stora delar av landet levde i rela�vt armod. 

A� �llväxten fördelades så orä�vist, särskilt tydligt eKer 1980, 

genom a� de rika blev rikare och de faTga faTgare. A� �ll och 

med den typiske medelklassamerikanen numera hade svårt a� 

få sin ekonomi a� gå ihop. A� det poli�ska systemet inte gjorde 

någon rik�g ansträngning a� hjälpa de svaga grupperna.  

  

Man insåg inte a� många människor ute i landet var rik�gt för-

bannade. För a� jobben försvann utomlands. För a� det inte 

investerades i något som kunde ge fram�dstro. För a� utländsk 

arbetskraK flödade in i landet, inte minst från Mexico, och pres-

sade ner lönerna. För orä�visorna. För a� poli�kerna tycktes 
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nonchalera problemen. För a� de inte gjorde något nämnvärt 

för a� lindra och hjälpa.  

 

Man borde ha begripit. Föraktet för Washington hade i åratal 

varit utbre� bland vanligt folk, också bland medelklassen. Det 

var allmänt känt. Jag kommer ihåg från mina långa resor i USA 

för 8-10 år sedan a� de poli�ska låsningarna i Washington oKa 

föranledde sarkas�ska och kri�ska kommentar från dem jag 

mö�e och pratade med. Och Tea Party-rörelsen, embryot �ll 

den amerikanska högerpopulism som så småningom gjorde va-

let av Trump möjlig, höll på a� utvecklas ungefär sam�digt som 

jag reste runt i landet. Minns bland annat en stor protest mot 

Obamas sjukvårdsreform i San Fransisco hösten 2009. Tea Party

-rörelsen fanns på plats. Högljudd. Onyanserad. Arg. Idag har 

den blivit en gigan�sk poli�sk flodvåg. 

  

En som länge hade förstå� vartåt det blåste var Steve Bannon. 

När han gick ombord på Trumpkampanjskutan några månader 

före valet i november 2016 kunde han formulera e� ideologiskt 

budskap om ”America first”, om stängda gränser mot Mexico, 

an�globalism, na�onalism etc. Det låg alldeles rä� i �den för 

”det andra Amerika”. Högst sannolikt bidrog det �ll a� Donald 

Trump kunde vinna valet. (I Michael Wolffs bok framstår Steve 

Bannon som den hårdast arbetande, den mest påläste och den, 

utan varje jämförelse, ideologiskt mest medvetna personen i 

Vita huset under de�a första år. A� hans idéer var galna bety-

der inte a� han var ogenomtänkt.) 

 

Europa erbjuder e� indirekt bevis för a� den här förklaringsmo-

dellen håller. Det EU-land som idag har den starkaste Trumplik-
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nande rörelsen är Italien. Italien är troligtvis det EU-land, möjli-

gen �llsammans med Grekland, som har drabbats hårdast eko-

nomiskt under de senaste 20-30 åren. Symptomen är många. 

Låg rela�v �llväxt. Stor rela�v statskuld. Stor rela�v immi-

gra�on. Stora inkomstskillnader mellan storstad och landsbygd. 

Dessutom sedan gammalt stora regionala skillnader mellan väl-

mående Nord och faTga Syd. Allt bidrar �ll a� landet dras isär. 

En rimlig hypotes är a� etablissemanget i Rom varit ungefär lika 

omedvetna om vilka stämningar som höll på a� byggas upp ute 

i landet som etablissemanget i Washington var. Är inte särskilt 

förvånande a� de två stora populistpar�erna, La Lega och Fem-

stjärnrörelsen, �llsammans kan få, läste jag, uppemot 50% av 

rösterna i EU-valet nästa vecka.  

  

Jag är som nästan alla andra konfunderad och orolig inför feno-

menet Donald Trump. Känner en svag doK av 30-tal och fasc-

ismens framväxt. Läser man om hur det tyska etablissemanget 

såg på Hitler före 1933 (som i �ll exempel Lion Feuchtwangers 

Oppermanns), slås man av likheterna med hur det amerikanska 

etablissemanget såg på Trump före 2016. Som en person man 

inte kan ta på rik�gt allvar. Som uppträder minst sagt märkligt. 

Som inte har en �llräcklig poli�sk bas. Som aldrig kommer a� 

bli vald etc. Nu blev det så ändå. Med både Hitler och Trump. 

… 
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Problemet med poli.ken 
… 

Tisdagen den 21 maj 
Läste i senaste numret av The New York Review of Books en 

ar�kel om demokra�ns kris. En gedigen genomgång av den sen-

aste li�eraturen i ämnet. Blev ändå inte särskilt mycket klokare. 

Framförallt för a� begreppet ”demokra�ns kris” idag kan be-

tyda så mycket. Allt från a� hela den västerländska samhälls-

modellen krisar �ll a� den representa�va demokra�n har all-

varliga svårigheter. Man måste, tror jag, bena upp problemet 

för a� komma djupare.  

 

Den framgångsrika liberala samhällsmodellen (�ll exempel av 

den typ vi har i Nordeuropa idag) vilar på tre ben brukar man 

säga – den kons�tu�onella liberalismen (rä�sstaten och de 

grundläggande friheterna, typ y�randefrihet, religionsfrihet 

etc.), kapitalismen och den representa�va demokra�n. Om USA 

skulle man då kunna säga a� landet har ”två friska ben och e� 

skadat”.  

 

Det skadade benet är den representa�va demokra�n. Systemet 

har låst sig. Kongressen kan inte fa�a de beslut som behöver 

fa�as. Capitol Hill har kapitulerat, och ersa�s med kaskader av 

Trumps exeku�va order. Var inte vad USA:s grundlagsfäder 

hade tänkt sig.  

 

Finns några uppenbara skäl. Den poli�ska mi�en har i prak�ken 

eliminerats genom samhällets polarisering och valtekniskt 

dribblande. Då går det inte a� fa�a beslut. Är e� vik�gt skäl. E� 

annat är mera ideologiskt. Under senare decennier, i nyliberal-
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ismens och libertarianismens anda, har ”small government” 

varit idealet för amerikanska poli�ker. På både republikansk 

och demokra�sk sida har det saknats en poli�sk vilja a� stödja 

staten och det gemensamma. Följden har blivit en svälRödd 

offentlig sektor (med undantag för försvaret) med underinve-

steringar i sådant som krävs för a� e� samhälle skall fungera 

effek�vt. En nedgången infrastruktur kan vara exemplet. Man 

kan möjligen också �llägga a� viljan a� vara folket �ll lags, och 

dess pendang, oviljan a� ta på sig e� poli�skt ledarskap som 

inte, bildligt talat, varje sekund sneglar på vad lobbyister och 

media tycker, är en tredje omständighet som har bidragit �ll a� 

vi har få� e� dysfunk�onellt poli�skt system i USA. 

 

Inte bara USA har problem med det poli�ska systemet, parla-

mentarismen. Poli�ken fungerar ”så där” i alla västländer. I syn-

nerhet när man vet vilka utmaningar som väntar.  

  

OK, mera generellt, vad är det poli�kerna i väst under senare 

decennier har misslyckats med? Tre saker skulle jag hävda: 

  

A� fördela kakan rä�vist har man misslyckats med, det är det 

första. De ekonomiska klyKorna har ökat enormt sedan 1970-

talet. De rika, och i synnerhet de surperrika, har mer eller 

mindre ensamma tagit hand om �llväxten. De faTga har blivit 

faTgare, och den stora medelklassen har få� nöja sig med 

må�liga reallöneökningar. Eller inga alls. Ungefär så ser det ut i 

USA och England. I andra västländer, också Sverige, är mönstret 

detsamma. KlyKorna har ökat sedan 1980, men inte lika dras-

�skt som i USA och England. 
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A� skapa stabilitet, det är det andra. A� framkalla instabilitet 

genom krig har varit lite av en poli�kernas specialitet genom 

historien. Stora krig har vi inte haK under senare decennier. 

Men instabilitet har vi få� på andra sä�. Finanskrisen 

2008/2009 är e� konkret exempel. Är en finansiell kris �llräck-

ligt allvarlig, och det var den då, skapas obalans i hela sam-

hället. Företag, inte bara banker, går i konkurs. Arbetslösheten 

s�ger. Människorna konsumerar mindre etc. Det blir recession. 

Det är poli�kernas ansvar a� se �ll a� vi har e� finansiellt sy-

stem som �llräckligt stabilt för a� vi inte skall hamna i djupa 

realekonomiska kriser. Det klarade man inte av. E� andra ex-

empel kan vara invandringsvågen �ll Europa från Syrien 2015. 

Något mer instabilitetsskapande än en massexodus från e� när-

liggande folkrikt land är det svårt a� tänka sig. Allt och alla på-

verkas. E� tredje är stor utvandring. Bulgarien har de senaste 

treTo åren förlorat en femtedel av sin befolkning. Många av de 

bäst utbildade och företagsamma har ge� sig av �ll väst. Ser 

likadant ut i många andra fd öststater. Tillväxten, fram�dstron 

och i sista hand stabiliteten i samhällena försämras. Man förstår 

varför högerpopulism, och avståndstagande från Bryssels alla 

påhi� växer fram i dessa länder. 

  

A� kraKfullt tackla klimatkrisen är det tredje stora misslyckan-

det. För det är ingen nyhet a� vi har en global uppvärmning 

som om den �llåts fortsä�a kan få katastrofala följder för pla-

neten. Det visste vi för flera decennier sedan. Men det neglige-

rades i meningen a� de åtgärder som poli�kerna hiTlls har vid-

tagit har varit för halvhjärtade och resursfaTga. 

  

Är inte kons�gt, i själva verket är det ofrånkomligt, a� med 

dessa tre fundamentala misslyckanden i bagaget så gör männi-
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skorna revolt. De säger: Så här kan det inte få fortsä�a. Nu tar 

vi avstånd från de par�er och poli�ker som har sa� oss i den 

här sitsen. Och vi tar avstånd från den kader av byråkrater, spe-

cialister och förståsigpåare som har hjälpt poli�kerna a� skapa 

e� så orä�vist och instabilt samhälle. De har dessutom på det 

hela taget negligerat klimathotet. 

  

Slutsats. Den framväxande högerpopulismen och na�onalismen 

går a� förstå och förklara. Jag ser inte något slut på den ut-

vecklingen så länge inte våra poli�ker med full kraK tar tag i 

dessa tre misslyckanden. 

  

Betyder det a� jag tror a� högerpopulismen kommer a� ta 

över den poli�ska makten i fler och fler västländer. Knappast. I 

varje fall inte mer än �llfälligt. Högerpopulismens Akilleshäl är 

a� den �ll sin natur är �llbakablickande. Är en reak�on på e� 

samhälle i obalans. På orä�visor. På stor invandring på kort �d. 

På a� de bästa flyr landet. På a� land-stad ställs emot varandra. 

Högerpopulismen kanaliserar poli�skt den ilska som samlats på 

hög hos många medborgare under långt �d, och som plötsligt 

bryter igenom och ger par�er som Sverigedemokraterna och 

Alterna�v för Tyskland medvind. Kort sagt, högerpopulismen är 

en proteströrelse mot något som inte är bra i det vi nu har men 

impotent inför fram�dens utmaningar. Det är ingen �llfällighet 

a� högerpopulister oKa är klimaRörnekare. Vi västmänniskor 

kommer inte a� välja par�er �ll makten som inte har en överty-

gande vision om fram�den, inte minst klimat- och miljöhotet.  
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Vad händer då med populismen på andra kanten, vänsterpopul-

ismen? Kommer den a� få något poli�skt inflytande i väst un-

der kommande decennier? Det hoppas jag inte.  

  

Vänsterpopulismens fokus är kapitalismen. Kapitalismen är ro-

ten �ll allt ont i samhället, det är vänsterpopulisternas credo. 

Till de växande ekonomiska klyKorna. Till de återkommande 

kriserna. Till planetens okontrollerade uppvärmning.  

 

Det är fel tänkt. Det är inte kapitalismen som bär ansvaret. Det 

är poli�kerna. De bestämmer spelreglerna. Om poli�kerna ger 

stor frihet åt marknaderna och gör dem större genom a� elimi-

nera gränser, som med globaliseringen som dominerat den eko-

nomiska poli�ken i väst de senaste fyr�o åren, då skall ingen 

som kan ekonomi bli förvånad om de rikare blir rikare och de 

faTgare blir faTgare. Eller om vi då och då får bankkriser eller 

andra drama�ska strukturkriser. Eller om råvarutu�agen och 

utsläppen ökar.  

  

En väl fungerande kapitalism är, menar jag, själva förutsä�ning-

en för a� en samhällsmodell långsik�gt skall överleva. Ingen 

ekonom eller filosof känner idag �ll något bä�re sä� än kapital-

ism för a� skapa hög levnadsstandard. Eller för a� säga samma 

sak mer komplicerat, för a� skapa drivkraKer för effek�vt re-

sursutny�jande, och via fria marknaders prissä�ning bestämma 

vad som skall produceras. Så länge vänstern, och i synnerhet 

den radikala vänstern inklusive vänsterpopulismen, inte inser 

a� man skjuter på fel tavla, a� kapitalismen som modell är 

guldkalven vi alla lever på, är den dömd �ll a� befinna sig på 

den poli�ska bakgården, med bara �llfälliga inhopp hos mak-

ten.  
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För övrigt finns det en vik�g sak a� �llägga. Kapitalism lever 

inte i e� vakuum. Den tycks fungera bäst (mä� i levnadsstan-

dard och innova�onsförmåga) i demokra�ska länder med libe-

rala friheter. Den kräver tveklöst e� rä�ssamhälle inklusive tyd-

lig äganderä�. Den västerländska samhällsmodellen – även 

med reserva�on för a� det tredje benet, det poli�ska systemet, 

är skadat – tycks passa en högpresterande kapitalism bäst. Eller 

mera konkret u�ryckt. När jag granskat den ryska autokra�ska 

modellen under Pu�n, och den granskningen har jag ägnat 

mycket �d, blir min slutsats a� kapitalismen inbäddad i den 

Pu�nska ryska samhällsmodellen är dömd �ll lägre rela�v �ll-

växt än kapitalism i väst.  

 

För övrigt, var si�er problemet med det poli�ska systemet? Ja, 

för min del skulle jag säga a� den representa�va demokra�n i 

väst idag har två huvudproblem. 

 

För det första poli�kernas oförmåga a� fa�a genomförbara, 

kraKfulla och obekväma beslut. Mest spektakulära exemplet på 

senare �d är de briTska poli�kernas bristande förmåga a� 

komma �ll beslut i Brexit-frågan. Mest oroande exemplet är 

poli�kernas ljumhet inför det akuta klimathotet.  

  

För det andra har poli�ken för små resurser. Alldeles för små i 

mi� tycke. Eller sagt på annat sä�, det privata tar idag en allRör 

stor del av kakan och det gemensamma en för liten del. Det är 

detsamma som a� säga a� ska�erna måste öka. Och öka 

kraKigt. Det är något orimligt över a� sam�digt som vi vet a� 

det behövs enormt stora offentliga investeringar för a� klara de 

mål världens poli�ker var överens om i Paris, tar den privata 
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konsum�onen i många västländer varje år 60%, eller �ll och 

med 70%, av BNP. Då blir det inte mycket över för investering-

ar. Är något sjukt över dagens fördelning mellan privat och ge-

mensamt, och mellan konsum�on och investeringar.  

 

PS Notera a� jag självklart menar a� de ökade resurser poli�-

kerna skulle få ansvaret för i största möjliga mån skall användas 

för upphandling på marknaden och för a� kraKfullt kunna på-

verka företags och människors incitament. Argumenterar abso-

lut inte för offentlig produk�on eller offentlig ägande på något 

område där kriterierna för en fungerande marknad (kon-

kurrens, ”free entry och exit” och enkla avtal) är uppfyllda. Det 

centrala är a� de investeringar kommer �ll stånd som mark-

naden inte ensam klarar av i �llräcklig omfa�ning. Och a� med-

borgarna och företagen får starka drivkraKer a� ändra sina be-

teenden i den riktning som är önskvärt, �ll exempel för a� 

minska det fossila beroendet. 

 

…. 

 

 

 

Vad skall vi göra gemensamt och vad 

skall lämnas .ll individen 
… 

Tisdagen den 2 juli 

John Mauldin visade i si� senaste veckobrev a� de amerikanska 

ska�eintäkterna på federal nivå är alldeles för låga mot vad sta-

ten spenderar. Gapet mellan inkomster och utgiKer växer med 



305 

 

�den. Hur gapet finansieras? Ja, amerikanarna höjer inte 

ska�erna. Lånar istället. Så har det se� ut i många decennier. 

Ti�ar man på en graf över ”Federal debt to GDP” för de senaste 

40 åren är det en ständigt uppåtgående kurva (med undantag 

för några år under 1990-talet då Bill Clinton var president). 

Kring 1980 hade amerikanska staten lån som motsvarade unge-

fär en tredjedel av BNP. Idag är statens lån större än BNP. Med 

det placerar sig USA, �llsammans med Japan, Grekland och Ita-

lien, i värs�ngkretsen bland västländer med störst statsskuld. 

  

Man kan fråga, var gränsen går för hur stor statsskulden kan bli 

innan marknaden säger nej? Alltså innan de stora finansiella 

aktörerna säger a� nu får det vara nog. Lånar inte ut mer. Kö-

per inte fler statsobliga�oner. Eller en ännu mer intressant frå-

geställning – om var gränsen går för en stats skuldsä�ning in-

nan �llväxten påverkas nega�vt. Ken Rogoff och Carmen Rein-

hart visade för några år sedan a� historiskt har farten i ekono-

min i e� land saktat ner när statsskulden gick över 90% av BNP. 

Som sagt, USA ligger över 100%, den senaste siffran (2017) var 

105%.  

  

Ändå, det är inte dessa frågor jag tänkte fundera kring idag. I 

stället den närliggande frågan om vad vi som lever i e� högt 

utvecklat samhälle – som det amerikanska eller svenska – skall 

göra gemensamt och vad som kan lämnas �ll individen. Balans-

gången mellan offentligt och privat. Alltså, hur stor andel av 

inkomsterna skall användas för det offentliga (inklusive för a� 

betala räntor på statsskulden), och hur mycket skall vi få be-

hålla privat? Ännu mer brutalt u�ryckt, hur stor del av inkoms-

terna skall vi betala i ska�? 
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Det som kom mig a� fundera var en OECD rapport, Revenue 

Sta�s�cs 2018, Tax revenue trends in the OECD, som jag snubb-

lade på häromdagen. Visar a� OECD-länderna (=västländerna 

plus Japan, Sydkorea, Mexico och Turkiet) som e� genomsni� 

haK ungefär samma ska�eu�ag, kring 33-35% av BNP, sedan 

1980-talet. Under snart 40 år. Skulle vi sträcka ut �dsperspek�-

vet �ll 1950 skulle vi se e� annat mönster. Kurvan över 

ska�eu�aget steg kraKigt på ganska kort �d, särskilt eKer 1960. 

För OECD som grupp med ungefär 10 procentenheter på tjugo 

år, mellan 1965 och 1985, för Sverige väsentlig mer än så. Det 

var grundar�den för den moderna välfärdsstaten. 1900-talets 

mest ambi�ösa poli�ska projekt. Men kostsamt. 

 

Jag påstår a� det är dags a� återigen höja ska�eu�aget. Inom 

�o år kommer vi, tror jag, a� få se a� ska�ekurvan för OECD-

länderna lämnar platån kring 35% och börjar s�ga. Skulle inte 

bli förvånad om vi eKer e� par decennier, säg 2040, har e� 

ska�eu�ag i de rika länderna som är en bra bit över 50%. 

 

Har två grundläggande argument för det påståendet. Först a� 

tecknen – förutom växande statsskuld – är många på a� det 

offentliga i flera länder redan är kraKigt underfinansierat. Un-

dermålig utbildning. FaTga och sjuka får inte �llräckligt med 

hjälp. Investeringar som borde göras blir inte gjorda. USA är det 

bästa exemplet. A� bara återställa all dåligt underhållen infra-

struktur typ vägar, broar, va�enförsörjning etc. – och det finns 

det go� om vet var och en som åkt runt i USA – kostar sådär 

15% av BNP enligt The American Society of Civil Engineers. Eller 

4 500 miljarder dollar fram �ll 2025. Hur mycket är det? Ja, hela 

Sverige skulle behöva jobba 7-8 år för a� få ordning på ameri-
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kanarnas infrastruktur. Ger e� hum om storleksordningen på 

problemet. 

  

Det andra argumentet, det tunga, är a� fram�den kräver vä-

sentligt mer av det offentliga. Gäller även för högska�eländer 

som Sverige. Är två stora gigan�ska utmaningar som måste 

tacklas ungefär sam�digt. Klimatet är det första. Digitalisering-

en (inräknat ar�ficiell intelligens) är det andra. I stort se� allt 

samhällsbygge måste anpassas. Transporter. Bostäder. Byg-

gande. Jordbruk. Skogsbruk. Energiförsörjning etc. För a� inte 

tala om utbildning. Mycket kommer marknaden a� klara av. 

Dock långt ifrån allt. Storleksordningen på de offentliga investe-

ringar som måste göras för a� tackla �ll exempel klimaRrågan 

är sådan a� det, högst sannolikt, måste �ll e� offentligt tvångs-

sparande, alltså ska�ehöjningar, för a� klara finansieringen. 

Samhället måste snabbt föra över stora resurser från det gamla 

�ll något helt ny�.  

  

Marknaden är överlägset bra på a� se och åtgärda behov på 3-

5 års sikt. Behov som ligger bortom den horisonten, och behov 

som gäller hela landet, typ a� bestämma sig för a� Sverige skall 

vara fossilfri� år 2040, är marknaden mer eller mindre blind för. 

Sådant är poli�kernas sak a� besluta om och implementera 

genom a� det offentliga finansierar, i vissa fall också produce-

rar, det som långsik�gt behövs, och det som marknaden inte 

kan eller vill finansiera. Men också genom a� laborera med inci-

tamenten – både piska och morot, både regleringar och bidrag 

– så a� människor och företag gör det som måste göras. 

 

För högutvecklade lågska�eländer med svaga sociala skydds-

nät, typ USA, �llkommer en uppgiK, a� i mycket högre utsträck-
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ning än vad som sker idag hjälpa de svaga i samhället. Gör man 

inte det riskerar dessa samhällen a� socialt brytas sönder. Teck-

nen finns redan i skyn. 

  

Det här kommer vi a� få se ske inom 15-20 år tror jag. En reser-

va�on. Skulle populismen få e� sådant genomslag a� västvärl-

den återigen för en �d skulle göra det na�onella vik�gast 

(förlängningen av ”America first”), ja då gäller inte min förutsä-

gelse med samma styrka. Det interna�onella samarbetet och 

globaliseringen skulle få ta steg �llbaka. Det finns de som tror 

a� det blir så. Den danske förfa�aren Caspar Colling Nielsen 

(han som skrev den högst läsvärda Den europeiska våren) gör 

det �ll exempel. Vi kommer a� dra oss inom våra landsgränser 

igen för a� få kontroll, för a� poli�kerna skall bli relevanta igen 

tror han. Själv tror jag inte på en sådan utveckling. Klimat- och 

miljöhotet kommer a� tvinga fram samarbete över de na�on-

ella gränserna. Och den fortsa�a frihandelns och globalisering-

ens ekonomiska fördelar är så stora a� de kan hejdas bara �ll-

fälligt av opportunis�ska poli�ska ledare (typ Trump). Men 

osvuret är bäst. 

 

… 

  

 

Funderingar om vad moral är 
… 

 

Måndagen den 26 augus. 
Ti�ade i går kväll på e� �mmeslångt program på Axess om ate-

ism. Tror a� �teln var ”Problemet med ateism”. Välgjort och 
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intressant med mängder av intervjuer av spännande personer. 

Richard Hawkins �ll exempel. Fäste mig främst vid en diskussion 

om moral, och om moralens uppkomst. Religiösa menar, lite 

förenklat, a� allmänmoralens källa är Gud. Utan Gud ingen mo-

ral. Eller åtminstone sämre moral. Ateister tycker det är fel-

tänkt. Moral i meningen regler för vad som är rä� och fel i um-

gänget människor emellan finns i alla samhällen oavse� grad av 

gudstro och religion i dessa samhällen. 

 

Tror för min del a� ateisterna har rä� om det. Sverige är värl-

dens mest sekulära samhälle enligt World Value Survey. Ingen 

kan rä�mä�gt hävda (även om kristna och andra religiösa då 

och då försöker) a� svenskar har sämre moral än de länder och 

folk som ligger i andra änden av skalan, de mest religiösa och 

mest ”världsfrånvända”, de islamiska länderna i mellanöstern 

och delar av Afrika och La�namerika. Om något, skulle jag 

hävda a� moralen (enligt ovanstående defini�on) hos männi-

skorna i dessa länder är lägre än i de sekulära länderna i norra 

Europa. 

  

Min förklaring �ll hur moral formas och uppstår i e� samhälle 

är den här: (Har skrivit en hel del om dessa frågor se� i e� eko-

nomiskt perspek�v, bland annat i Det exploderande storföreta-

get.) 

 

 Moral är en särskild form av kollek�v vara, en del av det sociala 

kapital som finns i varje samhälle. Språk är e� exempel på soci-

alt kapital. Vardagsdemokra� e� annat. Oskrivna regler för hur 

vi skall umgås är också exempel. Liksom underförstådda bete-

enderegler för olika professioner och samhällssektorer. Liksom, 
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som sagt, allmänmoral. Socialt kapital har två egenskaper. Det 

är en oägd �llgång, det är det första. Ingen kan hävda ägande-

rä�. Det sociala kapitalet är vare sig privatägt eller gemen-

samägt �ll exempel via staten. För det andra är socialt kapital 

en Änkans krus-�llgång. Alltså, det kan användas och ändå fin-

nas kvar. I själva verket höjs värdet på allt socialt kapital ju mer 

det används (och därmed vidareutvecklas och anpassas). Det 

förlorar si� värde om det inte används. E� språk som allt färre 

talar dör. En demokra� som inte finns i vardagen vi�rar sönder. 

Socialt kapital, inräknat moral, uppstår och omformas över �d 

genom människornas interak�on med varandra. Människorna 

ser a� e� högt socialt kapital lönar sig. Man lever bä�re. Har 

mindre konflikter. Har lä�are a� göra affärer. Kan kommuni-

cera enklare etc.  

  

Med andra ord, moral är för mig e� bland många u�ryck för 

det människan omedvetet ordnat gemensamt i e� samhälle för 

a� det skall bli bä�re a� leva i. A� döma av Axess-programmet 

är jag inte ensam om a� tycka a� det är en trovärdig förklaring. 

Mycket mera övertygande än a� någon gud suTt och bestämt 

a� så här skall människorna bete sig mot varandra för a� det 

skall bli bra. 

 

Är jag därmed ateist? Nej, det skulle jag inte säga, i så fall sna-

rare agnos�ker. Strikt ateism är e� slags Darwinistbaserad 

fundamentalism. Gud finns inte. Punkt. Själv tycker jag illa om 

alla former av idémässig fundamentalism, därför också strikt 

ateism. Snarare tycker jag a� religion är e� socialt fenomen 

från gamla �der som överlevt sig själv, och som rä�eligen inte 

borde ha någon plats och roll i e� upplyst samhälle.  
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Har dock lärt mig a� det även i e� högt utvecklat samhälle som 

det svenska finns en stor grupp människor som har behov av a� 

kunna tro på något icke-förklarbart. Kalla det religion. Kan där-

för inte uteslutas, menar jag, a� en upplyst och odogma�sk 

kyrka/tro även idag skulle kunna spela en vik�g roll för a� höja 

det sociala kapitalet i e� samhälle, inklusive en bä�re anpassad 

allmänmoral. För övrigt skulle jag kunna tänka mig a� vi får en 

test på om religion i denna mening har e� beräTgande också 

för bredare grupper när klimatkrisen slår �ll med full kraK. För 

då krävs, det är jag övertygad om, en moralisk omprövning i 

synen på vad människan får, och inte får, göra gentemot natu-

ren. Hur religionen ställer sig �ll det blir en prövosten.  

…. 

 

 

Kapitalismen är räddningen 
…. 

Tisdagen den 24 september 
Såg Greta Thunberg på CNN i går kväll. Hon pratade inför FN:s 

generalförsamling i New York. Starkt tal. Känsloladdat. Engage-

rat. ”How dare you?” skrek hon �ll poli�kerna som sa� där om 

deras oförmåga a� ta tag i situa�onen. ”All you can talk about 

is money and fairytales about eternal economic growth.”  

  

Fick ändå en fadd smak i munnen. Kände besvikelse. Hon har 

själv blivit poli�ker. Spelar på känslor lika bra som vilken poli�-

ker som helst. Blir teatralisk. Framförallt har hon fel när hon 

tror a� �llväxten är problemet. A� ekonomin måste växa är 
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ingen saga. Utan �llväxt vore planeten verkligen illa ute. Mycket 

sämre än vad den nu är.  

 

Kanske inte så kons�gt a� en 16-årig tjej bommar ekonomins 

fundamenta. A� påstå a� världens länder måste sluta växa (i 

termer av BNP förmodar jag hon menar, det är må�et vi använ-

der för �llväxt) är detsamma som a� säga a�, ”vi har visserligen 

verkligt stora problem, men vi skall ta det lugnt”. Hög �llväxt 

betyder hög ak�vitet. Låg �llväxt betyder låg ak�vitet. Vem vill 

a� vi skall ta det lugnt när det börjat brinna? Helt feltänkt. 

  

Problemet är inte �llväxten. Ju högre �llväxt desto bä�re. Pro-

blemet är vad vi som företag och individer använder resurserna 

�ll. Är inte marknadens ansvar (som så många vänstermänni-

skor oreflekterat tar för givet). Det är vi själva, vi medborgare, 

som har ansvaret. Tänker då inte på det moraliska ansvaret. A� 

vara dygderika. Som a� konsumera mindre. Som a� eKerfråga 

produkter som inte förvärrar CO2-utsläppen. Som a� energis-

para. Som a� flyga mindre, äta mindre kö� etc. Sådant är väl 

bra men det räcker inte.  

 

Håller med Ian McEwan (en annan av mina förfa�arfavoriter). 

Han skriver i sin bok He�an. ”Den här frågan [hur vi skall få ner 

utsläppen som orsakar temperaturhöjningen] måste komma 

förbi dygden. Dygden är för passiv, för smal. Dygden kan sporra 

individer, men för grupper, samhällen, en hel civilisa�on, är det 

en svag kraK. Na�oner är aldrig dygdiga, även om de ibland 

kanske tror sig vara det. För mänskligheten en masse vinner 

girigheten över dygden.”  
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Sista meningen är avslöjande. Verkar som McEwan tror a� vi så 

där utan vidare skulle kunna få med girighetens bärare, kapita-

listerna, på tåget. Låter sin fik�ve talare säga: ”Ni, marknaden, 

kommer an�ngen a� anta utmaningen, och bli rika under fär-

den, eller så går ni i kvav �llsammans med alla de andra. Vi står 

på den här klippan �llsammans, ni har ingen annanstans a� ta 

vägen.” 

  

Tror inte alls på den strategin. Marknaden reagerar på incita-

ment (och givetvis på regler för vad man får och inte får göra, 

�ll exempel lags�Kning). Inte på vackra ord och böner. Mycket 

mera troligt a� vägen fram måste bli en helt annan. Hotet mot 

planeten måste bli så överhängande a� vi människor säger ifrån 

så högt a� poli�kerna måste agera på e� ny� sä�. Mycket mo-

digare. Mycket kraKfullare. Mycket mera radikalt (typ ”Vi räk-

nar med a� den del av BNP som kommer a� tas om hand av 

det offentliga, främst för klima�nvesteringar, för OECD-

länderna de närmaste 20 åren kommer a� öka från genomsni�-

ligt 34% �ll 50%. Det betyder mycket kraKiga ska�ehöjningar 

och tvångssparande”). Företagen kommer a� höglju� klaga och 

protestera. Men marknaden och kapitalisterna, och inte minst 

entreprenörerna, kommer omedelbart a� ställa upp. Inte för 

a� de få� lyssna �ll poli�ska övertalningsförsök utan för a� 

incitamenten för a� tjäna pengar har ändrats dras�skt. 

  

Kanske är hypen kring Greta Thunberg e� tecken på a� något 

sådant är på gång. Kanske håller människan på a� förstå a� nu 

är det allvar på rik�gt. Kanske kommer poli�kerna tvingas �ll 

mer radikala grepp i klimaRrågan. Vi får hoppas på det. 

…. 
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Kan populism förklaras av a� vi män-

niskor har få� för mycket förändring? 
… 

Torsdagen den 7 november 

Läser en ar�kel i dagens DN av idéhistorieprofessorn Anders 

Ekström om ”Fyra faktorer som skapade världen eKer Berlin-

murens fall”. Intressant läsning. En av punkterna är ”En an-

�offentlig poli�k”. Handlar om a� eKer 1980 kom poli�k a� bli 

fult. Inte med en gång. Men gradvis. Ronald Reagan tyckte a� 

stat och poli�k gjorde världen sämre. Inte bä�re som hade varit 

budskapet i alla västländer under hela eKerkrigs�den. Då väl-

färdsstaten byggdes upp. Margaret Thatcher gjorde 1987 si� 

berömda u�alande. ”There is no such thing as society”. Korkat 

och okunnigt. Men hon u�ryckte �dsandan under nyliberal-

ismen i koncentrat – ju mindre poli�k desto bä�re. 

  

Kommer a� tänka på a� jag, 82 fyllda, har e� mycket längre 

bakåtperspek�v. Åtminstone 65-70 år. Från 1950-talet och 

framåt. Om jag skulle göra en lista över omskapande föränd-

ringar som jag har se� komma och levt med, sådant som verkli-

gen gå� på djupet i samhället, hur skulle den listan se ut? Talar 

då inte enbart om Sverige. Samma samhällsomskapande kraKer 

har, ge och ta, verkat i alla västländer. 

 

En av de första samhälleliga omställningar jag upplevde var 

kunskapssamhällets framväxt. En basal förändring i synen på 

arbetets roll för a� skapa �llväxt. Det var inte längre bara så 

många arbets�mmar som möjligt som bestämde graden av �ll-

växt. Också kunskapen och erfarenheten hos arbetskraKen var 
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vik�g. Och blev med åren vik�gare och vik�gare. Kunskapssam-

hället fick genomslag på 1950 och 1960-talen. 

  

En förändrad syn på arbetet har jag också upplevt. Fram �ll nå-

gon gång i mi�en av 1950-talet gällde det, lite förenklat sagt, 

a� göra så lite som möjligt på jobbet. Åtminstone för den van-

lige arbetaren. Alla som var med på den �den minns nidbilden 

av kommunalarbetaren som vilade på spaden. En gil�g bild inte 

bara för kommunalarbetare. Ta det så lugnt som möjligt på job-

bet var budskapet. Inte anstränga sig överhövan. När man vet 

hur arbetslivet – och inställningen �ll arbetet – är för de flesta 

idag förstår man a� vi lever i en radikalt annan �d. För den som 

vill få e� bevis för a� jag har rä�, läs Revolu�onary Road om 

amerikanskt medelklassliv på 1950-talet (som är en högst 

läsvärd bok också av andra skäl).  

 

Båda i familjen arbetar är en annan djupgående reform under 

min livs�d. Det förekom på 50-talet. Blev allt vanligare på 60-

talet. Och blev den dominerande ordningen på 70-talet. Idag är 

det en sådan självklarhet a� barn inte ens förstår a� för bara 

fem�o år arbetade inte alla mammorna. Kris�na Sandberg har 

skrivit tre lovprisade böcker om hemmafrun Maj i Örnsköldsvik. 

1950-talet var hemmafrusamhällets storhets�d i Sandbergs tri-

logi. 

 

Det vi idag kallar gig-ekonomin, a� man arbetar utan anställ-

ningskontrakt, får arvode istället för lön, började dyka upp på 

bred front i företagen och myndigheterna under 1980-talet. 

Konsul�ng blev e� inneord. För många egenkonsulter var det 

inget annat än gig-ekonomi. Det besläktade outsourcing, a� det 
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man �digare hade producerat “in house” med egna anställda 

istället allt mer köptes på marknaden, blev också stort först 

eKer 1980. Min bok Det exploderande storföretaget handlar 

om just denna fundamentala förändring i hur företagen organi-

serar sin produk�on. Väldigt många människors liv kom a� på-

verkas.  

 

Småföretagets och entreprenörskapets renässans som fokus för 

�llväxt är en annan djupgående förändring. Före 1980 fanns 

inget, eller mycket lite, av det. I Sverige arbetade människor 

helst i stora företag och organisa�oner. Småföretag behandla-

des i poli�ken och i allmänna deba�en fram �ll 1970-talet som 

lämningar från gamla �der. Utan särskilt mycket intresse för 

�llväxten. Småföretagens andel av BNP skulle minska trodde 

många. Entreprenörskap, innova�oner och andra moderna be-

grepp förknippade med ekonomisk �llväxt och växande syssel-

sä�ning fanns knappast alls med i den poli�ska diskursen före 

1980.  

  

De här fem samhällsomdanande förändringarna påverkade i 

första hand arbetslivet. Med mycket go� i kölva�net, inte minst 

högre reallöner och ökad välfärd. Men �ll e� pris. Man förstår 

a� pressen på människorna ökar. Man får inget jobb utan ut-

bildning i kunskapssamhället. Utrymmet för a� ta det lugnt på 

jobbet blir mindre. Det blir e� pussel a� få livet a� gå ihop när 

båda arbetar. Tiden räcker inte �ll. Gig-ekonomin och trygghet i 

arbetet och inkomst går inte ihop för många. Ken Louch film 

Sorry we missed you, aktuell i dessa dagar, handlar om det. Inte 

heller går arbetstrygghet särskilt väl ihop med småföretagande 

och entreprenörskap. Som sagt, förändringar som le� �ll a� vi 
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få� det bä�re ja. Men också �ll försämringar för många. Ökade 

krav på individen. Minskad trygghet. Tidsbrist. Högre risk etc. 

  

  

Ändå långt från hela bilden. Har under min livs�d upplevt e� 

antal minst lika radikala förändringar på det sociala och poli-

�ska området. 

  

Kvinnornas frammarsch. MakRörskjutningen från man �ll 

kvinna. Mannens gradvisa abdika�on från posten som primus 

inter pares. I familjen. I arbetslivet. Mannen är inte längre det 

självklara ”överhuvudet” i familjen. Det var han när jag växte 

upp. Till och med i mi� förhållandevis jämställda hem. Saga 

kände sig helt jämställd med Timar. I prak�ken var hon inte det. 

Samhällsnormerna – inte pappa – stod i vägen �ll hennes stora 

förtrytelse. I företagen och myndigheterna var det sällsynt med 

kvinnliga chefer så sent som på 1970-talet. Av mina kontors- 

och avdelningschefer i banken i Göteborg var högst en på �o 

kvinnor så sent som 1980. Först i slutet av 1980-talet kom den 

första kvinnan in i bankens direk�on. Idag håller vi på a� få 

uppochnedvändavärlden jämfört med för bara några år�onden 

sedan. Gissar a� strax är hälKen av alla generaldirektörer kvin-

nor. Snart gäller det också för de högre cheferna i företagen. 

För min del är det enbart posi�vt, e� framsteg. ”Må bästa man 

(sic) vinna!” 

 

Nedvärderingen av det vi gör �llsammans är en av de mest tyd-

liga förskjutningarna i poli�ken eKer 1980. Alltså det privata blir 

vik�gare än det gemensamma. Till exempel är staten, ja det 

offentliga mera allmänt, för en Reagan eller Thatcher, och med 
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viss fördröjning också för svenska poli�ker på högerkanten, nå-

got som skall behandlas styvmoderligt. Det var det Anders Ek-

ström kallade ”en an�offentlig poli�k” i sin DN-ar�kel idag. 

Marknaden blir ledordet under 1980-talet. Liksom priva�sering 

och avreglering. Modellen får e� namn, nyliberalism. Mycket 

go� följer. Framförallt blir vi rikare materiellt. Men också baksi-

dorna börjar synas. Välfärdsstaten får sprickor i fasaden. Resur-

serna räcker inte �ll. Infrastrukturen tar stryk. Järnvägar. Vägar. 

Broar. Kanske inte så mycket i de nordiska länderna som i �ll 

exempel USA och England. 

 

Globaliseringen i meningen fri handel och fria kapitalrörelser i 

en dominerande del av världsekonomin är en företeelse med 

kortare historia än vad de flesta unga kanske föreställer sig. 

Ändå är den en av de starkaste omdanade kraKerna under min 

�d. Skulle �dsä�a den �ll omkring 1990. Sverige tog �ll exem-

pel bort sin valutareglering 1989. Och vi kan �ll exempel se a� 

den svenska exporten som andel av BNP steg kraKigt eKer 

1990. 

 

En annan förändring som �llhör min �d, kanske den mest om-

störtande av alla, är växande ekonomiska klyFor. Blir en konse-

kvens av tre samverkande faktorer – den mer marknadsoriente-

rade poli�ken eKer 1980, snabb teknisk utveckling och, vik�g-

ast, globaliseringen. Påminner mig en kurva där man kan följa 

hur reallöner och produk�vitet för amerikansk industri utveck-

las eKer 1950. Under treTo år följs kurvorna åt. Logiskt nog. 

Ökad produk�vitet ger ökade löner. EKer 1980 s�cker produk�-

viteten iväg från lönerna. Vad det betyder? Ja, a� kapitalet får 

en större del av kakan, av förädlingsvärdet. Arbetet en mindre 
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del. Kapitalägarna, och alla som hjälper kapitalägarna – allt från 

chefer och specialister �ll problemlösare och skapare på gig-

marknaden, advokater, reklammänniskor och andra – blir ri-

kare. Kanske 20-30 procent av befolkningen är vinnare. Alla 

andra får en mindre del av kakan. Den utvecklingen har vi levt 

med de senaste decennierna. Även i Sverige som ändå är rena 

söndagsskolan vad gäller ekonomiska klyKor mot hur det ser ut 

i andra länder.  

 

”Välja samhället” berör oss alla. Välja dagis. Välja skola. Välja 

vårdgivare. Välja teleoperatör etc. Är rela�vt ny�, från 1980-

talet och framåt. Följer också med det nyliberala samhället. Är 

dock övervägande posi�vt. Inte minst ekonomiskt och kvalitets-

mässigt. Vi får billigare och bä�re tjänster. Men för många var 

det enklare när det bara fanns en eller två a� välja på. Och a� 

välja tar �d. 

  

Omfa�ande asyl- och flyk�nginvandring är en omvälvande sak 

som kommit �ll Sverige de senaste decennierna. ArbetskraKsin-

vandring var vi vana vid sedan länge. När jag gick i gymnasiet i 

Linköping i slutet på 1950-talet anställde SAAB kvalificerade 

italienska industriarbetare i mängder. Liksom ASEA i Västerås. 

Liksom en massa andra industriföretag. Och i Borås var och 

varannan sömmerska finska. Visst, arbetskraKsinvandringen 

under 1950- och 1960-talen vållade poli�sk deba�. Men in-

vandrarna hade jobb. Integra�onen fungerade. Ekonomerna 

förklarade a� invandringen gjorde Sverige rikare. Nega�viteten 

�ll invandringen tonade bort. Asyl- och flyk�nginvandringen 

eKer 1990 är en helt annan sak. Har gå� under skinnet på 

svenskarna. Liksom på många andra européer. Har blivit en po-
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li�sk va�endelare av e� slag som inte någon då, 1990, överhu-

vudtaget trodde var möjlig.  

  

Digitaliseringen i allmänhet, och ”smart phone”-samhället i syn-

nerhet är y�erligare en företeelse som håller på a� förändra 

oss alla på djupet. ”Intagit oss” skulle kanske vara e� mer ade-

kvat u�ryck. Och har gjort det på mycket kort �d, eKer 1990. 

Ny� sä� a� kommunicera. Ny� sä� a� informera sig. Ny� sä� 

a� umgås. Ny� sä� a� läsa böcker, se på film, lyssna på musik. 

Ny� sä� a� påverka etc. 

 

Som sagt, ingen kan ifrågasä�a det posi�va som följt med alla 

dessa förändringar. För helheten. För Sverige. För väst. Materi-

ellt. Socialt. Kulturellt. Men för en stor grupp medborgare – och 

det verkar gälla i nästan alla västländer – har det blivit för myck-

et. Många klarar inte kraven i det samhällssystem vi skapat. 

Många hamnar utanför. Arbetslösa. Sjuka. Utbrända. Ensamma. 

Många hankar sig fram men mår inte bra. 

  

Som om de�a inte varit nog har världen de senaste två åren 

också drabbats av en existen�ell kris, hotet mot klimatet och 

miljön, och i sista hand mot planeten. 

  

  

När jag lite obetänkt tänker lägga �ll ”populism” på listan slår 

det mig a� fenomenet inte har där a� göra. Populismen är av 

annat slag. Populism är reak�v. Populism är en poli�sk protest-

rörelse. Populism har vi, det är min hypotes, för a� dessa för-

ändringar tagna �llsammans – allt från kunskapssamhället �ll 

klimatkrisen – har blivit för mycket för en stor grupp medbor-
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gare. Populismens nyckelord är ganska uppenbara. ”Det går för 

fort”. ”Vi klarar inte av det”. ”Gå �llbaka, gör om”. ”Gällande 

samhällsmodell är fel”. Lite svagare hörs: ”Vem är ansvarig?”. 

”Vi behöver en stark ledare”. ”Stäng gränserna”.  

 

De människor som röstar på populis�ska par�er, och det tycks 

gälla oavse� vilket land vi talar om, har vissa gemensamma ka-

raktäris�ska vs genomsni�smedborgaren. Lägre inkomst. Lägre 

utbildning. Högre arbetslöshet. Svagare social pla\orm. Fler 

män än kvinnor röstar populis�skt. Är genomsni�ligt äldre. Bor 

oKare på landsbygd och i mindre orter än i storstäder. Kort sagt 

är de som röstar populis�skt mer utsa�a än andra medborgare. 

Och därmed mer sårbara för de omvälvande förändringar som 

jag har listat. 

  

Hypotesen hjälper oss begripa fenomenet populism. Bitarna 

trillar på plats. Tycker a� jag förstår varför populismen på kort 

�d har vuxit sig så stark. 

  

PS Självklart finns också många högutbildade och väletablerade 

människor som röstar med populis�ska par�er. Som Hans �ll 

exempel. Men mer som undantag än regel. En minoritet om 

man får tro statsvetare och andra som granskar hur vi röstar. 

Förmodligen konserva�va �ll sin läggning. Men någon�ng, nå-

gon eller några av dessa omskapande förändringar, har få� 

dem a� reagera. Få� dem a� ta y�erligare e� steg högerut. 

Få� dem a� säga a� nu får det vara nog. Vad som fick Hans a� 

redan 2014 rösta på SD var den stora asylinvandringen eKer 

2010. Det stora inflödet av icke-européer skulle i grunden 

komma a� ändra på det Sverige som Hans känner och vill ha 

kvar. Det ville han protestera mot på starkast möjliga sä�.  

... 
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Konturerna av en ny poli.k 
…. 

Lördagen den 16 november 
Råkade idag få se en kurva över ”Public Trust in Government, 

1958-2019”. Gällde USA, alltså en bild av amerikanarnas förtro-

ende för poli�kerna i Washington över lång �d. Dyster läsning. 

Bara 17% av amerikanarna litar på regeringen i Washington 

idag. Verkar inte ha något med Trump a� göra. Obama låg i slu-

tet på sin period på ungefär samma låga nivå. 1958 när mät-

ningarna började låg �lltron på över 70%. Däremellan är det 

enda lång rutschkana. Gick särskilt fort nedåt under Nixon och 

Busharna. Vände uppåt under Reagans första år och under Clin-

ton. Men hela �den med en nedåtgående tendens. 

  

Är inte förvånad när det gäller USA. Har ju skrivit en dagbok 

från mi� resande i landet med under�teln Anteckningar om en 

samhällsmodell i fri� fall. Har se� det här komma. 

 

Min hypotes är a� siffrorna, och trenden i siffrorna, berä�ar a� 

den representa�va demokra�n som vi känner den i västvärlden 

inte fungerar. A� demokra�ns kris kommer först och tydligast 

�ll ytan i USA är logiskt. Den västerländska poli�ska modellen är 

som mest utmejslad i USA. I synnerhet vad gäller synen på vad 

som skall göras av ”government” och vad som skall lämnas �ll 

marknaden och det privata. För både republikaner och demo-

krater gäller sedan 30-40 år a� ju mindre poli�k desto bä�re. 

Det synsä�et slår nu bakut. Washington har under de gångna 

tjugo åren uppenbarligen inte klarat av a� fa�a de nödvändiga 

besluten. Oavse� republikan eller demokrat i Vita huset. För-

troendet har grovt se� mer än halverats sedan Bill Clinton slu-
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tade som president 2001. Inte ens en av fem amerikaner har 

idag �lltro �ll sin regering. Mycket lägre än i Europa. Där ligger 

siffran kring 50%. 

  

Flera orsaker �ll Washingtons misslyckande brukar nämnas. A� 

kampanjfinansieringen är privat, inte ska�efinansierad, och a� 

det öppnar för ”odemokra�sk” påverkan på vem som blir vald. 

A� lobbyingen har gå� över alla gränser. A� både republikaner 

och demokrater regelmässigt manipulerar valkretssystemet 

som indirekt bidrar �ll ökad polarisering och beslutsförlamning. 

A� par�erna har försvagats, och kongressen därmed fragmen-

terats. ”Från a� ha varit en ins�tu�on dominerad av e� tjugotal 

mäk�ga ledare har kongressen utvecklats �ll en samling av 535 

oberoende poli�ska entreprenörer” skriver Fareed Zakaria (en 

av mina favoriter, utsedd �ll en av världens ”100 mest inflytel-

serika”, missar sällan hans GPS på CNN på söndagskvällarna).  

  

Är säkert helt korrekt. Men jag tror a� problemet med den re-

presenta�va demokra�n si�er mycket djupare än så. Och, som 

sagt, förtroenderaset i USA för Washington ger en vink om a� 

samma problem kommer så småningom upp i hela västvärlden. 

Till och med i Norden som annars all�d brukar komma i topp 

när de egna medborgarnas förtroende för poli�kerna och de-

mokra�n mäts. (Finns e� undantag. Schweizarna ger all�d 

högre ra�ng av si� poli�ska system än alla andra. Tankeväck-

ande i sig. För den schweiziska poli�ska modellen liknar ingen 

annan.) 

  

Varför fungerar inte den västerländska demokra�n som vi kän-

ner den? Skulle jag formulera en kvalificerad gissning beror det 
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på tre saker: För lite beslutskraK. För lite resurser. För lite mo-

ral. 

  

De två första är självförklarande. Poli�kerna måste snabbare 

kunna komma �ll beslut så som utmaningarna ser ut. Och a� 

poli�ken – det gemensamma – i fram�den måste få mycket 

mera resurser har jag skrivit om �digare. Höjd ska�ekvot alltså. 

Men vad betyder för lite moral? Ja, egentligen en självklarhet. 

Moral är grunden för all poli�k. A� moralen få� mindre plats i 

poli�ken och den poli�ska deba�en under de gångna fem�o 

åren eller så kan ses som något posi�vt. Betyder bara a� mora-

len har kodifierats i lagar och strukturer, typ välfärdsstaten. 

Människorna har tyckt a� det har varit OK. Samhällskontraktet 

har funkat.  

 

Nu är det andra �der hävdar jag. Nu räcker inte dagens poli�k 

�ll. Nu måste moral få en renässans i poli�ken. Kring kakans 

fördelning. Kring synen på naturen som resurs. Kring förhållan-

det människa-natur. Är för mig en moralisk fråga a� vi inte 

förmår fördela kapitalet och �llväxten mera rä�vist. Liksom a� 

vi forRarande, �ll exempel vad gäller de stora haven, lever med 

maximen a� naturen är en fri resurs. Liksom a� vi människor 

betraktar oss för mer än djur och natur, tror oss stå över natu-

ren. Till det kommer a� poli�ken skall ta hand om det akuta 

med planetens uppvärmning.  

 

En gissning är a� allt de�a sammantaget kommer a� slå sönder 

mycket av det vi i väst känner som parlamentarismen. Inte 

rä�ssamhället. Inte de liberala friheterna. Inte kapitalismen. 

Utan den ordning vi i väst använder för a� fa�a poli�ska beslut. 
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Kanske kommer alla västländer a� anamma något som liknar 

den schweiziska modellen. Med mer direktdemokra�. Mindre 

poli�sk apparat. Kanske försvinner de poli�ska par�erna. 

Kanske kan vi förfina demokra�n. Kanske kan vi göra valsyste-

met mycket mer ”demokra�skt”, exempelvis få bort den pen-

nings�nna lobbyingen. Kanske hi�ar vi bä�re valtekniska lös-

ningar för a� ”känna av” vad människorna tycker i olika frågor, 

eller tycker är en acceptabel kompromiss. Kanske blir det något 

helt annat men med den röda tråden a� demokra�n och män-

niskors engagemang i det gemensamma förstärks jämfört med 

idag.  

 

…. 

 

 

Var går gränsen för marknaden? 
…. 

Fredagen den 23 november 
Mer poli�k, liksom mer moral och känslor i poli�ken, tror jag är 

nödvändigt om vi skall klara vår civilisa�on. Har skrivit om det 

�digare. Det tycker också Michael J Sandel, Harvardprofessor i 

statsvetenskap och världskänd poli�sk tänkare. Läste igår ut 

hans bok What money can’t buy. Hans grundtes är a� mark-

naden, de�a a� allt har e� pris, invaderar områden där den 

inte hör hemma. Man kan på fler och fler områden, bildligt ta-

lat, köpa sig förbi kön. Allmänmoralen i kösystemet – du får 

vänta på din tur – ersä�s av marknadens huvudregel – betala 

vad kostar och du behöver inte köa. Eller vi kan göra kön kor-

tare.  
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Kan naturligtvis vara OK i många fall. Men Sandels menar a� 

”the market-triumphalism” eKer 1980 (själv brukar jag kalla det 

nyliberalism), och det ekonomiska tänkandets dominans som 

följt med, har gjort a� marknaden få� gå in på områden där 

egentligen moral och e�k bör styra. Eller möjligen lag. Annars 

får vi e� djupt orä�vist, demoraliserat och alltmer delat, ”vi-

dom”-samhälle. Boken är full av exempel. Man baxnar över en 

del. Som a� fångar kan köpa sig bä�re celler och service mot en 

avgiK. Som a� man kan få en miljon dollar om man tatuerar sin 

panna med reklam. Som a� handel med äldre människors liv-

försäkringar är en jä�ebusiness i USA. Som a� man mot avgiK 

�llåts skjuta utrotningshotade djur etc.  

  

Är det beräTgad kri�k? Ja, det menar jag. Även om Michael 

Sandels är mer kri�sk mot marknadssamhället än vad jag skulle 

vilja vara. Skulle säga a� det mesta av marknadens intrång på 

nya områden och moralens �llbakaknuffande eKer 1980, han 

kallar det ”moral outcrowding”, ger mer välfärd och ny�a än 

om vi skulle ha behållit den gamla ordningen (där an�ngen re-

gleringar eller ”så har vi all�d gjort” få� styra). Men avarterna 

s�cker ut. A� hi�a rä� balans är kruxet. Rä� balans mellan 

marknad och poli�k. Typ den problema�k som jag har skrivit 

om i FSF-rapporten Hur långt kan marknaden ta hand om vår-

den? Respek�ve rä� balans mellan marknad och civilsamhälle. 

Typ hur långt skall vi låta marknaden bestämma på det privata 

och mänskliga området. Skall vi �ll exempel kunna sälja våra 

barn? Handlar om a� ha en vital, öppen och kri�sk deba�. Och 

den bör alltså, tycker jag, bli mycket mindre teknisk och o�ll-

gänglig för vanliga människor än idag. Med andra ord, mer 

känslomässig och moralisk. 
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En ekonom, och i synnerhet en modern ekonom i Gary Beckers 

anda (Nobelpristagaren som anser a� i princip allt, inklusive 

partnerval och äktenskap, styrs av ekonomiska överväganden) 

tycker a� moraliska handlingssä� i e� samhälle – som solidari-

tet, altruism, generositet, givmildhet etc. – är knappa resurser 

som inte får överutny�jas. De måste användas med försik�g-

het. Helst så lite som möjligt. Ekonomens vanemässiga stånd-

punkt är helt enkelt a� för mycket av sådant gör a� det kom-

mer a� tyna bort.  

  

Michael Sandels är djupt kri�sk mot det synsä�et. Jag håller 

med honom �ll hundra procent. För mig är mycket solidaritet, 

altruism, oegenny�a och liknande i e� samhälle en del av det 

sociala kapitalet. Jämförbar med språket. Eller med företagsan-

dan i Gnosjö. Alltså en �llgång som är som vinet i Änkans krus, 

den kan användas, ändå finns den kvar. I själva verket förtvinar 

den om den inte ständigt används. Tvärtemot typekonomens 

synsä�. Tror fak�skt a� regeln – ju mer desto bä�re av dess 

dygder – gäller. I vart fall i e� högutvecklat västland som Sve-

rige eKer 35-40 år av ”marknadsfiering”. Ju mer av moraliskt 

styrt beteende i e� sådant samhälle, desto mer välfärd och 

lycka för fler skulle jag hävda.  

  

Måste också citera e� stycke på boken sista sida. Michael San-

del pekar på en konsekvens av marknadsfieringen som kanske 

inte är det första man tänker på:  

At a �me of rising inequality, the marke�za�on of everything 

means that people of affluence and people of modest means 

live increasingly separate lives. We live and work and shop and 

play in different places. Our children go to different schools. 

It's not good for democracy, nor is it a sa�sfying way to live. 
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Y�erligare en förklaring �ll varför våra samhällen polariseras. Blir 

upprymd av a� läsa en bok som What money can’t buy. 

… 

 

 

Det måste .ll en break down för a� 

det vi skall kunna ändra spår 
…. 

Onsdagen den 27 november 
Nobelpristagaren Douglass C. North skrev för några år sedan 

Understanding the Process of Economic Change. Bä�re än så 

blir det inte för den som är intresserad av a� få veta hur djup-

gående förändring i e� samhälle blir av. Handlar om USA i 

första hand men är �llämpligt på vilket land som helst inklusive 

Sverige.  

 

Kanske är det vik�gaste budskapet i Norths bok a� ekonomisk 

utveckling styrs av kraKer som bara högst motvilligt, och lång-

samt, ändras. Det kan vara en vik�g insikt nu när vi globalt står 

inför e� klimat- och miljöhot som måste åtgärdas på e� eller 

annat sä�. Det är lä�are sagt än gjort om man skall tolka 

Douglass Norths analys och slutsatser. Det blir i sig e� me-

mento. 

 

Förenklat kan man säga a� hans modell består av tre kompo-

nenter, han kallar dem ”övertygelserna”, ”ins�tu�onerna” re-

spek�ve ”organisa�onerna”.  
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Dessa tre komponenter påverkar ömsesidigt varandra. Det blir 

e� trögflytande system, det skapas mängder av “vested inte-

rests” och stelheter i organisa�onerna som i sin tur påverkar 

(eller försöker påverka) övertygelserna som i nästa led påverkar 

ins�tu�onerna osv. Följden blir små steg och konformitet. Det 

brukar i kallas spårbundenhet. Det betyder bara a� trögheten 

gör a� både ins�tu�oner och organisa�oner i e� samhälle typ 

det svenska följer e� visst spår, och a� det är utomordentligt 

svårt, i prak�ken näst in�ll omöjligt, a� radikalt ändra kurs och 

lämna spåret. Det kan egentligen bara ske i samband med en 

total ”break down” för e� samhälle, typ det som skedde i det 

som idag är Ryssland vid Sovjetunionens fall 1989. 

 

 

Den nu för �den alltmer högljudda kri�ken mot våra poli�ker 

a� göra för lite i klimaRrågan – och den finns förmodligen nu-

mera i alla världens länder – får sin förklaring. Skall man tro på 

Douglass North, och det finns det all anledning a� göra, kan de 

inte bä�re. Poli�kerna är hårt låsta av djupt liggande trossy-

stem och övertygelser – typ a� människan är överordnad natu-

ren, a� det privata är vik�gare än det gemensamma, a� mer 

frihet all�d är något posi�vt etc. Och ins�tu�onerna, inräknat 

det poli�ska systemet, kommer inte a� ändras så länge vi som 

människor och väljare inte känner oss övertygade om a� de 

måste ändras. Den övertygelsen finns sannolikt inte idag i något 

land hos �llräckligt många. Vi kommer kort sagt inte a� reform-

vägen klara av �ll exempel den radikala omställning av livss�len 

(särskilt uRasningen av fossila bränslen) som enligt forskarna är 

nödvändig för a� rädda planeten från oacceptabel temperatur-

höjning. 
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Som sagt, den nödvändiga omställningen kommer inte a� kla-

ras givet a� inte vi får en ”break down”. Jag har blivit mer och 

mer övertygad om a� det behövs just e� sammanbro�, eller 

nära sammanbro�. I klass med det som skedde med Sovjetun-

ionen. Människan – alla människor – måste chockas. Påminner 

mig a� Paul Krugman, en annan Nobelpristagare, i en TV-deba� 

för många år sedan – tror a� det var 2011, deba�en handlade 

om den då krisande världsekonomin – sa något i s�l med a�: 

”Tänk tanken a� vi oväntat skulle få veta a� det finns e� hot 

mot planeten, och mot USA, genom en invasion från rymden 

(’aliens’), vi skulle omedelbart fa�a beslut om mycket om-

fa�ande program och dagens arbetslöshet på 9% skulle vara 

borta på noll�d.” 

 

Naturligtvis har han rä�. Det finns verkliga förebilder, �ll exem-

pel hösten 2008 när världens betalningssystem var, bildligt, en 

millimeter från kollaps, och alla de stora länderna på noll�d 

gemensamt tog kraKtag och väjde undan katastrofen.  

 

Man kan spekulera i vad världen idag skulle behöva av chock-

artad upplevelse, parallellen �ll hotet om en rymdinvasion, där 

planetens sårbarhet blev tydlig för var och en. Vad det skulle 

kunna vara? Ja, kanske något som för en �d fick det globala 

jordbrukets avkastning a� sjunka drama�skt, och som gjorde 

klart a� det kan bli ännu värre nästa gång. Kanske en pandemi, 

typ ebola+. Kanske något helt annat, lika dras�skt. 
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E� bra fram.da sam-
hälle? 

När jag nu ställt samman dessa ibland överlappande, kanske 

någon gång �ll och med självmotsägande, texter känns det rä� 

a� försöka dra ihop trådarna. Inte för a� säga något säkert om 

de närmaste decenniernas samhällsbyggen, det är ju omöjligt. 

Men en personlig uppfa�ning grundad i texterna har jag om hur 

e� bra fram�da samhälle skulle kunna se ut. Med andra ord, 

det blir en skiss �ll en samhällsmodell som jag tror skulle ha 

förutsä�ningarna a� lyckas hyfsat väl med de utmaningar den 

liberala demokra�n står inför.  
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Önsketänkande om en fram.da sam-

hällsmodell 
Vi fick den globala ”break down” av samhället som jag skrev om 

i den sista dagboksanteckningen (27 november 2019). Just det 

som skulle behövas av ”ruska om” för a� kunna hi�a en sam-

hällsmodell med bä�re förutsä�ningar a� klara våra stora poli-

�ska utmaningar än den ordning vi nu har. Det blev ingen ”alien 

invasion”. Det blev ingen ny härdsmälta i finanssektorn. Det 

blev en global pandemi, covid 19. Den har på bara e� år tufsat 

�ll alla. Alla människor. Alla företag. Alla poli�ker. 

 

På rekordkort �d fick vi nya insikter. Vi fick revidera för-

uRa�ade meningar. Vi lärde oss nya saker. A� samhället var så 

sårbart. A� poli�ken var enormt vik�g. A� den poli�ska makten 

fak�skt fungerade, och fungerade bra. A� besluten togs snabbt 

och utan en massa käbbel. A� pengar plötsligt fanns (även om 

de var lånade) för enorma statliga satsningar. A� gränserna 

mellan privat och offentligt suddades ut. A� vi alla, även radi-

kala vänstermänniskor, förstod a� kapitalismen var den vän i 

nöden vi behövde. Den visade på en makalös förmåga a� på 

kort �d, mindre än e� år, producera det vaccin vi måste ha för 

a� kunna återgå �ll något som liknar normalitet.  

 

För min del tycker jag a� covid 19-erfarenheten, givet de stora 

utmaningar vi står inför, är mycket posi�v. Den har visat a� när 

människan är pressad kan hon ”försä�a berg”. Det kommer a� 

behövas mer av det även när pandemin har försvunnit.  
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Om jag finge önska fri� vad för slags utveckling skulle vi då få? 

Jag pratar om den västerländska civilisa�onens länder. Inte om 

e� enskilt land typ Sverige helt enkelt eKersom det jag diskute-

rar, det som hela den här boken har handlat om – hur våra sam-

hällen skall vara organiserade och fungera – är djupt förankrat i 

historia, värderingar och ins�tu�oner som är gemensamma för 

en grupp av länder, i det här fallet västvärlden. Det är den väs-

terländska samhällsmodellen som den ser ut idag som är utma-

nad. Tidsperspek�vet för det jag diskuterar är långt, det som 

sker de närmaste decennierna, säg fram �ll 2050. 

 

Kort skulle jag då säga följande:  

 

Om demokra.n  
Med ”demokra�” menar jag den liberala demokra�n med – i sin 

renaste form – full y�randefrihet, mediefrihet, religionsfrihet 

etc., en oväldig rä�sstat, och en representa�v demokra� där 

alla människors röster väger lika tungt (och med kapitalism, det 

återkommer jag �ll). Demokra�n så definierad, låt vara a� den i 

prak�ken inte är fullt så perfekt, är menar jag överlägsen alla 

kända alterna�v för a� styra e� avancerat land. Det som över-

tygat mig är granskningen av Pu�ns Ryssland. För det är något i 

s�l med dagens ryska samhällssystem, en autokra� med sken-

bart demokra�ska val, som är det enda alterna�v som skulle ha 

en fair chans a� fungera för e� hög utvecklat västland. Viktor 

Orban, den ungerske premiärministern, argumenterar för a� 

det skulle vara en överlägset bra samhällsmodell, och gör vad 

han kan för a� vara den förste i dagens Europa som konverte-

rar si� land �ll autokra�. Allt jag har lärt mig tyder på a� han 

har fel.  
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Med all respekt för svårigheterna för demokra�n i Ungern är 

det USA som idag har de stora problemen. Inte med rä�ssyste-

met. Inte med de liberala friheterna. Inte med kapitalismen. 

Det är den amerikanska representa�va demokra�n som är i 

kris. Dribblande med röstlängder, ”gerrymandering”, privat 

kampanjfinansiering med så kallade super PACs och ”dark mo-

ney”, lobbying i alla tänkbara former och med stora resurser 

har snedvridit, polariserat och låst kongressen i Washington DC 

�ll gränsen för beslutsförlamning. Under Trump har dessutom 

demokraterna använt filibuster (så kallade ”cloture votes”) i en 

aldrig �digare skådad omfa�ning. Den prak�ska konsekvensen 

av filibustrandet? Ja, a� USA idag är det enda västland som i 

prak�ken kräver kvalificerad majoritet i si� parlament även för 

småfrågor.  

 

Det har gå� så långt – särskilt under Donlald Trumps presi-

denTd – a� den amerikanska demokra�n är allvarligt hotad. 

Jag hörde nyligen den välkände historikern Timothy Snyder 

kalla Trumps vägran a� erkänna sig besegrad i valet för ”The Big 

Lie”. Som ljug – menade han – i paritet med en annan ”Big Lie” 

den så kallade dolkstötslegenden, de�a a� tyska generaler 

eKer första världskriget menade a� Tyskland vunnit kriget men 

blivit bestulet på segern när vänsterpoli�kerna i Berlin gick med 

på a� sluta fred, det som 10-15 år senare blev e� tema i Hitlers 

demagogi, och slutade med en katastrof för mänskligheten. ”A 

Big Lie is incompa�ble with democracy” �llägger han. Han kal-

lade också Trumps försök a� hänga kvar vid makten eKer valet i 

november 2020 som en misslyckad kupp med �llägget: ”A failed 

coup is usually the last thing that happens before a successful 

coup”.  
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Allt det här kan rimligen inte tolkas på något annat sä� än a� 

den ansedde historikern Timothy Snyder, och han är långt från 

ensam, är allvarligt bekymrad för fram�den för USAs demo-

kra�. 

 

A� slåss för demokra�n måste komma högst på prioriteringslis-

tan, särskilt eKersom det är USAs demokra�, förebilden för de-

mokra�n i västvärlden som är hotad. 

 

Om det gemensamma 
Det gemensamma – kollek�vet, staten eller vad vi vill kalla det 

– måste ta en större del av kakan i västländerna de närmaste 

decennierna. Det blir så an�ngen vi vill det eller inte. Dels på 

grund av a� klimatkrisen kommer a� kräva en långsik�ghet och 

storlek på åtgärder som inte passar det privata särskilt väl. Kap-

italismen och staten måste de närmaste decennierna av allt a� 

döma arbeta ihop på e� delvis ny� sä� om vi skall ha en chans 

a� få kontroll över planetens uppvärmning. Och i det samar-

betet är det poli�kernas ansvar a� skapa de incitament och den 

risktagande och riskdelande funding som kapitalismen måste ha 

för a� kunna arbeta �llräckligt stort, effek�vt och målstyrt. Dels 

eKersom de sociala, gemensamma skyddsnäten måste stärkas. 

A� Europa på det hela tagit har värnat om sin välfärdsstat även 

under nyliberalismen skall vi vara glada för. Det vi i Europa be-

höver göra är a� modernisera och bygga ut välfärden. Amerika-

narna måste tänka radikalt ny�, idémässigt bejaka och resurs-

mässigt satsa på kollek�v välfärd, kalla det välfärdsstat eller 

inte. Det kommer a� si�a långt inne. Men gör amerikanarna 

inte det är USA sannolikt inte längre en demokra� år 2050 

(apropå �digare resonemang).   
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Om moral i poli.ken 
Tage Erlander skriver i en av sina dagböcker något i s�l med 

följande: ”Poli�ker måste vara det mest moraliska yrke som 

finns.” När jag läste det tyckte jag det lät kons�gt. Främmande 

om jag tänker på de senaste decennierna. Men egentligen 

borde jag förstå�. 1950-60-talen, den �d då Tager Erlander var 

som mest ak�v som poli�ker, var moraliska decennier i poli�-

ken. Motsä�ningarna i poli�ken omedelbart eKer kriget var 

mycket hårda, främst mellan socialdemokra�n och de borger-

liga. Deba�erna mellan Tage Erlander och Ber�l Ohlin, folkpar�-

ledaren, var legendariska. Det handlade om grundläggande frå-

gor. Både vad gäller vilket slags samhälle man skulle bygga. 

Skulle det vara marknadsekonomi i klassisk mening som de bor-

gerliga förordade eller mer planerad ekonomi som socialdemo-

kra�n ville. Och i vilken utsträckning, och med vilka metoder, 

skulle man ge medborgarna, och särskilt de utsa�a männi-

skorna, hjälp �ll e� drägligt liv. Det blev �ll sist en slags kom-

promiss. Sverige blev fortsa� e� mycket liberalt och marknads-

vänligt samhälle, låt vara med en hel del regleringar. Och vi 

byggde, just under dessa decennier, kanske världens mest ut-

vecklade välfärdsstat. 

 

Det blev en poli�sk framgångssaga. Sverige var i början av 1970

-talet e� av världens rikaste länder och en förebild för många 

andra länder. Moralen hade ins�tu�onaliserats och samhälls-

kontraktet med medborgarna var, bildligt, skrivet och godkänt. 

Det såg ungefär likadant ut i andra västländer, i synnerhet i väl-

färdsstaterna i Europa. 

 

Samhällskontraktet från eKerkrigs�den fungerade på det hela 

taget gnisselfri� under fem�o år eller mer. Det var först i sam-
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band med finanskrisen 2008/2009 som de stora samhällspro-

blemen förknippade med nyliberalismen, det nya ekonomisk-

poli�ska paradigmet som introducerades i västvärlden under 

1980-talet, kom �ll ytan. Med viss tröghet i USA. Jag skrev så 

sent som 2012 en krönika om varför det poli�ska USA inte ver-

kade bry sig om de växande inkomstklyKorna i landet på 

samma sä� som man sedan några år gjorde i Europa. 

 

Idag är samhällskontraktet ifrågasa� i alla västländer, inte 

minst i USA, och det är hög �d a� återigen göra poli�ken och 

den poli�ska diskussionen moralisk. Med det menar jag a� den 

basala frågan – vad för slags samhälle vi skall bygga – återigen, 

precis som under Tage Erlanders �d som statsminister under 

1950–60-talen, kommer a� bli den helt dominerande. Då kom-

mer känslor och moral oundvikligen a� ta större plats. I själva 

verket är det rimligt a� tro a� klimaRrågan och det existen�ella 

hotet mot planet kommer a� göra den poli�ska diskursen extra 

känslomässig.    

 

Vilka moraliska frågor det handlar om? Ja, låt mig citera mig 

själv: 

”Nu är det andra �der hävdar jag. Nu räcker inte dagens po-

li�k �ll. Nu måste moral få en renässans i poli�ken. Kring 

kakans fördelning. Kring synen på naturen som resurs. Kring 

förhållandet människa-natur. Är för mig en moralisk fråga 

a� vi inte förmår fördela kapitalet och �llväxten mera rä�-

vist. Liksom a� vi forRarande, �ll exempel vad gäller de 

stora haven, lever med maximen a� naturen är en fri resurs. 

Liksom a� vi människor betraktar oss för mer än djur och 

natur, tror oss stå över naturen. Till det kommer a� poli�ken 
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skall ta hand om det akuta med planetens uppvärmning.” (ur 

dagboken 16 november 2019)  

 

Om nyliberalismen  
Sedan nyliberalismens slog igenom under 1980-talet har det 

gemensamma, det staten och det offentliga i övrigt svarar för, 

få� stå �llbaka. Både idémässigt och som andel av samhällspro-

duk�onen (BNP). Det var en nödvändig och önskvärd utveckl-

ing, åtminstone om vi talar om Sverige och den vid det laget, 

sent 1970-tal, ganska bedagade ”svenska modell” som nyliber-

alismen ersa�e. Jämfört med 1970-talet har det mesta blivit 

bä�re för både företagen och medborgarna. Marknaderna fun-

gerar väsentligt effek�vare. Vitaliteten i näringslivet har ökat 

via e� bre� entreprenörskap och småföretagande (som över-

huvudtaget inte fanns under 1970-talet, i varje inte i de västeu-

ropeiska länderna). Gränserna har öppnats. Vi har få� bort in-

fla�onen, så sent som på i början av 1980-talet hade vi borän-

tor på 18-20%. Produk�viteten har under vissa perioder varit 

hög. Reallönerna har s�git rejält för de allra flesta. Den svensk 

som tjänade 20 000 kronor i månaden 1995, tjänade 2020 

32 000 kronor, 66% mer mä� i köpkraK. En reallöneökning på 

över 2,5% per år!   

 

Som jag ser det är det inte nyliberalismen i meningen bä�re 

fungerande marknader, öppenhet, entreprenörskap etc. som vi 

vill bli av med. Tvärtom, den delen måste vi se �ll a� behålla. 

Det man skall ifrågasä�a och ersä�a är dess poli�ska del, kalla 

det Reaganomics. ATtyden a� ju mindre stat desto bä�re, låga 

ska�er, avreglering och priva�sering som en poli�sk dygd etc. 

Sådant skall inte styras eKer poli�sk idé utan eKer behov och 
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ra�onalitet. Den poli�ska delen av nyliberalismen har haK sin 

�d.  

 

Man kan ana konturerna av det paradigm som måste komma i 

stället. Något har blivit fel med ekonomin i västländerna, sär-

skilt eKer finanskrisen 2008/2009. Låg produk�vitet i en stor 

del av företagssektorn (särskilt i bulken av företag mellan de 

stora frontlinjeföretagen och de lyckade småföretagen), och 

därmed i hela ekonomin. Extremt låga räntor. Hushållens väx-

ande skulder för konsum�on. Stora återköp av egna ak�er etc. 

Min hypotes är allt de�a är symptom på för låg eKerfrågan i 

ekonomin. För små investeringar. För lite nyföretagande. För 

stora vinster. För långsam strukturförändring. För mycket spa-

rande. För låga löner. Allt tyder på för låg eKerfrågan. Dessu-

tom har vi få� ständigt växande inkomst- och förmögenhets-

skillnader �ll följd av öppna marknader och teknisk utveckling.  

 

Det är möjligt a� högre aggregerad eKerfrågan är på gång. Sats-

ningarna på klimatet har förutsä�ningar a� bli just den eKerfrå-

geboast som ekonomin i många länder behöver. Alla tror dock 

inte det. Bill Gates är kri�sk mot poli�kerna i sin bok Så undvi-

ker vi klimatkatastrofen. För mycket prat, för lite verkstad me-

nar han. Poli�ker talar om en fossilfri värld 2050 men det hän-

der inte så mycket i verkligheten. Jag håller inte med. Givet de 

spårbundenheter och andra trögheter som finns i den verkliga 

poli�ska världen, tycker jag tvärtom om a� det hänt förvånans-

värt mycket på kort �d. Volvo slutar göra bensin- och dieselbilar 

senast 2030. Bara en sådan sak. Vem skulle ha tro� det för e� 

par år sedan? Med y�erligare e� par år av klimatsatsningar, 

förstärkt av hushållens och företagens �llbakahållna eKerfrågan 
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under pandemin, kan västländerna mycket väl, få den eKerfrå-

gechock som av allt a� döma behövs. Fördelningen offentligt vs 

privat skulle gradvis komma a� ändras. 

 

Om det nya ekonomiska paradigmet skall kallas neo-keynesi-

anism eller något annat spelar inte så stor roll. Det vik�ga är a� 

nyliberalismens bä�re fungerande marknader får bli kvar. Om 

regleringar av marknader är nödvändiga �ll exempel av mil-

jöskäl är det givetvis OK. Men inte mer regleringar eller av-

priva�seringar bara för a� en vänsterideologi säger så.  

   

Om fördelningen av kakan 
Det som hänt eKer 1980 kan, lite förenklat, beskrivas så a� av 

allt det vi producerat i västvärlden, det vi mäter som BNP, har 

en långsamt växande andel gå� �ll kapitalägarna. Alla andra – 

eller rä�are sagt, alla som har anställningskontrakt och inkomst 

av tjänst – har få� en mindre del av kakan. Grovt räknat har 

den så kallade kapitalandelen av BNP på 35-40 år ökat med 

storleksordningen 3-5 procentenheter, lite olika beroende på 

land. Lönepo�en har blivit i motsvarande grad mindre. Det 

handlar om mycket stora belopp. (Skulle man fördela 3-5% av 

Sveriges BNP 2020 på alla svenska löntagare skulle det mot-

svara en månadslönehöjning på 2 500-4 000 kronor.)  

 

Men det är bara en del av problema�ken. Lönepo�en har även 

steg för steg fördelats mindre rä�vist. E� bre� spektrum av 

välutbildade och professionella av olika slag i både privat och 

offentlig sektor (den senare finns också med eKersom lönebild-

ningen fungerar som den gör), kanske 30-40% av löntagarkol-

lek�vet, har förhandlat sig �ll en rela�vt större andel av löneka-
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kan. (Där�ll har kapitalägarna se� �ll a� de nyckelpersoner som 

de behövt för a� behålla sin starka ställning i ”fördelnings-

kriget”, allt från företagens ledningspersoner �ll problemlösare 

och specialister i företagen, få� en del av sin ersä�ning som 

inkomst av kapital.) Sammantaget är det huvudanledningen �ll 

a� inkomstskillnaderna ökat i alla västländer eKer 1980. Följ-

den har blivit a� för en majoritet av löntagarna, i många länder 

också en stor del av så kallade medelklassen, och givetvis för 

dem med de lägsta inkomsterna, ligger den reala inkomstut-

vecklingen eKer 1980 långt under den reala BNP-�llväxten. I 

vissa länder (som i USA och England) så långt under a� de reala 

inkomsterna 2020 för stora grupper är lägre än för 40 år sedan. 

Tala om a� fördelningen av kakan varit orä�vis! 

 

Den här utvecklingen kommer a� bromsas. Jag gör den kvalifi-

cerade gissningen a� inkomsterna inom löntagarkollek�vet 

ganska snart kommer a� fördelas mer rä�vist, och a� de svaga 

i samhället får det ekonomiskt bä�re. Både marknaden och po-

li�ken kommer a� medverka �ll a� det blir så. Marknaden ge-

nom a� det arbitrage i lönekostnader företagen kunnat göra 

genom a� fly�a ut produk�on �ll låglöneländer redan är på 

nedgång. Vinsterna med outsourcingen �ll lågkostnadsländer 

blir mindre. De lågt hängande frukterna är redan plockade. 

Många väsRöretag fly�ar idag hem �llverkning från �ll exempel 

Kina. Allt annat lika får fler i hemlandet jobb. Globaliseringens 

nedåtpress på lönerna i väst minskar. Det eliminerar e� av de 

vik�gaste skälen �ll vidgade inkomstklyKor under de senaste 

decennierna. 

 

Poli�ken kommer a� medverka därför a� det blir nödvändigt, 

det är vad väljarna kommer a� kräva. Socialförsäkringar. Vård-



 

 

342 

skola-omsorg. Högre utbildning. Alla de klassiska ingredienser-

na i välfärdsstaten måste förbä�ras, utvidgas och skärpas. Mer 

eller mindre beroende på land, och med varierande andel av 

offentlig produk�on och finansiering för respek�ve välfärdssek-

tor beroende på landets historia och kultur. Till det kommer vi 

ganska säkert få se mer progressivitet i ska�eu�agen. Nya 

ska�ebaser som tvingar höginkoms�agare a� betala mer ska�. 

Högre kapitalska�er. Det finns – bortse� från kapitalets flyk�g-

het – ingen ra�onell grund �ll varför gapet mellan inkomst av 

kapital och inkomst av arbete skall vara så stort som det är i 

många länder (även om det finns argument för en viss skillnad). 

Poli�sk uppbackning av facklig verksamhet (jfr allt det posi�va 

president Joe Biden sagt om facket månaderna eKer valet, un-

gefär 180 grader mot vad Ronald Reagan skulle ha sagt.) etc.  

 

Betyder det a� vi nu kommer a� få se en trend av sjunkande 

kapitalandel i västländerna, �ll och med en återställning �ll ni-

våerna före 1980? Sannolikt men inte fullt säkert. Men de låga 

räntornas, och de höga vinsternas, era borde gå mot si� slut 

om eKerfrågan i ekonomin radikalt ökar (som är en förutsä�-

ning för mi� resonemang). Förstås givet a� både konkurrens 

och marknader, särskilt marknaden för kapital, fungerar bra. 

Idag är det uppenbarligen inte så. Det finns studier som visar a� 

företagens avkastning i vissa sektorer under perioder legat vä-

sentligt högre än vad kapitalet fak�skt kostat givet infla�on, 

rimlig risk och marknadslöner. Med andra ord, företagen har 

gjort övervinster. Det antyder a� konkurrensen inte har funge-

rat. Eller a� poli�kerna och centralbankerna se� �ll a� priset 

på kapital, räntan, pressats ner under marknadspris. Eller, mest 
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troligt, en kombina�on av båda. Om det justeras �ll med �den, 

och det tror jag, kommer kapitalandelen a� sjunka.  

 

Om kapitalismen 
Vi måste försvara kapitalismen. Det finns ingen bä�re metod 

för a� effek�vt producera de varor och tjänster vi behöver än 

en fri, konkurrensutsa�, huvudsakligen privatägd kapitalism 

skyddad av en omutlig äganderä�. Alla kända försök a� labo-

rera med kapitalismen som modell för a� hi�a något bä�re har 

misslyckats.  

 

Jag förstår a� e� så tydligt ställningstagande för kapitalismen upp-

rör så go� som alla som lutar åt vänster, och säkert en del andra. 

Men man måste gå bortom känslor och ideologiska låsningar. Det 

mesta som kapitalismen beskylls för – allt från utbredd faTgdom 

�ll klimatkris – är inte kapitalismen fel. Det är poli�kerna, apropå 

faTgdom, som inte byggt upp, eller underhållit, de sociala skydds-

nät som en global öppen ekonomi av det slag vi har haK de senaste 

decennierna kräver. Det har blivit tvärtom. Välfärdsstaten har i de 

flesta västländer eKer 1980 få� mindre resurser i reala termer. Och 

det är poli�kerna som inte i �d har förstå� a� det fossildrivna sam-

hället måste korrigeras med kraKfulla incitament och stora gemen-

samma investeringar om vi skall kunna hejda uppvärmningen.  

 

Däremot kan man empiriskt visa på sådant kapitalismen gjort bra. 

Som a� den �ll exempel i Kina på kort �d lyK hundratals miljoner 

människor från värsta tänkbara armod �ll något som liknar europe-

isk medelklass. Eller som nu senast med covid 19-vaccinerna. Visst, 

kapitalismen måste också kri�seras. För �ll exempel orimliga, ja 

omoraliska, ersä�ningar �ll VD och ledningar. Eller för omå�lig spe-
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kula�on i finanssektorn (vilket i och för sig också är e� poli�skt an-

svar a� omöjliggöra, åtminstone minimera). Ändå kvarstår a� nå-

got bä�re än den västerländska kapitalismen för produk�onen i det 

samhälle vi vill skapa känner vi inte �ll.  

 

Om .llväxt 
Hög ekonomisk �llväxt är en förutsä�ning för a� världens län-

der framgångsrikt skall kunna ta sig an de stora problem och 

utmaningar som vi står inför, inte minst klimatomställningen. 

 

Det är förmodligen också en åsikt som får vissa a� sluta läsa, sär-

skilt icke-ekonomer. För även om man kan tycka a� vi ekonomer är 

självgoda typer som tror oss veta bäst, är det klart a� på den här 

punkten har vi rä�. Villfarelsen uppstår eKersom de flesta männi-

skor tror a� fortsa� ekonomisk �llväxt betyder a� vi skall konsu-

mera ännu mera prylar, göra ännu fler resor, köpa ännu större bilar 

etc. Men �llväxt i meningen ökat förädlingsvärde, ökad BNP-

�llväxt, är själva förutsä�ningen för e� annat, mjukare och klimat-

vänligare samhälle. För a� vi exempelvis skall kunna få mer fri�d, 

arbeta mindre, utbilda oss bä�re, satsa mer på ny teknologi etc. A� 

idag inte fokusera på �llväxt är som a� säga �ll medborgarna och 

företagen a� visserligen brinner det i knutarna, världen riskerar a� 

gå under, men nu skall vi ta det lugnt.  

 

Om globaliseringen 
I min värld är det öppna samhället – det vi lite slarvigt kallar globali-

seringen – med e� minimum av hinder för flödet av varor, tjänster 

och kapital över gränserna överlägset varje tänkbart alterna�v. Den 

vetenskapliga evidensen för a� öppna gränser är a� föredra om 

målet är ökat ekonomiskt välstånd är övertygande. Både för väl-
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ståndet inom e� enskilt land – Sverige är e� utmärkt exempel – 

och för a� jämna ut välståndet mellan länder. 

 

Det senare kommer också i prak�ken a� bli den kraK som ser �ll 

a� globaliseringens kri�ker, diverse na�onellt och populis�skt ori-

enterade grupper i västvärlden, kommer a� misslyckas. Vem tror 

a� Kina och andra utvecklingsländer frivilligt vill avstå möjligheten 

a� göra affärer med det rika väst? Och vem tror a� västländerna 

skulle vilja dra ner på sin export �ll de dynamiska utvecklingsländer-

na? Eller köpa saker och �ng vi inte själva kan �llverka lika billigt? 

Visst, det kommer säkert protek�onis�ska bakslag i det globala 

utbytet. Visst, det kommer a� bli mindre av väsRöretagens 

outsourcing av produk�on �ll utvecklingsländer för a� utny�ja 

lägre löner, det jag varit inne på. Men överlag tror jag a� de ekono-

miska kraKer som verkar för fortsa� globalisering är så starka a� 

ingen snäv na�onalism i världen kan bromsa. Donald Trumps reto-

rik under 2019 vad gäller USAs handel med Kina var starkt pro-

tek�onis�sk. Men det mesta förblev retorik. 

 

Om individualismen 
Västvärlden är individualis�ska samhällen enligt forskningen. En 

berömd studie från 1980-talet jämförde 50 olika länder för a� 

se deras individualis�ska och kollek�vis�ska tendenser. USA 

och Kanada och västra Europa toppade listan som de mest indi-

vidualiserade. Länder från Mellanöstern, Sydöstra Asien och 

Sydamerika var de mest kollek�vis�ska. 

 

Det finns många i väst som tycker a� nyliberalismens epok har 

gjort oss allVör individualis�ska. Vi har – bildligt – blivit kunder 

istället för medborgare. Vi har börjat tänka mer på oss själva än 
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på andra, och mindre på det vi måste göra gemensamt i sam-

hället. Kri�ken kommer från olika håll. Vänstermänniskor ogillar 

kommersialismen, valfriheten och det individuella ansvaret och 

skulle helst vilja a� vi blev mer kollek�vis�ska i vårt tänkande. 

Sedan finns det en helt annan typ av kri�k, kanske kan man 

säga a� den lutar åt höger, a� den rotlösa individualismen gör 

människorna illa. Vi får mer av hopplöshetens och meningslös-

hetens sjukdomar – alkoholism, drogmissbruk, självmord. 

 

Det ligger något i kri�ken. Solidariteten med de svaga i sam-

hället har tonats ner.  Välfärdsstaten har få� sprickor i fasaden. 

Infrastrukturen i många länder har blivit eKersa�. Allt det sam-

�digt som takten i samhällsomvandlingen har snabbats upp. 

Djupgående förändringar har tvingat sig på medborgarna. Välja-

samhället. Digitaliseringen. Okontrollerad flyk�nginvandring �ll 

Europa. Braindrain i andra europeiska länder. Många lämnas 

bakom, eller känner sig utanför. Särskilt de svaga i samhället. 

Det skapas en grogrund för an�demokra�ska rörelser och 

populism.  

 

Det är en fullt rimlig beskrivning av vad som fak�skt hänt eKer 

1980. Men nästa steg i resonemanget, a� nu skall vi som en-

skilda människor bli mindre individualis�ska är däremot inget 

jag ställer upp på. Jag är gammal nog för a� ha blivit vuxen un-

der de mer kollek�vis�ska och ”solidariska” eKerkrigsdecenni-

erna, 1950-1980. Det är ingen �d jag önskar få �llbaka. Det var 

e� tristare och tråkigare samhälle än det vi haK de senaste de-

cennierna. Kontrollerat. Trångsynt. Präk�gt. Vi som var unga 

protesterade av en anledning.  

 



347 

 

Jag påstår inte a� nyliberalismen i meningen Reaganomics inte 

farit illa fram med de svaga grupperna i samhället. För det har 

den gjort, och det har förstärkts av globaliseringen. Men det får 

inte användas som argument för mindre individualism och eget 

ansvar. Det mer individualis�ska samhälle vi gradvis få� eKer 

1980 är roligare, mer spännande och mer dynamiskt än alterna-

�vet. Det är värt a� värna om. Sedan är det poli�kernas ansvar 

a� se �ll a� de svaga grupperna i samhället skyddas och komp-

enseras. 

 

 

Ganesh Sitaraman, amerikansk juridikprofessor, skisserar i sin 

bok The Great Democracy på några alterna�v �ll nyliberal-

ismen. Det första är a� nyliberalismen får blir kvar men reform-

eras, lite oklart hur. Det andra alterna�vet kallar han na�onal-

is�sk populism, ungefär det ”America First”-program som Steve 

Bannon förespråkade och Donald Trump kampanjade för inför 

valet 2016 men sedan aldrig fullföljde som president. Som om 

SD skulle få styra Sverige, eller AfD, Alterna�v för Tyskland, 

skulle få styra Tyskland. Det tredje skulle vara en västanpassad 

autokra�. En slags europeisk variant av Pu�ns Ryssland. Kanske 

ungefär det samhälle som Viktor Orban försöker omforma 

Ungern �ll. Men idealt – så tolkar jag honom – borde vi egentli-

gen söka eKer y�erligare något, något helt ny�, en ny, djupare 

demokra� som skapar �lltro och gemenskap i samhället mycket 

bredare än vad vi hiTlls lyckats med. 

 

Mi� önskesamhälle för de närmaste decennierna, fram �ll säg 

2050, det jag just skissat på, ligger om jag skulle välja mellan 

dessa fyra närmast Sitaramans reformerade variant av nyliber-



 

 

348 

alismen (även om jag tycker a� ordet nyliberalism kanske är 

förbrukat). Jag tror inte på radikala steg vad gäller hur samhälls-

modeller formas. Konserva�smen har helt rä� i a� alla sådana 

försök kommer a� misslyckas. Jag tror inte heller på de illibe-

rala samhällen som Jimmy Åkesson och Viktor Orban verkar 

vilja skapa. Och defini�vt inte på en modern autokra� av rysk 

modell. Lika lite som jag tror på luKiga visioner om en helt ny 

samhällsordning med djupare demokra�. 

 

Då blir det inte roligare än min neo-keynesianism. 
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