
  

 

Gunnar Myrdal, Stockholmsskolan och den  

                    Socialdemokratiska efterkrigspolitiken 

 

 
Författare: Jakob Odelstad  
C-uppsats i ekonomisk historia, 
Uppsala Universitet, VT 2014  
Handledare: Gabriel Söderberg  
Seminarieledare: Dan Bäcklund 
Ventileringsdatum: Juni 2014 



  
 

 

Innehåll 
Innehåll .................................................................................................................................................... 2 

1.Inledning ............................................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställning ............................................................................................................. 4 

1.3 Metod ........................................................................................................................................ 5 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................................... 6 

1.5 Disposition ................................................................................................................................. 7 

1.6 Tidigare forskning ...................................................................................................................... 8 

2. Gunnar Myrdal och Stockholmsskolan .......................................................................................... 10 

2.1 Gunnar Myrdal ........................................................................................................................ 10 

2.2 Stockholmskolans bakgrund .................................................................................................... 11 

2.3 Huvuddragen i Stockholmsskolans ekonomiska teorier ......................................................... 14 

3. Socialdemokratin vid kongressen 1944 ......................................................................................... 17 

3.2  Partiprogrammet 1944 ........................................................................................................... 21 

3.3 Kongressdebatten.................................................................................................................... 22 

4.Gunnar Myrdals ekonomiska syn på efterkrigstiden ......................................................................... 22 

4.1 Boken ”Varning för fredsoptimism” ........................................................................................ 22 

4.2 Arbetarrörelsens Efterkrigsprogram ....................................................................................... 25 

4.3 Artiklar i Tiden ......................................................................................................................... 31 

4.4 Kongressdebatten ....................................................................................................................... 37 

5.Sammanfattande diskussion .............................................................................................................. 42 

6.Referenslista ....................................................................................................................................... 46 

 

2 
 



  
 

 

 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
De flesta som har studerat ekonomi idag vet vem John Maynard Keynes är. Hans idéer om 

att bekämpa arbetslöshet med en aktiv statlig investeringspolitik är välkända. Mindre känt är 

att det under 30-talet fanns en grupp svenska ekonomer som förespråkade en liknande 

sysselsättningspolitik.  

   Denna grupp brukar benämnas Stockholmsskolan, men det råder oenighet om det var 

frågan om en enhällig ekonomisk skola. Namnet uppkom i en artikel av Bertil Ohlin, en av 

skolans förgrundsfigurer, där han tar upp dess huvudsakliga ekonomiska teorier.1 De 

personer som anses utgöra kärnan i Stockholmsskolan var Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin, Erik 

Lindahl och Erik Lundberg. Det fanns dock viktiga ideologiska skillnader mellan 

medlemmarna vilket illustreras i att några av medlemmarna senare blev framstående 

politiker i olika partier. Gunnar Myrdal blev en aktiv politiker inom socialdemokratin medan 

Bertil Ohlin kom att bli ledare för folkpartiet.2 

  Även om Stockholmsskolan idag är relativt okänd så är det känt att Sverige kom relativt 

lindrigt undan 30-talsdepressionen och detta uppmärksammades även internationellt.  Enligt 

vissa forskare inom ekonomi så var dock Stockholmsskolans teorier i princip utdöda efter 

1939 och hade ersatts av Keynes mera lättbegripliga ekonomiska teorier.3 

   Detta är sannolikt riktigt internationellt sett. Men vad beträffar svenska förhållanden så 

kvarstår det faktum att en av Stockholmsskolans främsta gestalter, Gunnar Myrdal också var 

framstående politiker inom socialdemokratin. Han tjänade som handelsminister i Tage 

Erlanders första regering och det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet som utstakade 

landets ekonomi för åren efter kriget var i mångt och mycket Gunnar Myrdals verk. Myrdals 

koppling till både ekonomin som verksam nationalekonom som även fick nobelpriset i 

1 Jonung Lars the Stockholm school of economics revisited Cambridge 1991 sid 7 
2 Ibid sid 6 
3 Lundberg Erik Minnen kring Stockholmsskolan ur ny ekonomisk debatt 4/87 sid 280  
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ekonomi samt hans politiska arbete inom socialdemokratin och formandet av det svenska 

folkhemmet gör honom till ett intressant studieobjekt för hur nationalekonomiska teorier 

påverkar politiska ideologier och faktiska och praktiska förslag för ett lands ekonomiska 

politik. 4 

   Det borde stå klart att Myrdals ekonomiska teorier påverkade Sverige även efter 1939. 

Frågan är bara hur och på vilket sätt. Påverkade Myrdal till exempel det socialdemokratiska 

partiets ideologiska inriktning i någon större mån? Hur mycket av Sveriges ekonomiska 

efterkrigspolitik hade sin grund i Myrdals ekonomiska teorier?Just kopplingen mellan 

ekonomiska teorier och å den ena sidan och politiska ideologier och faktisk förd ekonomisk 

politik är den här uppsatsens huvudfokus.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen är avsedd att vara en ekonomisk-idéhistorisk uppsats. Fokus ligger därför 

inte på invecklade nationalekonomiska termer eller omfattande kvantitativa analyser utan 

på idén om en ekonomisk teori och hur sedan denna idé får fäste inom politiken. 

   Mitt huvud syfte i uppsatsen är att studera om och i vilken grad Gunnar Myrdals 

ekonomiska teorier som allmänt brukar förknippas med ”Stockholmsskolan” påverkade den 

politik som socialdemokraterna ämnade föra under efterkrigstiden samt om och i vilken mån 

den påverkade utformningen av de nya socialdemokratiska allmänna grundsatserna på 

partikongressen 1944.   

För att uppfylla uppsatsens huvudsyfte ställer jag samtidigt dessa frågeställningar: 

  * Hur formulerar Gunnar Myrdal den ekonomiska politiken i boken Varning för 

fredsoptimism, arbetarrörelsens efterkrigsprogram samt artiklarna av Myrdal i Tiden under 

perioden 1946-1950?  

* I debatten om de nya allmänna grundsatserna på kongressen 1944, finns det argument och 

ståndpunkter bland argumenten och förslagen som kan återknytas till Myrdals ekonomiska 

politik eller den ekonomiska politiken han skriver att han vill föra? 

4 Gustafsson Bo Ekonomporträttet: Gunnar Myrdal (1898-1987) ur Ekonomisk Debatt 1998, årg 26, nr 8 sid 618 
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1.3 Metod  
Jag ämnar främst använda mig av källmaterial som är skrivna för personer som inte har 

kunskap inom nationalekonomi. De främsta källorna är Myrdals artiklar i Tiden, 

arbetarrörelsens efterkrigsprogram, samt boken Varning för fredsoptimism. Detta är källor 

som talar om ekonomisk politik, utan att vara skrivna för ekonomer. De är politiska skrifter 

men tar upp hur ekonomiska frågor blir politiska förslag.  

   Jag kommer i början på uppsatsen försöka definiera vilka huvuddragen i Stockholmsskolans 

ekonomiska teorier är. När jag tittar i källmaterialet ämnar jag leta efter förslag och 

formuleringar som bygger på dessa teorier genom att se med vilka argument man 

förespråkar nya allmänna grundsatser på kongressen 1944 och jämföra dessa argument med 

Stockholmsskolans grundsatser och Myrdals politiska skrifter. 

   Att försöka definiera vilka tankar och idéer som går att klassa som ”Stockholmsskolan” är 

inte problemfritt. Det finns flera författare som skrivit om Stockholmsskolan och antagligen 

kommer det att finnas flera uppräkningar på ekonomiska drag som tillskrivs 

Stockholmsskolan beroende på vilken författare man använder som källa. Frågan 

kompliceras ytterligare av att Stockholmsskolan som konstaterats inte var en enhetlig 

ekonomisk skola utan bestod av flera olika svenska ekonomers verk. 

   Ett annat metod problem är förhållandet till Keynes. Om man utgår ifrån att 

Stockholmsskolan och Keynes hade snarlika tankegångar när det gäller 

sysselsättningspolitiken så kan det bli oklart om man tittar i exempelvis socialdemokratiska 

debatter om det idéerna som förs fram kommer från Keyes eller Stockholmsskolans arbete. 

   I den här uppsatsen har jag fram för allt valt att använda punkterna som nämns av Erik 

Lundberg i boken The development of Swedish and Keynesian macroeconomic theory and its 

impact on economic policy. Detta motiverar jag med att Erik Lundberg själv som en av 

Stockholmsskolans medlemmar. Rimligtvis borde han därför ha relativt klart för sig vad 

huvuddragen i Stockholmsskolan var. 
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   Beträffande Keynes är det givetvis svårt att bedöma var en idé ursprungligen kommer 

ifrån. Gunnar Myrdal skulle kunna ha fått inspiration av Keynes och Keynes ifrån Gunnar 

Myrdal. Jag anser däremot att man kan definiera Myrdals idéer i huvudkällorna som komna 

ur Stockholmsskolan omde stämmer överens med Lundbergs definition. Detta eftersom 

Myrdals räknas som en av Stockholmsskolans huvudfigurer. 

   I exempelvis kongressdebatten från 1944 är det inte lika säkert vad som kan vara inspirerat 

av Keynes och vad av Stockholmsskolan. Som tidigare konstaterats så är det i det närmaste 

omöjligt att räkna ut med hundra procents säkerhet varifrån en ekonomisk idé ursprungligen 

är hämtad om inte författaren säger detta rakt ut.  I uppsatsen kommer jag förhålla mig så 

att argument från kongressdebatten som stämmer överens med Lundbergs definition av 

Stockholmsskolan även har inspirerats av denna. Längre fram i uppsatsen efter att ha mer 

utförligt gått igenom Stockholmsskolans historia och i synnerhet dess eventuella koppling till 

Socialdemokratin argumenterar jag mer utförligt för varför Socialdemokratin i de eventuella 

fall då argument som överensstämmer med Keynes och Stockholmsskolan sannorlikt 

åtminstone delvis har inspiration från den senare. 

 

1.4 Avgränsning 
Materialet om Stockholmsskolan såväl som Socialdemokratins utveckling är oerhört 

omfattande. För att kunna göra studien relevant för en C-uppsats storlek så måste man göra 

en ordentlig avgränsning. 

   Den första avgränsningen gäller tidsperspektivet. Uppsatsen kommer att delvis behandla 

30-talets krispolitik för att ge läsaren förståelse för hur de ekonomiska idéerna utvecklades 

och först började tillämpas, men fokus kommer att ligga på tiden runt andra världskrigets 

slut och särskilt fokus på partikongressen 1944. När artiklar av Myrdal i Tiden granskas så är 

det under perioden 1944-1950. 1944 var året då arbetarrörelsens efterkrigsprogram kom 

och de år då partikongressen hölls. Därför är det intressant att börja granska artiklarna i 

Tiden vid det året. Att jag sträcker mig så långt som till 1950 beror på att det mycket väl kan 

vara så att debatten om efterkristidens ekonomi inte dog ut i och med krigets slut. Därför är 

det relevant att titta några år efter krigets slut. 
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   Utöver den tidsmässiga avgränsningen så har uppsatsen också en tydlig avgränsning 

beträffande nationalekonomiska skrifter. Tanken är att det inte ska krävas kunskaper inom 

nationalekonomi för att förstå uppsatsen. Dessutom ligger fokus på att granska hur de 

nationalekonomiska skrifterna omsattes till politik.  På grund av detta så förekommer ingen 

djupare analys av Myrdals eller de andra från Stockholmsskolans nationalekonomiska verk. 

De omfattande arbetslöshetsutredningar som Myrdal var del av inför utformandet av 

efterkrisprogrammet lämnas också utan närmare granskning. De främsta källorna till vad 

Stockholmsskolan och Myrdals ekonomiska teorier innebar bygger därför till största delen på 

andrahandskällor som är skrivna efter händelserna men som ändå på ett bra sätt kan 

sammanfatta ekonomiska teorier på relativt lättbegripligt sätt. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kan delas in i olika etapper. I den första ämnar jag ge en översiktlig beskrivning av 

Stockholmsskolans historia och dess huvudsakliga ekonomiska teorier med fokus på Gunnar 

Myrdal eftersom det är han som är uppsatsens huvudfokus. Detta utan att gå in på alltför 

invecklade nationalekonomiska analyser. 

   I den andra etappen ämnar jag ge en översiktlig beskrivning över socialdemokratins 

utveckling främst under 30-talet och fram till åren efter andra världskriget. Fokus kommer 

att ligga på slutet av andra världskriget och då främst partikongressen 1944 och debatten 

kring efterkrigsprogrammet. 

   I den tredje etappen så tittar jag på Gunnar Myrdals skrifter vid den tidpunkten, främst 

hans artiklar i Tiden, boken Varning för efterkrigsoptimism samt det socialdemokratiska 

efterkrigsprogrammet med de 27 punkterna. Det jag vill söka efter i de skrifterna är hur de 

ekonomiska teorierna omformuleras till förslag som ska läsas av folk som inte är kunniga 

inom nationalekonomi. Det torde vara givet att Myrdal uttrycker sig annorlunda i sina 

skrifter till allmänheten än i sina avhandlingar och i debatter med andra ekonomer, men på 

vilket sätt? 

   I nästa etapp granskar jag sedan debatten inom socialdemokratiska partiet både i Tiden 

och i protokollet från kongressen 1944 och granskar i vilken mån Myrdals argumentation får 

anklang i debatterna både kring den ekonomiska politiken men även om den 

7 
 



  
 

socialdemokratiska ideologin. Denna etapp låter inte Myrdal komma till tals på samma sätt 

utan fokuserar på hur hans tankar och idéer influerat andra i socialdemokratin. 

   Så i den sista etappen gör jag ett försök att knyta ihop säcken med egna reflektioner kring 

hur ekonomisk teori har påverkat faktiskt förd politik och politisk ideologi. 

 

1.6 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen om Stockholmsskolan och Socialdemokratins utveckling är 

synnerligen omfattande. Man kan emellertid dela in den tidigare forskningen i två 

huvudgrupper. Dels så finns det tidigare forskning som fokuserar på historien om 

Stockholmsskolan och deras ekonomiska teorier. Den typen av forskning är ofta väldigt 

ekonomisk lagd med beskrivning av Stockholmsskolans historia och utdrag av de ekonomiska 

analyserna men med nästan inget tal om politik och ekonomi. Den andra kategorin tidigare 

forskning fokuserar mer på Socialdemokratins ideologiska utveckling och innehåller nästa 

inga fördjupade nationalekonomiska analyser. 

   I den första kategorin så är en av de främsta bidragen The Stockholm School of Economics 

Revisted. Den boken bygger på en tvådagarskonferens som hölls i Saltsjöbaden i september 

1987 för att fira Stockholmsskolans 50års jubileum. 5 Boken är indelad i fyra delar där del ett 

behandlar rötterna till skolan, del två de huvudsakliga ekonomiska teorierna, del tre vilken 

effekt skolan fick och del fyra vad som återstår av skolan. 

   Varje del är uppdelad i flera olika kapitel som har en egen författare. Det finns alltså en 

mängd olika författare vilket innebär att man får en bild av Stockholmsskolan från flera olika 

perspektiv. Redaktören som satt samman alla kapitel är Lars Jonung.  För att få en bild av vad 

Stockholmsskolans teorier innebar, var de kom ifrån och vilka medlemmarna egentligen var 

är boken synnerligen viktig och den kommer ha en central del i uppsatsen för att ge läsaren 

en bild av vad Stockholmsskolan egentligen stod för. Däremot tas det socialdemokratiska 

partiet upp i väldigt begränsad omfattning. Boken verkar vara skriven för en läsarkrets som 

har vissa kunskaper inom ekonomi. De ekonomiska teoriernas inverkan på politiken gås inte 

igenom i någon större omfattning. 

5 Jonung Lars The Stockholm school of economics revisted edided by Lars Jonung 1991 sid 7 
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   En annan viktig bok som om Stockholmsskolan är skriven av en av dess medlemmar, Erik 

Lundberg och har titeln, The development of Swedish and Keynesian macroeconomic theory 

and its inpact on economic policy. Boken är särskilt intressant eftersom författaren själv var 

med i Stockholmskolan. Lundberg förklarar också på ett relativt enkelt och balanserat sätt 

vad skolan egentligen stod för, dess relation till Keynes och dess påverkan på politiken ända 

fram till 1970-talet. Lundberg beskriver sig själv som en Keynesian6 och hans egen 

medverkan i Stockholmsskolan gör naturligtvis att man inte kan betrakta honom som en helt 

opartisk källa. Emellertid så nertonar han Stockholmsskolans teorier och därmed indirekt sig 

själv som orsak till Sveriges väg ut ur depressionen på 30-talet.7 

   Precis som med The Stockholm school of economics revisted så lägger Lundberg fokus på de 

rent ekonomiska verken av Stockholmsskolans medlemmar. Även om han till större del än i 

tidigare nämnda verk tar upp Stockholmsskolans politiska del så skriver han nästan ingenting 

om den ideologiska omsvängningen inom socialdemokratin. 

   Om det socialdemokratiska partiets ideologiska utveckling och debatten däromkring har 

Leif Lewin skrivit en lång doktorsavhandling med titeln Planhushållningsdebatten från 1967. 

Lewins avhandling är ett gediget verk på över 500 sidor och är en mycket viktig källa till den 

ideologiska utvecklingen hos Socialdemokratin. Boken beskriver i detalj med tydliga 

referenser hur socialdemokratin gick från att utgå från en slags ödestro8 till att anamma 

idéen om planhushållning och framför allt hur debatten fördes kring de ekonomiska frågorna 

både inom partiet men också debatten mot de borgliga. 

   Lewins avhandling är ett viktigt bidrag till debatten men samtidigt så väljer han av något 

skäl att nästan helt ignorera Stockholmsskolan och dess eventuella bidrag till 

planhushållningsdebatten. Den socialdemokratiske finansminister som Lewin främst låter 

representera Socialdemokratins nya ekonomiska politik, Ernst Wigforss, sägs av Lewin ha 

varit påverkad Keynes och engelska ekonomer.9 Ordet ”Stockholmsskolan” nämns nästan 

inte alls och även om nyckelpersoner i Stockholmsskolan som Gunnar Myrdal och Berthil 

6 Lundberg Erik The development of Swedish and Keynesian macroeconomic theory and its impact on economic 
policy Milano 1996 sid 77 
7 Ibid sid 22 
8 Lewin Leif Planhushållningsdebatten Uppsala 1967 sid 25 
9 Ibid sid 61 
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Ohlin nämns till viss del så ges ingen större notis om deras eventuella bidrag till den 

ideologiska omsvängningen hos socialdemokratin. 

   Nils Unga baserar mycket av sin avhandling Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 

1912-34 på bland annat Lewins verk. Unga menar emellertid till skillnad från Lewin att 

socialdemokratin under 30-talet saknade en långsiktig expansionistisk politik under 30-

talet.10 Unga nämner Stockholmsskolans medlemmar Myrdal, Ohlin och Lindahl i högre 

omfattning än Lewin men hävdar exempelvis att Myrdal även under 30-talet var bunden till 

det neoklassiska tänkandet.11 Precis som hos Lewin så spelar Myrdals ekonomiska teorier en 

synnerligen liten roll i avhandlingen. I inledningen ställs två ekonomiska system mot 

varandra för att bekämpa arbetslöshet, neoklassicismen och Keynes.12 

    Det verkar nästan finnas en slags tendens inom  forskningen om Stockholmsskolan och 

Socialdemokratin att antingen fokusera på det ena eller det andra. Böcker om 

Stockholmsskolan fokuserar oftast på ekonomi och tar endast sporadiskt upp politisk 

ideologi och Socialdemokratin. Omvänt så fokuserar böcker om Socialdemokratin mest på 

politisk ideologi och om ekonomiska teorier nämns så är det oftast med fokus på Keynes. 

Den här uppsatsen fokuserar på att föra samman dessa två områdena och ställa 

Stockholmsskolan och Socialdemokratin mot varandra. Det är en typ av studie som inte 

verkar ha gjorts i någon betydande omfattning tidigare. 

    

2. Gunnar Myrdal och Stockholmsskolan 
 

2.1 Gunnar Myrdal 
Gunnar Myrdal föddes år 1898 i Orsa men växte upp i Stockholm.13  Hans doktorerade i 

nationalekonomi 1927 med avhandlingen Prisbildningsproblemet och föränderligheten 

10 Unga Nils Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912-34, framväxten av den nya arbetslöshetspolitiken 
11 Ibid sid 164 
12 Ibid sid 7-8 
13 Gustafsson 1998 sid 617 
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(1927).14 1932 blev han socialdemokrat och två år senare professor i nationalekonomi vid 

Stockholms universitet.15 

   Utöver sin doktorsavhandling publicerade Myrdal flertalet ekonomiska verk, bland annat, 

The cost of living in Sweden 1830-1930 (1933), Bilagan till budgetpropositionen Konjunkturer 

och offentlig hushållning (1933), Artikeln i Ekonomisk tidskrift Om penningteoretisk jämnvikt 

(1931) bilagan till Arbetslösutredningen Finanspolitikens ekonomiska verkningar (1934).16 

   Myrdal var också aktiv inom socialpolitiken. 1934 publicerade han tillsammans med sin fru 

Alva boken Kris i befolkningsfrågan, och satt med i flera statliga utredningar, bland annat 

den bostadssociala utredningen, befolkningskommissionen och jordbruksutredningen.17  

1937-1944 vistades Myrdal till stor del i USA vilket lade grunden till en av uppsatsen 

huvudkällor, boken Varning för fredsoptimism (1944).18 1945 fick han posten som 

handelsminister i den socialdemokratiska regeringen, en post han hade i två år. 1974 fick 

han nobelpriset i ekonomi tillsammans med Friedrich von Hayek som ironiskt nog hade 

motsatt uppfattning i många ekonomiska frågor än Myrdal.19 

   Det är just kombinationen av nationalekonom och politiker som gör Myrdal intressant för 

den här undersökningen. Eftersom han både hade publicerat många nationalekonomiska 

verk och samtidigt jobbat i nära sammarbete med regeringen, till och med varit del av den i 

två år, så innebär det en möjlighet att studera hur nationalekonomiska teorier omsätts till 

politiska reformer och förslag. 

 

 2.2 Stockholmskolans bakgrund 
 Stockholmsskolan var ett begrepp som först myntades av en av dess medlemmar, Bertil 

Ohlin i två artiklar i Economic Journal 1937. Året innan hade Keynes berömda General Theory 

kommit ut och Ohlins artiklar kan ses som ett försök att visa på att dennes ekonomiska 

teorier hade utvecklats parallellt av en grupp ekonomer i Sverige vid samma tidpunkt. Ett 

14 Ibid sid 617 
15 Ibid sid 618 
16 Ibid sid 618 
17 Ibid sid 618 
18 Ibid sid 618 
19 Ibid sid 618 
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intressant faktum är att termen ”Stockholmsskolan” då var helt ny. Innan Ohlins artikel hade 

ingen av Stockholmsskolans ekonomer hört talas om den.20 

   Bland skolans huvudfigurer finns främst tre namn, Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin och Erik 

Lindahl. Dessa tre är de viktigaste namnen men utöver dessa fanns även en grupp ekonomer 

inom samma kretsar som också bidrog till skolan. Bland dessa kan nämnas Erik Lundberg, 

Dag Hammarsköld, Alf Johansson och Ingvar Svennilson.21  

      Det råder idag oenighet om man verkligen kan betrakta dess ekonomers arbeten som en 

”skola.” Som tidigare nämnts så var begreppet ”Stockholmsskolan” okänt 1937. Sannolikt var 

begreppet ”Stockholmsskolan” ett försök av Ohlin att skapa en motvikt till Keynes vilket blev 

lättare om man talade om en enda skola än en rad självständiga ekonomiska arbeten.  

   Stockholmsskolans ekonomiska teorier formades i hög grad av den nationalekonomiska 

klubben i Stockholm.22 Klubben inrättades 1916 i samband med att ekonomen Knut Wicksell 

flyttade tillbaka till Stockholm från Lund.23  Klubben fungerade som en mötesplats och 

diskussionsforum för ekonomer i Stockholmsområdet. Klubben bidrog till att nya då mer 

radikala idéer diskuterades och fördes fram som alternativ till dåtidens ekonomiska 

tänkande. Det brukar ibland talas om att Stockholmsskolan var en resultatet av en slags 

”ungdomsrevolt” på den nationalekonomiska klubben där de yngre ekonomerna började 

ifrågasätta de äldres ekonomernas teorier. 

    Rolf G Henriksson beskriver i sitt avsnitt i ”The Stockholm school of economics revisted” 

det som en slags självständighetsförklaring av de yngre ekonomerna mot de äldre. Den 

första revolten började runt 1928 och anses vara ett resultat av Keynes pamflett The End of 

Laissez Faire.24 Vid den tidpunkten var det inte så mycket teoretiskt som skilde de äldre 

ekonomerna från de yngre men budskapet att de yngre ekonomerna inte var beroende av 

de äldres ställning och erfarenhet var sänt.25  30-tals-depressionen kom att bli avgörande för 

skolans inriktning. Det rådde stark oenighet på klubben om hur man skulle hantera 

20 Lundberg 1996 sid 41 
21 Lundberg 1996 sid 43 
22 Jonung 1991 sid 8 
23 Ibid sid 8 
24 Henriksson Rolf G H The political Economy Club and the Stockholm School, 1917-1951 red Lars Jonung ur the 
Stockholm school of Economics Revisted Cambridge 1991  sid 49-50  
25 Henriksson 1991 sid 52 
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depressionen. De unga ekonomernas synsätt representerades i huvudsak av Myrdal och 

förordade en mer central planering än hans huvudmotståndare, Heckscher som hade ett 

mera liberalt synsätt.26 

   En annan viktig del i utvecklingen av Stockholmsskolan var Arbetslöshetskommittén. Det 

var en statlig utredning som åren 1927-1935 forskade kring orsakerna till arbetslöshet och 

hur man ska motverka den. I början av kommitténs arbete rådde det högkonjunktur och 

deflation. Kommitténs huvudsyfte var därför först att utreda den permanenta 

arbetslösheten. Senare, när depressionen slog till började man också undersöka den 

konjunkturberoende arbetslösheten.27 Flera av Stockholmsskolans ekonomer var delaktiga i 

rapporten och många av deras tillägg räknas som några av de viktigaste skrifterna av den 

tidiga Stockholmsskolan.28  

   Kommittén bestod av ekonomer från flera olika håll och inriktningar. Man var i stort enig 

om att statliga jobb var en nödvändighet för att stoppa den skenande arbetslösheten. En av 

Stockholmsskolans medlemmar, Erik Lindahl, tog det hela ett steg vidare och menade att 

staten kan acceptera att ha underskott i stadsfinanserna för att investera i offentliga jobb för 

att bekämpa arbetslösheten som inte är beroende av konjunkturcyklerna. Idéerna om aktiv 

statlig politik för att få ner arbetslösheten med tullar och offentliga arbeten hade framlags av 

Ohlin redan januari 1930.29 Men Ohlin förespråkade dessa typer av statliga arbeten endast 

under lågkonjunktur, inte under den ”permanenta” arbetslösheten.30 

   Vi börjar alltså ana några idéer som kom att bli utmärkande för Stockholmsskolan. Vad som 

kan sägas ha haft störst betydelse i fråga om arbetslöshetskommittén är dess politiska 

koppling. En av kommitténs flitigaste medlemmar var Ernst Wigforss. Wigforss hade tidigare 

varit socialdemokratisk finansminister och tillträdde åter den posten under kommissionens 

arbete då socialdemokraterna återtog regeringsmakten i 1932 års val.31 Ett intressant 

26 Ibid sid 54-55 
27 Jonung 1991 sid 10-11 
28 Henriksson 1991 sid 103 
29 Wadensjö Eskil The committe on Unemployment and the Stockholm school Ur The Stockholm school of 
economics revisited Cambridge 1991 sid 117-118 
30 Ibid sid 114 
31 Ibid 104-105 
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faktum är att Wigforss hade hållit tal vid den nationalekonomiska klubben och hade även 

blivit den första medlemmen utan nationalekonomisk bakgrund.32 

   Wigforss sammarbete med ekonomerna i kommittén gjorde att Stockholmsskolans 

ekonomer nu kunde få indirekt inflytande på den faktiska politiken. Detta märks tydligast i 

det att Gunnar Myrdal, som också hade del i kommitténs arbete om än inte förrän efter 

1932, skrev ett appendix till regeringens budgetförslag 1933.33 Ett av de viktigaste resultaten 

av kommitténs arbete var sammarbetet mellan Wigforss och ekonomerna. Wigforss var inte 

själv nationalekonom. Det finns delade uppfattningar i vilken grad Wigforss tog sina idéer 

från Stockholmsskolan eller från Keynes som hade liknande ekonomiska teorier. Detta 

kommer gås igenom mer utförligt senare. 

   Det är i alla fall obestridligt att Sverige klarade depressionen betydligt bättre än många 

andra nationer, vilket fick ekonomer i andra länder att bli intresserade av Stockholmsskolans 

teorier. En av skolans medlemmar, Erik Lundberg, menar emellertid att den relativt måttliga 

skada Sveriges ekonomi åsamkades under depressionen bara delvis kan förklaras med de 

nya ekonomiska teorierna. Istället lyfter han fram den stora devalveringen av kronan i 

september 1931 som den mest betydelsefulla orsaken. Denna devalvering gjordes enligt 

Lundberg inte på inrådan av Stockholmsskolans ekonomer utan var helt enkelt något som 

Riksbanken tvingades göra i den rådande situationen.34 

 

2.3 Huvuddragen i Stockholmsskolans ekonomiska teorier  
Oavsett hur man väljer att värdera Stockholmsskolans ekonomers eventuella påverkan på 

Sveriges ekonomi under depressionen så är det ett faktum att Stockholmsskolans teorier 

hade blivit kända utomlands, även om begreppet ”Stockholmsskolan” var okänt fram tills 

1927, och att de ekonomiska teorierna hade fått genomslag i den socialdemokratiska 

politiken. Men vad stod Stockholmsskolans ekonomer för rent konkret? Det är viktigt att 

komma ihåg att även om man generellt sett brukar tala om Stockholmsskolan som en skola 

så bestod den av flera olika ekonomer med delvis olika uppfattningar.  

32 Henriksson 1991 sid 58 
33 Ibid sid 108 
34Lundberg 1996 sid 22 
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   Det fanns alltså skillnader men jag har inte för avsikt att i denna uppsats gå igenom vart 

och ett av Stockholmsskolans ekonomiska arbeten utan har för avsikt att koncentrera mig på 

de drag som är gemensamma. Jag låter Erik Lundbergs definition av Stockholmsskolans 

huvuddrag vara min primära huvudkälla. Han tillhörde trots allt Stockholmsskolan och även 

om han inte var med i det högsta skiktet så bör han ha haft god kunskap om skolans 

huvudsakliga teorier. 

   I sin bok som delvis tagits upp tidage skriver Lundberg att Stockholmsskolan främst var en 

brytning med andra tidigare ekonomiska teorier. Brytningen gällde enligt Lundberg främst 

idéerna om att statsbudgeten måste vara balanserad år för år, att lönerna var för höga, att 

de sparade tillgångarna var för få samt att depressionen var en ofrånkomlig effekt av tidigare 

högkonjunktur.35 Stockholmsskolans ekonomer menade att depressioner inte var en naturlig 

del av ekonomin utan tvärtom går att undvika genom aktiva ekonomiska åtgärder från 

statens sida. Detta är enligt Lundberg en av de centrala delarna av Stockholmsskolans idéer 

och något som han klassar som ”of fundamental importance”36 Emellertid rådde det delade 

meningar om hur långt man måste gå för att undvika depressioner. Myrdal ansåg till 

exempel att depressioner var inbyggt i det kapitalistiska systemet och att den ekonomiska 

krisen egentligen var en kapitalistisk kris. Detta gick på tvärs mot andra mer liberala 

ekonomer i skolan. Men grundtanken att depressioner går att undvika med en korrekt förd 

politik var gemensam för alla ledande ekonomer i Stockholmsskolan.37 

   En annan central punkt i stocksolmsskolans idéer var idéen om att statsbudgeten inte 

behövde vara balanserad år för år. När Gunnar Myrdal många år senare intervjuades om 

Stockholmsskolans viktigaste idéer säger han att dess främsta bidrag var just idén om att 

statsbudgeten bara behövde vara balanserad över konjunkturcykeln.38  Då detta enligt 

Myrdal var det främsta ekonomiska bidraget kan också antas att det var en idé som var 

central för Stockholmsskolan.  

   En tredje hörnsten i Stockholmsskolan var idén om att en aktiv finanspolitik var nödvändig 

som komplement till penningpolitiken för att påverka den generella efterfrågan på varor och 

tjänster i samhället. Gunnar Myrdal skrev som nämnts ovan ett appendix till stadsbudgeten 

35 Ibid sid 20 
36 Ibid sid 24 
37 Ibid sid 20 
38 Jonung Lars Ekonomporträttet ur Ny Ekonomisk debatt 4/87 sid 327 
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1933 där han påstod att underskotten i stadsbudgeten var en effekt av den generellt låga 

ekonomiska aktiviteten i samhället och förspråkade en aktiv finanspolitik som motmedel. 

Enligt Lundberg var detta också i linje med hela Stockholmsskolan.39 

   Här av vi alltså tre huvudidéer som går igen hos Stockholmsskolan, 

• Tron på att budget inte behöver vara i balans varje år. 

• Idéen om att depressioner och lågkonjunkturer inte är inbyggda inom ekonomin utan 

kan undvikas 

• Idén om att kombinera penningpolitik med en aktiv finanspolitik för att påverka den 

allmänna efterfrågan. 

   Lundberg summerar sedan Stockholmsskolans ekonomiska tänkande med att tillägga, 

According to Myrdal and his colleagues, the expansion of government expenditures during 

the depression and its attending large budget deficits were to be followed symmetrically 

by contractionary policies during the period of boom, thereby slowing down the boom. 

Budget surpulses in periods of expansion were supposed to offset the deficits 

accumulated during the recession.40 

   Det här är en relativt klar och enkel definition på vad Stockholmsskolans ekonomiska 

teorier innebar. I dåliga tider genomförde staten en expansiv finanspolitik för att stimulera 

efterfrågan och köpkraften. Detta underskott betalades sedan av under den följande 

högkonjunkturen.  

   Staten förordas ingripa under både högkonjunktur och lågkonjunktur med besparingar i 

det förstnämnda och investeringar i det sistnämnda. Dessa stod i kontrast mot den kanske 

främste representanten för den äldre skolan, Cassel som menade att depressionen kom av 

”exeessive exploitation of the supply of saving.”41 Enligt det gamla neoklassiska tänkandet 

kunde man inte eliminera arbetslöshet genom att stimulera efterfrågan, arbetslösheten 

berodde istället på för höga löner och borde bekämpas med lönesänkningar.42 

39 Lundberg 1996 sid 24-25 
40 Ibid sid 27 
41 Ibid sid 27 
42 Unga Stockholm 1976 sid 9 
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Stockholmsskolans idéer var i mångt och mycket lika Keynes idéer som utvecklades parallellt 

med Stockholmsskolans. Jonung kallar det för ”Keynesian policies before Keynes”43 Det finns 

omfattande diskussioner om vem som egentligen var först, och vilka skillnader det var 

mellan Stockholmsskolan och Keynes teorier. Den här uppsatsen har inte för avsikt att ta upp 

de frågorna i detalj. Vi har konstaterat vad som var Stockholmsskolans huvuddrag. Fokus blir 

att se om dessa ekonomiska teorier påverkade socialdemokratins ideologi och/eller 

efterkrigspolitiken.    

 

  3. Socialdemokratin vid kongressen 1944 
 

Det svenska socialdemokratiska partiet hade bildats 1889 men det första partiprogrammet 

antogs först 1897 och var starkt influerat av det tyska socialdemokratiska partiet.44 Nästa 

partiprogram kom 1920. Förutsättningarna hade då ändrats genom att allmän rösträtt 

införts eller var på väg att införas. Emellertid byggde programmet på ett marxistiskt 

tankesätt där målet är socialisering av det svenska näringslivet och att alla produktionsmedel 

ska läggas under samhällets kontroll.  Ord som klasskamp och utsugning har stor betydelse 

och kanske det viktigaste av allt: Det fanns det ingen tydlig skiljelinje mellan ägandefrågan 

och det ekonomiska livet.45 

   Enligt Leif Lewin präglades socialdemokraterna vid den här tidpunkten av en slags 

marxistisk ”ödestro.”46 Denna hade sin grund i Marx analys av samhället att kapitalismen 

skulle suga ut arbetarna allt våldsammare ända tills revolutionen införde socialismen.47 Även 

om den revolutionära synen på samhällsomvandlingen hade nedtonats, i synnerhet efter 

den allmänna rösträttens införande, innebar de här tankarna att socialdemokraterna hade 

utvecklat en stor brist i fråga om direkt ekonomisk politik när de kom till makten första 

gången 1920. 

43 Jonung 1991 sid 6 
44 Bergström Villy Socialdemokratin i regeringsställning, Program och ekonomisk politik 1920-1988 Uppsala 
1988 sid 16 
45 Ibid sid 11 
46 Lewin Leif Planhushållningsdebatten Uppsala 1967 sid 25 
47 Ibid sid 23 
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   Partiprogrammet från 1920 hade tydliga krav på socialiseringar och var öppet 

antikapitalistiskt. Men att genast genomföra socialism och upphäva den privata 

äganderätten vågade man inte. Istället tillsatte man ”utredningar” som skulle utreda 

socialiseringen.48 Betoningen på antikapitalism och socialisering i socialdemokraternas 

ideologi medförde att när de kom till makten under den ekonomiska krisen som följde på 

första världskriget i praktiken saknade en självständig ekonomisk politik för att få bukt med 

den ökade arbetslösheten. Målet i ekonomin var socialism, förslag för att påverka ekonomin 

inom kapitalismens ramar för att få bort arbetslösheten framlades inte.49  Sannolikt var 

socialdemokratin fortfarande alltför påverkad av ”ödestron” att det kapitalistiska samhället 

skulle störta samman av sig själv bara det fick härja fritt tillräckligt länge. Den tron innebar 

att varje reform som förbättrade levnadsstandarden för arbetarklassen motverkade den 

utarmning och katastrof som i sin tur skulle leda till socialismen.50 

   Denna ödestro gick så långt att socialdemokraterna i praktiken förde en 

arbetslöshetspolitik som var snarlik de som de borgliga förespråkade. Vid den tidpunkten 

dominerades det ekonomiska tänkandet av den äldre generationen ekonomer som menade 

att arbetslösheten i grunden berodde på för höga löner. Lösningen på arbetslöshetsfrågan 

var, menade man, att sänka lönerna till ett naturligt jämviktsläge mellan tillgången på 

arbetskraft och företagens efterfrågan. För att motverka den mest akuta fattigdomen 

betalades ett visst understöd till arbetslösa ut. Men ofta skedde det på villkor av så kallade 

”nödhjälpsarbeten.” Detta var arbeten som inte fick vara samhällsnyttiga eller produktiva 

eftersom de inte fick konkurrera med den fria marknadens nybildning av jobb. Arbetarna fick 

heller inte tjäna lika mycket som i ett ”riktigt” jobb.51  

   Det här är krav som vid första anblicken kan tyckas komma från en högerregering. Men 

faktum var att socialdemokraternas socialminister Gustav Möller 1925 uttalade sig och 

anslöt sig till idéen om att nödhjälpsarbetenas löner skulle ligga lägre än lönerna på den 

allmänna marknaden.52 Ett annat exempel på socialdemokratins anpassning till liberalismens 

ekonomiska idéer är att man formulerade penningpolitikens mål enligt en kommitté av 

48 Bergström Uppsala sid 12 
49 Ibid sid 14 
50 Lewin 1967 sid 33 
51 Ibid sid 46-47 
52 ibid sid 51 
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nationalekonomer som bland annat förespråkade deflation, arbetslöshet, sjunkande priser 

och löner. Knappast ekonomiska tankar som ligger nära Stockholmsskolan.53 

   Vare sig det berodde på den misslyckade bekämpningen av arbetslösheten eller högerns 

skrämselpropaganda så förlorade socialdemokraterna valet 1928 och backade från 41 

procent till 27 procent av rösterna.54 I och med valförlusten börjar också en förändring av 

partiets jobbpolitik. Den man som mest brukar förknippas med kursförändringen var Ernst 

Wigforss. Han hade varit finansminister en kort period på 20-talet och hade redan 1924 i en 

artikel i den socialdemokratiska tidskriften Tiden argumenterat för att sänkning av lönerna 

inte är rätt väg att gå för att bekämpa arbetslösheten.55 1930, bara två år efter valförlusten, 

framlade socialdemokratin som då var i opposition, en motion som förespråkade en aktiv 

ekonomisk politik enligt den linje som Wigforss förespråkade.56 

   Motionen innebar exempelvis att nödhjälpsarbetena skulle avskaffas och ersättas av 

statliga arbeten till marknadsmässiga löner.57 Detta är tankar som ligger nära 

Stockholmsskolans idéer om en aktiv finanspolitik för att stimulera efterfrågan. I en av 

huvudkällorna till den här utvecklingen av socialdemokratin, Leif Lewins bok 

Planhushållningen så förklaras Wigforss idéer främst komma ifrån Keynes som ungefär vid 

den här tiden höll på att utveckla sina teorier parallellt med Stockholmsskolan. Lewin stöder 

sig på en doktorsavhandling från Karl-Gustav Landgren som menar att Wigforss hade följt 

Keynes redan under 20-talet.58 

   Att Wigforss intresserade sig för Keynes teorier råder det knappast någon tvekan om. Vad 

som kan tyckas vara uppseendeväckande är att Lewin inte tar upp Stockholmsskolan över 

huvud taget. Motionen från socialdemokraterna kom mitt under arbetslöshetskommitténs 

arbete och som ju vi sett bestod kommittén av flera ekonomer från Stockholmsskolan och 

Wigforss själv och denna kommitté förespråkade också statliga arbeten. Som också tagits 

upp tidigare så hade Ohlin förespråkat statliga arbeten mot lågkonjunktur redan i januari 

1930. Alltså innan socialdemokraternas motion. Det är sannolikt att Wigforss idéer om 

53 Ibid sid 47 
54 Bergström 1988 sid 16 
55 Lewin 1967 sid 60 
56 Ibid sid 63 
57 Bergström 1988 sid 17 
58 Lewin, 1967 sid 61 
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ekonomin även hade påverkats av Stockholmsskolans ekonomer. Denna tes kommer 

fördjupas senare i uppsatsen. 

   Den här omläggningen av socialdemokraternas inriktning för ekonomin blev också början 

till en ideologisk förändring. Socialdemokraterna hade partikongress 1932, strax innan valet 

samma år då de kom till makten igen. På kongressen argumenterade Wigforss för att 

separera begreppen ”socialisering” och ”planhushållning.” Med planhushållning syftade 

Wigforss till allmänt behärskande av det ekonomiska livet och var inte i sig beroende av 

socialiseringar.59  Detta kan betraktas som ett första tecken till socialdemokraternas väg från 

att överge planerna på omfattande socialiseringar till en mer reglerad form av kapitalism. I 

partiprogrammet stod fortfarande socialiseringar kvar. Efter valsegern 1932 så började 

partiet tillämpa de nya ekonomiska idéerna. Inte socialiseringar eller liberal ekonomisk 

politik i väntan på arbetarklassens resning. 

    Den nya politiken innebar istället arbetslöshetsbekämpning genom statliga investeringar 

och detta finansierades genom att staten enligt Myrdals teorier tilläts att gå med tillfälligt 

underskott. Bergström kallar krispolitiken för ”den första medvetna tillämpningen av 

keynesiansk konjunkturpolitiken världen.60 Lewin citerar även artiklar i Tiden som resonerar i 

termer om att socialdemokraternas ekonomiska politik tjänat som kapitliasmens välgörare 

och räddare.61 Man bör emellertid komma ihåg att partiet fortfarande formellt sätt var 

antikapitalistiskt men det var tydligt att en ideologisk förändring hade skett. 

   Som tidigare konstaterats så kom Sverige relativt lindrigt undan depressionen. Vare sig det 

berodde på den nya ekonomiska politiken eller något annat så fortsatte socialdemokraterna 

att vinna val efter val efter 1932.62 Wigforss tal om planerad ekonomi som ett alternativ till 

socialiseringar av näringslivet hade uppenbarligen varit effektivt. Men ännu gällde formellt 

fortfarande 1920 års partiprogram med dess tal om ”klasskamp”,  ”utsugning” och dess krav 

på socialiseringar. När andra världskriget började lida mot sitt slut och politiken för 

efterkrigsåren började stakas ut så stod det klart att det behövdes en uppdatering av 

socialdemokraternas allmänna grundsatser  

59 Ibid sid 74 
60 Bergström 1988 sid 23 
61 Lewin 1967 sid 104-105 
62 Ibid sid 145 
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3.2  Partiprogrammet 1944 
Socialdemokraternas nya partiprogram fastställdes vid kongressen 1944. Förutsättningarna 

var då radikalt annorlunda än vid det förra programmet från 1920. Då hade man varit i 

opposition, partiet hade som vi sett nästan helt saknat en egen ekonomisk politik och man 

präglades av en slags ödestro på kapitalismens framtida undergång. 

   1944 var situationen en annan. Partiet hade varit i regeringsmakt sedan 1932, att tala om 

att ”omdana” samhället tedde sig antagligen märkligt då man faktiskt haft tolv år på sig att 

genomföra denna omdaning. I programmet från 1920 hade talet om produktionsmedlen 

varit centrala 

Huvudorsaken till de lyten, som vidhäfta våra dagars civilisation, är nämligen det 

privatkapitalistiska produktionsättet, som lagt äganderätten till produktionsmedlen i 

ett mindretals händer,63 

Klasskampen mellan utsugna och utsugare får sin moderna prägel. Arbetarklassen blir 

medveten om sin historiska mission att vara bärare av en ny produktionsordning, frihet 

från profitintresset, och framträder som den ledande bland de utsugna folkklasser, 

vilka kapitalismen bragt i beroende och otrygghet.64  

Som man kan se talade det gamla partiprogrammet om ”klasskamp”, ”utsugning” och den 

privata äganderätten. Lösningen på de här frågarna gick knappast att missförstå, 

Denna klasskamp skall icke upphöra, förrän samhället så omdanats, att den kapitalistiska 

utsugningen helt är upphävd, klassamhället fallet och massfattigdomen avskaffad. Detta 

åter kan endast ske genom att upphäva den privatkapitalistiska äganderätten till 

produktionsmedlen och lägga dem under samhällets kontroll och besittning65 

Det här summerar på ett bra sätt partiprogrammet från 1920. Arbetarklassen var utsugen av 

kapitalismen och botemedlet var helt enkelt att upphäva den privata äganderätten. Sett till 

den faktiska politiken som socialdemokraterna faktiskt fört under de tolv år som de varit vid 

makten ter det sig närmast löjeväckande. Partiet hade inte upphävt den privata 

äganderätten inte ens gjort några realistiska försök i den riktningen. Man hade fört en 

krispolitik som hade formulerats av flera ledande nationalekonomer och som vi konstaterat, 

63 Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 17:e kongress, 1944 sid 35 
64 Ibid sid 37 
65 Ibid sid 38 
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av vissa kallas den första gången ”Keynianistisk” politik förts på allvar i ett land. Krispolitiken 

hade till och med beskrivits som kapitalismens välgörare och räddare.66  

 

3.3 Kongressdebatten 
Det stod förmodligen klart att det nya programmet bättre måste spegla partiets faktiska 

politik.  Men att skriva att man var ”kapitalismens räddare” i det nya programmet där man 

tidigare talat om privategendomens avskaffande lät sig naturligtvis inte göras. I det nya 

partiprogrammet hade i alla fall begrepp som ”utsugning” och ”klasskamp” strukits. Om 

ägandefrågan står det i en central del av programmet att läsa, 

Vare sig den ekonomiska verksamheten bygger på enskild äganderätt eller olika former av 

kollektiv äganderätt måste den samordnas till en planmässig hushållning,67  

Det här visar på en stor ideologisk förskjutning hos socialdemokratin. Kravet på avskaffandet 

av den privata äganderätten hade försvunnit och ersatts av krav på ”planmässig 

hushållning.” Begreppet ”planmässig hushållning” är intressant. Som tidigare framgått hade 

Wigforss redan på kongressen 1932 separerat begreppen ägande och planhushållning och 

syftat på att den ena kan existera utan den andra. Det skulle i så fall innebära en betydligt 

mindre förändring av samhällsekonomin än vad som kan tyckas vid första anblicken. Idag 

skulle sannolikt de flesta förknippa planhushållning med socialiseringar och allmänt ägande 

av produktionsmedlen. Begreppet har en tydlig ”vänsterprägel”. Men vad menades 

egentligen med begreppet?  

4. Gunnar Myrdals ekonomiska syn på efterkrigstiden 

 

4.1 Boken ”Varning för fredsoptimism” 
Myrdals bok om fredsoptimism kom ut 1944, samma år som partikongressen gjorde den 

ändringen i programmet angående socialiseringsfrågorna och samma år som 

arbetarrörelsens efterkrigsprogram kom ut. Enligt Erik Lundberg så var bakrunden till boken 

66 Se ovan 
67 Kongressprotokoll 1944 sid 41 
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att Myrdal hade jobbat i Washington och blivit influerad av amerikanska ekonomer om hur 

minskningen av militärutgifterna skulle påverka efterfrågan och sysselsättningen.68 

   I korthet sammanfattar Myrdal situationen med att det i USA efter andra världskriget 

förespås en orolig ekonomisk utveckling som möjligtvis kan frambringa en kris liknande den i 

början på 20-talet eller 30-tals depressionen.69 Genomgående i boken är det så kallade 

”omställningsproblemet.” Alltså omställningen från en krigsekonomi till en fredsekonomi. 

Här visar Myrdal på en tydlig skepsis mot kapitalismen och den fria företagsamhetens makt 

att förebygga kriser, 

Utanför nazismens Tyskland och kommunismens Ryssland samt hushållningen i flera andra 

länder nu under kriget – d.v.s. i centralt tvångsreglerade ekonomier – finns ingen historisk 

erfarenhet att man någonsin någonstädes lyckas stabilisera en högkonjunktur. 

Högkonjunkturen tycks i ett privatkapitalistiskt samhälle alltid ha en övergång och mynna 

ut i en kris och en depression, och som vi vet finns det goda konjunkturteoretiska skäl för 

att så blir fallet.70 

Det här är tankar som ganska tydligt går att relatera tillbaka till Stockholmsskolan. Som 

tidigare visats var en av de centrala teorierna att depressioner krävde aktiv statlig politik för 

att förebyggas. Någon direkt förespråkan för planhushållning i USA går inte att hitta. Det är 

emellertid inte så förvånande eftersom boken inte är en handlingsplan för vad som bör 

göras.  

   Däremot uttrycks behovet av planerad hushållning indirekt i det att Myrdal i sin 

argumentation har en skeptisk syn på den fria marknaden att stabilisera en högkonjunktur 

och skapa full sysselsättning. Det finns, menar han, ett problem i att det krävs en 50 

procentig ökning av konsumtionen för att kunna upprätthålla full sysselsättning efter kriget. 

Men samtidigt så strävar arbetsgivarna efter att hålla lönerna nere vilket omöjliggör en 

motsvarande ökning av köpkraften.71 

68 Lundberg 1996 sid 43 
69 Myrdal Gunnar Varning för efterkrigsoptimism Stockholm 1944 sid 167 
70 Myrdal 1944 sid 126 
71 Ibid sid 140-141 
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Genom att lönerna icke sätts upp och än mer genom lönesänkning bortsryks nämligen 

köpkraftunderlaget för den fulla sysselsättningen och depressionskurvan sätts i rörelse 

neråt.72 

Här visar Myrdal samma syn som Stockholmsskolan och arbetslöskommittén under 30-talet 

gjorde för att få ner arbetslösheten. Full sysselsättning åstadkommer man inte med sänka 

löner som den gamla skolan förespråkade utan med högre löner för att stimulera 

köpkraften, och det är tydligt att Myrdal här uttrycker sin skepsis till den fria marknadens 

förmåga att åstadkomma detta. 

   Myrdal menade att de amerikanska företagarna säkert var för full sysselsättning men att 

de antog att alla andra företagsledare skulle agera för full sysselsättning men att de enskilda 

företagsledarna ”hyser handlingsplaner som icke förverkligar hans egen anpart av 

motsvarande produktion#.73 Myrdals bok är i grunden en varningsskrift. Inte ett politiskt 

handlingsprogram. Det ger ändå på ett bra sätt uttryck för några av hans viktigaste 

ekonomiska tankegångar. T.ex. att 

• Länder med fritt privatägda näringsliv har mycket svårt att stabilisera en 

högkonjunktur 

• Depressioner kommer främst av brist på köpkraft i samhället, det är därför 

avgörande att se till att lönerna höjs för att pressa upp köpkraften. Sänkta löner får 

motsatt effekt. 

• Privata företagsledare organiserar inte sin produktion för att hela samhället ska 

uppnå full sysselsättning utan fokuserar på åtgärder för att maximera vinsten för 

deras eget företag. 

Några direkta förslag på politik som amerikanerna borde föra efter krigslutet finns inte, även 

om man kan ana att Myrdal pga. sin skepsis mot den fria företagsamhetens roll i att 

motverka depression förordar en mer planerad ekonomi. Det blir extra tydligt i sista 

avsnittet som handlar om hur Amerikas kommande kris kommer att drabba Sverige. Där 

heter det, 

72 Ibid sid 141 
73 ibid sid 139 
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Krigets slut betyder således för oss svenskar inte bara att kaffet blir fritt – om det nu blir 

det vilket vi inte sett än. Ej blott utrikeshandeln utan hela produktionslivet kommer att 

ställa krav på statlig ledning och reglering.74 

Här hittar vi till slut tal om planering av produktionen. Det är tydligt att Myrdal fruktar att 

den kommande amerikanska krisen kommer att drabba även Sveriges ekonomi. Men i den 

här boken går han inte in på exakt vad ”statlig ledning och reglering” innebär rent praktiskt.  

Boken visar emellertid hans skepsis mot den fria marknadens möjligheter att lösa kriser. 

   Som bekant besannades inte Myrdals farhågor. Världen hamnade i högkonjunktur efter 

kriget, inte en ny depression. Emellertid ger boken en bra bild av Myrdals ekonomiska 

tänkande på ett mer konkret sätt, eftersom den inte är vetenskapligt uppbyggd eller har 

andra ekonomer som målgrupp. Det gör texten mer lättbegriplig utan massor av 

nationalekonomiska termer och begrepp. Bristen på föreslagen politik gör emellertid att den 

inte kan räknas som en politisk skrift, snarare som en skrift om ekonomi som riktar sig till 

politiker eller annat folk utan avhandlingar i nationalekonomi. 

 

4.2 Arbetarrörelsens Efterkrigsprogram 
Arbetarrörelsens efterkrigsprogram kom också ut 1944. Precis som Myrdals bok om 

fredsoptimism och kongressrapporten. Programmet är i punktform där socialdemokratin i 27 

punkter visade vad man ville föra för praktisk politik efter andra världskrigets slut. Den 

tidsmässiga kopplingen till partikongressen senare samma år gör det särskilt intressant. Det 

kan ge bild av vad det nya socialdemokratiska partiprogrammet i praktiken innebar vilket 

inte alltid behöver vara alldeles lättolkat. I synnerhet begreppet ”planhushållning” ges i 

kongressrapporten ingen tydlig bild av vad det innebär i ren konkret politik. Programmet var 

emellertid strikt socialdemokratiskt utan ett sammarbete mellan partiet, LO, 

socialdemokratiska kvinnoförbundet, SSU. Först på listan över representanter för partiet har 

vi Ernst Wigforss. Som ekonomisk expert nämns Gunnar Myrdal och Bonow.75 Bonow sägs 

emellertid huvudsakligen ha fungerat som expert i frågor rörande jordbrukspolitiken och 

74 Ibid sid 348 
75 Wigforss Ernst, Karl Fredriksson, August Lindberg, Gunnar Andersson, John Grewin, Oscar Westerlund, Alva 
Myrdal Bertil Johansson, Gunnar Myrdal, Mauritz Bonow, Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, 1944 sid 2 
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monopolkontrollen varför man kan anta att Myrdal varit den huvudsakliga ekonomiska 

experten i övriga frågor.76  

   Att kalla programmet för ”Arbetarrörelsens” efterkrigsprogram kan ses som något 

överdrivet då kommunisterna inte var med och utformade det. Den enda organisationen 

som stod utanför det socialdemokratiska partiet var LO som hade fyra representanter men 

det har knappast påverkat i någon större omfattning eftersom LO stod socialdemokratin 

nära. Att det är i huvudsak det Socialdemokratiska partiet och organisationer knutna till 

detta som har gjort programmet gör det mer värdefullt till den här studien eftersom det får 

en tydlig koppling till kongressen samma år. Ett problem är att vi inte med säkerhet vet vem 

som skrev vad i programmet. Syftet bakom studien är ju att analysera Myrdals eventuella 

påverkan på politiken och ideologin. Emellertid finns det några relativt säkra slutsatser som 

kan dras. Det står i början att Myrdal bidrog som expert. Myrdal var i grunden 

nationalekonom. Därför är det högst sannolikt att han som expert har formulerat de mer 

ekonomiska frågorna. Vi vet från början också att den andra ekonomiska experten Mauritz 

Bonow främst sysslade med jordbrukspolitiken och monopolfrågorna. Det borde därför inte 

vara en allt för långdragen hypotes att de andra delarna av programmet som rör ekonomiska 

frågor reflekterar Myrdals egna idéer. Det kan i alla fall med ännu större säkerhet sägas att 

de ekonomiska teorier som presenteras i programmet inte gick emot Myrdals syn på 

ekonomin. 

   Det genomgående budskapet i programmet är full sysselsättning. Redan i inledningen av 

programmet så förklarars nödvändigheten av den planerade hushållningen, 

Den huvuduppgift, som förestår, är att samordna den ekonomiska verksamheten till en 

planmässig hushållning, så att arbetskraft och materiella tillgångar stadigt utnyttjas för en 

effektiv produktion.77 

Redan här kan vi utläsa några av programmets huvudteser. Produktionskrafterna får inte stå 

outnyttjade. Därför måste samhället samordna den ekonomiska verksamheten till en 

planmässig hushållning för att åstadkomma full sysselsättning. Detta tankesätt fortsätter 

under själva punkterna. 

76 Ibid sid 2 
77 Ibid sid 4 
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   Efter att de 27 punkterna presenterats i korthet följer sedan ett avsnitt som ska närmare 

motivera programmet. Det är nu det blir särskilt intressant för den här studiens syfte, 

eftersom programmet här talar mer utförligt om begreppet ”planmässig hushållning.” Först 

och främst står det klart att efterkrigsprogrammet precis som partiprogrammet inte menar 

socialisering när de talar om den planmässiga hushållningen. Man skriver att, 

 

I den mån som den privata företagsamheten lyckas lösa den angivna uppgiften – att ge 

massorna så mycket av detta livets goda, som är tekniskt möjligt vid full och effektiv 

användning av arbetskraft och materiella produktionsmedel – kan den i framtiden tillåtas 

fungera ungefär på det sätt, som var vanligt under förkrigstiden. 78 

Man var alltså inte emot all privat företagsamhet. Författarna till efterkrigsprogrammet går 

till och med så långt att de skriver att ” Den viktigaste uppgiften måste alltså bli att hålla det 

ordinarie näringslivet i full gång.”79 Författarna till programmet var inte främmande för 

offentliga arbeten. Men föregående citat visar att man föredrog det ordinarie näringslivet. 

Det är ett ännu större steg ifrån socialiseringar. Vad som egentligen menas med 

planhushållning blir mer tydligt när man läser bokens huvuddrag om det inre 

sysselsättningsprogrammet. Författarna menar att full sysselsättning visserligen är alla till 

lags men att den enskilda företagsägaren inte kommer att leda sin verksamhet mot detta. 

Denne får ju större kostnader om mer personal anställs, 

För den enskilde företagaren ter sig ju saken tvärtom så, att efterfrågan på just hans 

produkter ingalunda ökas därigenom att han själv ökar sin produktion och anställer fler 

arbetare, som får avlöning. Däremot blir efterfrågan på hans produkter större därigenom 

att övriga företagare – i varje fall de som inte konkurer med honom – utvidgar driften, så 

att köpkraften i samhället stiger. Den praktiska slutsatsen blir då den, att det för 

tillgodoseende av det gemensamma intresset fodras ett gemensamt handlande. 

”Det betyder i första hand, att investeringsverksamheten d. v. s kapitalanvändningen i 

folkhushållet bör samordnas. Och det betyder i sin tur, att den i stort måste ledas av ett 

gemensamt planeringsorgan, som representerar såväl enskild som offentlig företagsamhet 

och som ser till att kapitalresurserna i samhället används för att hålla produktionen i full 

gång för nyttiga ändamål. Detta är en huvudpunkt i programmet. 

78 Ibid sid 45 
79 Ibid sid 70 
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Minst lika viktigt är att konsumtionskraften uppehålles och stärkes. Det kommer också att 

ske just därigenom att investeringsverksamheten kommer ordentligt i gång. Men 

samtidigt blir det bättre förutsättningar för lönande investeringsverksamhet i och med att 

konsumenterna får en ökad köpkraft i sina händer.80 

Här citeras ett längre parti av kapitlet för att ge läsaren en klar bild av vad programmet 

säger. Detta avsnitt är särskilt intressant eftersom den talar om vad som faktiskt bör göras. 

Notera att en del av texten är kursiv. Det betyder rimligen att författarna har ansett den vara 

särskilt viktig.  

   Här får vi som läsare ta del av vad den planerade hushållningen innebar i praktiken. Det 

gemensamma som behövde samordnas var investeringsverksamheten. Detta skulle ske 

genom ett gemensamt planeringsorgan och är den centrala åtgärden som tas upp för att 

åskakomma full sysselsättning, det som det tidigare beskrivits kräva planhushållning till. Vad 

som egentligen menas med ”planhushållning” verkar vara en gemensam planering av 

investeringarna.  

  Som skäl till detta återkommer köpkraftbegreppet. Genom gemensamma investeringar så 

skulle konsumenternas köpkraft öka, konsumtionen öka och fler jobb skapas. Det här är 

idéer om åtgärder som har tydliga kopplingar till Stockholmsskolan. Som konstaterats 

tidigare var en central del av Stockholmsskolan att tillämpa en aktiv finanspolitik för att höja 

efterfrågan. 

Det finns också i programmet en uppräkning av vad planekonomiska insatser innebär. Där 

står det, 

Men i samma mån som den icke kan lösa den uppgiften, måste samhällets organ gripa in 

med de planhushållningsåtgärder, som i varje särskilt fall befinnes mest lämpliga: 

uppmuntran åt kooperativ eller annan allmännyttig produktion; utökning av den 

ekonomiska verksamhet, som bedrives av samhälleliga eller halvoffentliga organ, med 

eller utan övertagande av förut privatägda produktionsmedel; stöd och reglering av 

investeringsverksamheten; förstärkning av konsumtionskraften.81 

Denna uppräkning är värdefull för det ger en bra bild av vilken politik som konkret menas 

med planhushållning. Den uppräkningen bekräftar delvis vad som framkommit tidigare, att 

80 Ibid sid 70-71 
81 Ibid sid 45 
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planeringen kopplas samman med investeringar och målet är att stimulera köpkraften. Men i 

uppräkningen nämns också andra åtgärder. Mest markant är kanske talet om utökning av 

den ekonomiska verksamheten ”med eller utan övertagande av förut privatägda 

produktionsmedel;” Övertagande av privata produktionsmedel räknas alltså som en av 

många möjliga planhushållsåtgärder. Däremot så var det som tidigare konstaterats inte 

något som direkt eftersträvades. Man syftade i första hand till att kontrollera det privata 

näringslivet. 

   Det blir här uppenbart att efterkrigsprogrammet bygger på ekonomiska teorier som går 

tillbaka till Stockholmsskolan. Detta märks särskilt tydligt i det att 

* Programmet uttryckte tvivel kring den fria marknadens förmåga att skapa full 

sysselsättning. 

* Genom att kontrollera investeringarna så kunde man påverka efterfrågan och köpkraften i 

samhället. 

* Det var främst underkonsumtionen som var orsaken till att depressioner inträffade. 

 Det är i sig inte särskilt förvånande att Stockholmsskolans tankar förs fram eftersom Gunnar 

Myrdal var en av skolans förgrundsfigurer och samtidigt en av experterna som var med och 

utformade programmet. Men även om handlingsprogrammet har Stockholmsskolans idéer 

som grund så går man i vissa avseenden längre i fråga om politiska åtgärder. Detta är i sig 

inte heller så förvånande då programmet faktiskt var ett politiskt program och inte ett 

ekonomiskt. Det gällde antagligen att lova förändringar för att nå fram till de potentiella 

väljarna. 

   Men om handlingsprogrammet verkligen strävade efter att föra en ekonomisk politik 

baserad på Stockholmsskolans teorier så borde övriga medlemmar i skolan rimligtvis och 

stödja programmet. Så var emellertid inte fallet. En annan av Stockholmsskolans 

förgrundsfigurer Berthil Ohlin, hade vid det här laget blivit politiker för folkpartiet och 

argumenterade emot idén om planering.82 Lewin tar upp frågan i sin bok och han menar att 

Ohlin under 30-talet stått på socialdemokraternas sida i planhushållningsdebatten och kallat 

82 Lundberg 1996 sid 45 
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sitt eget program för ”reformering och rationalisering” av socialdemokraternas dagspolitik.83 

Ohlin var enligt Lewin emot de gamla liberala ekonomiska teorierna men vände sig emot 

socialdemokratin av det skälet att han fruktade socialiseringar med en socialdemokratisk 

regering efter kriget.84 

   Detta kan tyckas obefogat eftersom det redan konstaterats att socialdemokraterna till och 

med ville stödja det privata näringslivet för att skapa full sysselsättning. Emellertid så fanns 

det också delar av efterkrigsprogrammet som kunde tolkas som krav på socialiseringar. 

Punkt 23 i programmet lyder till exempel, 

23. Stöd åt allmännyttig produktion eller socialisering på områden, där enskild 

företagsamhet medför misshushållning eller monopolism.85 

I motiveringen till punkten står det på nästa sida, 

I de fall, då hela produktionen domineras av ett företag eller en sammanslutning av 

företag, eller då en konkurerande produktion kan anses oekonomisk bör däremot de 

existerande företagen överföras i samhällets ägo.86 

   Sådana här formuleringar låg inte i lag med Stockholmsskolans idéer som ju aldrig hade 

förespråkat socialiseringar. Det är därför inte särskilt underligt att Ohlin, som betraktade sig 

som socialliberal, anar oro för socialiseringar. Men det väsentliga är att han inte var direkt 

emot programmets sätt att se på arbetslöshet och depression där investeringar för att öka 

köpkraften förspråkades.  

   Man kan säga att Arbetarörelsens efterkrigsprogram på många sätt var ett program som 

var inspirerat av Stockholmsskolans ekonomiska tankegångar men i en mer radikalare 

version. Att Myrdal var en av arkitekterna bakom bekräftar bara det som konstaterats 

tidigare, nämligen att Stockholmsskolan var en skola med en gemensam grundsyn men med 

delvis olika uppfattningar om viktiga frågor mellan dess medlemmar. 

   Det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet kom att bli grunden för den politik som 

socialdemokraterna förde efter valet. Villy Bergström skriver att programmet ”haft en 

83 Lewin 1967 sid 295 
84 Ibid sid 296-297 
85 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944 sid 26 
86 Ibid sid 27 
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utomordentligt stor betydelse för socialdemokratiska efterkrigsregeringar.”87 Även om alla 

förslag i efterkrigsprogrammet inte har realiserats verkar det stå klart att programmet hade 

stor betydelse på den förda politiken under åren efter andra världskriget. En rad motioner 

baserade på programmet lades också fram för riksdagen 1945. Det har redan konstaterats 

att många idéer i efterkrigsprogrammet hade sin bakgrund i Stockholmsskolans ekonomiska 

teorier. Detta gäller främst synen på sysselsättning och arbetslöshet. Precis som 

Stockholmsskolan förordade man en expansiv finanspolitik för att höja efterfrågan. Detta 

skulle främst ske genom att kontrollera investeringarna. Emellertid visar bland annat Ohlins 

motstånd mot programmet och socialdemokraterna att politiken som fördes och som man 

försökte föra inte slutade vid Stockholmsskolan. Man var som konstaterats mer radikal i 

vissa frågor. Stockholmsskolan kan tveklöst sägas ha varit en inspirationskälla till 

efterkrigspolitiken men den var knappast den enda.    

 

4.3 Artiklar i Tiden 
Under perioden som undersökts, 1944-1950, finns det tre artiklar av Gunnar Myrdal i Tiden 

alla från 1945. Det året var Myrdal även redaktör för tidningen. Artiklarna skrevs alltså efter 

efterkrigsprogrammet och kongressdebatten men ändå under ungefär samma tidsperiod. 

Dess främsta värde är att här skriver Myrdal fritt till en läsekrets som ofta inte är ekonomiskt 

utbildade. Därför kan artiklarna ge en bra bild av hur Myrdals ekonomiska tänkande tog sig 

uttryck i politisk ideologi och politiska förslag. 

   Den första artikeln är från nr 1 1945 och går under namnet Tiden och partiet. Myrdal är vid 

den här tidpunkten redaktör för Tiden och han skriver därför i årets första artikel i 

tidskriften.88 Till att börja med gör Myrdal en jämförelse med åren efter första världskriget 

som präglades av depression och massarbetslöshet. Denna förklarar Myrdal med att 

produktionen var planlös vilket ledde till att företagarna byggde monopoliska organisationer 

som låste prisbildningen, inskränkte produktionen och detta ledde till att köpkraften bröt 

samman.89 

87 Bergström 1988 sid 33 
88 Myrdal Gunnar Tiden och partiet ur Tiden månadskrift för socialistisk kritik och politik nr 1 1945 sid 1 
89 Ibid sid 1-2 
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   Myrdal fortsätter med att säga att, när man fick makten i 1932 års val, genomfördes 

åtgärder som expansiv penningpolitik, underbalansering av budgeten och offentliga arbeten 

som tillsammans bidrog till att lyfta konjunkturen.90 Detta påminner en hel del om 

huvuddragen i Stockholmsskolan som redovisats tidigare. I synnerhet idéerna om en 

expansiv politik för att vända konjunkturen som finansieras med en underbalanserad 

budget. Intressant nog så väljer Myrdal att inte ta upp sin egen del i de här ekonomiska 

idéerna. Istället skriver han att idéerna ”mognade som på beställning” vid tidpunkten för 

socialdemokraternas maktövertagande.91 

   Det verkar finnas en tendens både hos Myrdal och i kongressdebatten samt i 

efterkrigsprogrammet att inte nämna Stockholmsskolans arbete. Keynes nämns inte heller. 

För en utomstående framstår det närmast som om det nya ekonomiska tänkandet hänger 

samman med socialdemokratin. Ett tänkbart skäl kan vara att om Myrdal tar upp 

Stockholmsskolans arbete så kan man inte ignorera Berthil Ohlin, som ju också var en av 

Stockholmsskolans förgrundsfigurer men som var politiker inom folkpartiet. Då skulle 

socialdemokraterna möjligtvis förlora sin roll som depressionens övervinnare. 

   Det som Myrdal förklarar vara skillnaden mellan socialdemokraternas och de borgligas 

politik är främst den sociala politiken. Det talas om socialförsäkringsreformer och fram för 

allt att den sociala politiken ska inordnas i den ekonomiska politiken.92 Motivet bakom går 

återigen tillbaks till köpkraften. Genom att låta budgeten vara underbalanserad och satsa på 

sociala reformer ska köpkraften ökas så att full sysselsättning nås. Detta ses som ett 

komplement till de offentliga arbeten man tidigare förespråkat.93 Grundtanken går tillbaka 

till Stockholmsskolans ekonomiska idéer om ökad köpkraft mot arbetslöshet men det är 

samtidigt en ny dimension av tankegångarna genom fokus på välfärd för sysselsättningen. 

   Den andra artikeln i Tiden är egentligen ett svar på en kritisk artikel om planhushållningen 

skriven av företagaren Gerard De Geer. Den visar på hur en del av motståndet mot 

socialdemokraternas planhushållning gestaltade sig. De Geer är tvärtom mot vad man kan 

tro inte en anhängare av de ekonomiska idéer som den äldre generationens ekonomer som 

90 Ibid sid 2 
91 Ibid sid 2 
92 ibid sid 5 
93 Ibid sid 6 
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Stockholmsskolan revolterade mot, nämligen att staten ska göra så lite som möjligt och låta 

näringslivet sköta sig självt även under depressioner. Istället skriver han, 

Att statsmakterna numera genom sin kredit- och penningpolitik eller genom sina 

möjligheter till centralt förda handelsförhandlingar med främmande makter äger goda 

förutsättningar att påverka den allmänna konjunkturutvecklingen bestrides icke av 

någon.94 

Argumenten som de Geer för fram mot planhushållning är följande, 

• Planhushållning har redan tillämpas förr i form av skråväsendet och detta var 

ineffektivt för ekonomisk utveckling. 

•  I Nazityskland under 30-talet tillämpades planhushållning vilket fick bort 

arbetslösheten men det ledde till att levnadsstandarden sjönk. 

• Även i Ryssland har man försökt tillämpad planhushållning och även där har man fått 

bort arbetslösheten men till priset av sänkt levnadsstandard och ineffektiv 

produktion.95 

 

Vidare förslår de Geer vidgade statliga företag som arbetar på samma villkor som de privata 

företagen som ett alternativ till socialisering.96 Det verkar som om De Geer när han kritiserar 

planhushållningen mest av allt är rädd för socialiseringar. I slutet av artikeln uttrycker han sig 

på följande sätt, 

Ett försök efter denna linje vore att föredra framför alternativet att omedelbart beträda 

socialismens ovissa för att inte säga äventyrlig väg.97 

Det verkar här tydligt att de Geer till skillnad från Wigforss inte ser skillnaden mellan 

planhushållning och socialisering. Han kan till och med tänka sig ökad statlig företagsamhet. 

Om hypotesen att socialdemokraternas efterkrigspolitik inte var för socialisering av 

näringslivet och avskaffandet av kapitalismen stämmer borde Myrdal i sitt svar vara relativt 

enig med de Geer i många frågor.  Så är det också, Myrdal skriver i sitt svar exempelvis att,  

 

94 De Geer Gerard En företagares syn på socialisering och planhushållning Ur Tiden nr 8 1945 sid 464 
95 Ibid sid 465-466 
96 Ibid sid 468-469 
97 Ibid sid 469 
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Över huvud taget är det svårt för en socialdemokrat att demonstrera en annan mening i 

sakfrågorna än den De Geer i denna mycket intressanta uppsats givit uttryck åt. Skulle De 

Geers inställning komma att bli en förhärskande företagaropinion i landet, bör vi ha lätt 

att i samarbete lösa våra problem under den närmaste framtiden.98 

Några av De Geers slutsatser är Myrdal emellertid föga förvånande kritisk till. Detta gäller till 

exempel De Geers jämförelse mellan planhushållningen och det gamla skråväsendet. Där 

förklarar Myrdal att det industriella system som socialdemokraterna eftersträvade var minst 

lika främmande från skråväsendet som det privatkapitalistiska. Samtidigt hävdar han att De 

Geer egentligen själv förespråkar en sorts planhushållning.99 Jämförelsen med nazismens 

planhushållning tillbakavisas med att nazityskland till skillnad från Sverige var en totalitär 

stat och exemplet om Ryssland tillbakavisas bland annat med argumentet att man ofta 

jämför Rysslands ekonomi med andra välmående länder och inte med det Ryssland som 

fanns före revolutionen.100 

   Det mest intressanta är att Myrdal anser att De Geer själv egentligen förespråkar 

planhushållning. Det kan tyda på att många inom näringslivet egentligen inte var 

motståndare till den expansiva finanspolitiken för att uppstå full sysselsättning som 

socialdemokraterna eftersträvade utan mera var rädda för begreppet ”planhushållning” som 

kan tolkas som väldigt vänsterinriktat och lätt blandas ihop med socialisering. 

   Myrdal uttrycker detta ännu tydligare på ett annat ställe i artikeln, 

I våra strävanden styrs vi enbart av syftet att nå den högre effektivitet i produktionen som 

kan möjliggöra tryggare sysselsättning och bättre inkomster åt de anställda och billigare 

priser åt konsumenterna. Företagsresultatet, icke företagsformen är vad som intresserar 

oss. Förstatligande av en industri är för oss bara ett av de möjliga medlen att höja 

produktionen. Jag påpekar detta ännu en gång eftersom i den allmänna borgerliga 

propagandan – ehuru icke i De Geers artikel – man föredragit att sätta emot varandra 

”fritt näringsliv” och ”total socialisering.101 

Myrdal ställer sig här inte direkt avvisande till förstatligande men han förespråkar det bara 

för att höja effektiviteten, således inte av ideologiska skäl. De Geers och Myrdals artiklar 

98 Myrdal Gunnar Tiden 9/45 521 
99 Ibid sid 517 
100 Ibid sid 518 
101 ibid sid 520 

34 
 

                                                           



  
 

visar på vilket debattklimat som rådde vid andra världskrigets slut. Kraven på planerad 

hushållning gick kanske inte emot oppositionen så mycket som man kan anta. Men hotet om 

möjliga socialiseringar vid ineffektiv produktion skrämde oppositionen. 

   Den tredje artikeln i Tiden av Gunnar Myrdal är början av en artikelserie och går under 

namnet Tidens industrikritik. Fokus i artikeln ligger på att effektivisera produktionen. Det 

kanske mest intressanta är att Myrdal vill göra denna effektivisering med företagarnas hjälp, 

När nu arbetarrörelsen vänder sitt intresse till produktionsproblemen borde detta således 

icke av företagarna betraktas såsom en fientlig handling. Tvärtom borde intressena 

därigenom komma att löpa än mer parallellt och fältet för samarbete vidgas.102 

Myrdals väg till att uppnå ökad effektivitet inom produktionen ligger mycket i att samhället 

ska ingripa i den enskilda företagsamheten då denna inte alltid representerar det allmänna 

intresset, 

En av orsakerna till varför samhällets medverkan krävs för rationalitetsprocessens 

påskyndande är att det enskilda företaget icke alltid är bärare av det allmänna intresset.103 

Återigen så kan man spåra orsakerna till samhällets medverkan till stimulerandet av 

köpkraften, 

Den största produktivitetsläckan inom det moderna samhället är naturligtvis den nedgång 

av produktionen med åtföljande massarbetslöshet som tid efter annan inträtt under 

depressionerna. Ifall det skulle lyckas staten att stabilisera köpkraften och produktionen 

och förverkliga den fulla sysselsättningen så skulle detta naturligtvis i sig självt innebära en 

mycket kraftig produktivitetsstegring.104 

Här argumenterar återigen Myrdal för statliga åtgärder i syfte att öka köpkraften och få bukt 

med arbetslösheten och införa full sysselsättning. Här ser vi återigen ekonomiska idéer från 

Stockholmsskolan komma fram i debatten.  

   Socialiseringsfrågan tas också upp och precis som tidigare ställer sig Myrdal inte helt 

främmande för socialiseringar om det är nödvändigt, 

102 Myrdal Gunnar Tidens industrikritik ur Tiden 1/45  sid 107 
103 ibid sid 114 
104 Ibid sid 111 

35 
 

                                                           



  
 

För den svenska socialdemokratin är socialisering – i meningen av direkt stadsdrift – icke 

den från början självgivna medlet att genomföra en rationalisering och effektivisering av 

en industri som arbetar oekonomiskt, t.ex. skoindustrin. Inför frågan om företagandets 

former står socialdemokratin fullkomligt odoktrinär. Den kan å andra sidan icke medge att 

statsdrift från börjanskall uteslutas från övervägande. Som vi ser saken bör det i varje 

särskilt fall bli ett praktiskt industriekonomiskt problem att söka finna den företagsform 

som är bäst agnad att höja produktionseffektiviteten inom en näringsgren, icke en 

principfråga eller en stel tillämpning av en doktrin.105 

Den grundläggande inställningen hos Myrdal är att stegra produktionen och införa full 

sysselsättning. Om detta sen sker med socialisering eller genom statligt ingripande i det 

enskilda näringslivet verkar mindre viktigt. Vad som går igen i samtliga skrifter av Myrdal 

som gåtts igenom inklusive efterkrigsprogrammet, som man får anta att han åtminstone 

hade en väsentlig del i, är tron på återkommande kriser och massarbetslöshet under 

kapitalismen. De statliga ingripandena är främst avsedda att stabilisera konjunkturen som 

han säger i den sista artikeln, ”Sysselsättningsprogrammet som ju åsyftar att avskaffa 

depressionerna”.106 Även i högkonjunkturer så menar Myrdal att det behövs statliga 

ingripanden, det står klart i hans bok om fredsoptimism att han är mycket kritisk till en 

privatägd ekonomis möjligheter att stabilisera en högkonjunktur. 

   Depressioner övervinner man enligt Myrdal med att statsingripanden för att stimulera 

köpkraften. Många av idéerna känns igen i Stockholmsskolans teorier om att stimulera 

efterfrågan, underbalanserandet av budgeten m.m. Skillnaden är att de skrifter som Myrdal 

skriver här är politiska. Inte ekonomiska. Det innebär också att man inte kan utgå ifrån att 

det som Myrdal skriver skulle representera Stockholmsskolan som helhet. Det märks tydligt 

när Myrdal talar om socialiseringar som han inte är helt främmande för. Politikern Myrdal 

verkar ta sina ekonomiska teorier ett steg längre när de omformas till konkreta förslag. Detta 

är i sig inte särskilt förvånande. Ekonomi handlar ju mycket om vetenskapliga 

undersökningar och analyser. Politik kan snarare sägas vara mer driven av ideologi.  

   Det är intressant att Myrdal i det källmaterial som gåtts igenom inte på något ställe talar 

om Stockholmsskolan eller något av hans nationalekonomiska arbeten. Som tidigare 

konstaterats så skriver han att de ekonomiska idéerna som var grunden för krispolitiken 

105 Ibid sid 115 
106 ibid sid 112 
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snarast kom som en skänk från ovan vid rätt tillfälle. Det verkar som om Myrdal ville vara 

noga med att skriva, inte i egenskap av ekonom utan som politiker, även om hans åsikter om 

ekonomin till stor del verkar ha bakgrund i hans arbeten som nationalekonom. 

 

 

 

4.4 Kongressdebatten 
 

I debatten om det nya partiprogrammet förs den nya linjen främst av Ernst Wigforss. Det bör 

påpekas att Myrdal inte håller något anförande alls på kongressen. Frågan är emellertid om 

hans ekonomiska teorier syns i Wigforss argumenterande. Wigforss säger bland annat att, 

Det har i detta sammanhang också ansetts önskvärt att litet tydligare utforma skillnaden 

mellan vad man kan kalla socialisering och planhushållning. Socialisering innebär att 

samhället, antingen det är ett stort samhälle som staten eller ett mindre samhälle, har 

äganderätten till egendom och produktionsmedel, medan detta inte behöver vara 

förhållanden vid en planhushållning. Det har under senare diskussioner om, hur man skall 

kunna göra hushållningen mer planmässig, framgått att planmässig hushållning kan i 

betydande utsträckning genomföras utan att man behöver lägga äganderätten till all 

egendom och alla produktionsmedel i samhällets händer. Planmässig hushållning innebär 

ju att alla produktiva krafter skola utnyttjas, men detta kan samhället göra även genom 

andra slag av ingripanden än dem, som bestå däri att staten övertar äganderätten.107 

Här är Wigforss synnerligen tydlig med att särskilja planerad hushållning från socialiseringar. 

Planerad hushållning definieras här av att ”alla produktiva krafter skola utnyttjas.” 

Skeptismen mot det kapitalistiska samhället låg främst i dess oförmåga att utnyttja alla 

produktionsmedel. 

   Fokus på full sysselsättning blir extra tydligt längre fram i kongresstalet, 

 

I den nya formuleringen konstateras att det faktum att den kapitalistiska företagsamheten 

på grund av sin egen natur inte kan hålla produktionen helt i gång, att den vid vissa tider 

107 Kongressprotokoll 1944 sid 62 
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råkar ut för våldsamma kriser, att den även under s.k. goda tider inte fullt kan sysselsätta 

alla produktivkrafter och att den vid så att säga mer normal sysselsättning ändå lämnar 

stora mängder av människor utanför produktionsprocessen.108 

Kritiken mot kapitalismen ligger här inte hos Wigforss att den är orättvis utan oeffektiv. Att 

hålla produktionen i gång och ha full sysselsättning framställs som idealet. En oreglerad 

kapitalistisk ekonomi ansågs leda till kriser. Detta synsätt på de inneboende kriserna hos 

kapitalismen stämmer bra överens med Myrdals ekonomiska syn. Erik Lundberg skiver till 

exempel, 

Many Swedish economists, including Gunnar Myrdal, regarded the depression as a crises 

of capitalism, arguing that the instability was more or less built into a capitalistic 

system.109 

Det verkar här finnas tydliga likheter med Myrdals åsikter kring ekonomin och Wigforss sätt 

att argumentera. Detta illustreras ännu tydligare om man läser vidare, 

ty när den stora lönearbetarklassen är utsatt för arbetslöshet och inkomstbortfall, komma 

också massor av andra människor, som leva på att tillfredsställa lönearbetarnas behov, att 

drabbas därav.110 

De här argumenten bär ännu mer spår av Myrdal och Stockholmsskolans syn på depression 

och lågkonjunktur. Arbetslöshet leder till minskad köpkraft som leder till minskad 

konsumtion som leder till mer arbetslöshet osv. 

   De nya allmänna grundsatserna mötte motstånd i en reservation av Georg Branting och Per 

Emil Brusewitz111 samt ett yrkande av Gustav Möller.112 Möllers yrkande gällde att 

tidpunkten för programrevision var olämplig, han reserverade sig inte direkt mot 

ändringarna av grundsatserna.113 

   Georg Branting argumenterade starkt emot många av de nya punkterna i de allmänna 

grundsatserna, bland annat mot vad som uppfattades vara en kursändring från socialismen, 

108 Ibid sid 64 
109 Lundberg 1996 sid 20 
110 Kongressprotokoll 1944 sid 64 
111 Ibid sid 45 
112 Ibid sid 110 
113 Ibid sid 89 
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Det är bl. a. från dessa utgångspunkter, partivänner, som jag för min del skulle ytterligt 

beklaga varje steg, som avlägsnar det svenska partiet från den ideologiska bas, som vi 

hittills ha byggt på och som har varit gemensam för den internationella socialismen.114 

Utöver det så motiverar Branting sin reservation i tre punkter. Den första punkten är att 

ordet ”utsugning” tagits bort ifrån de nya allmänna grundsatserna.115 Den andra är de 

förändringar med vilka klasskampen avhandlas,116 samt den tredje som berör förhållandet 

till nazismen.117 

   Branting argumenterar också emot ändringarna i grundsatserna kring ägandefrågorna och 

skriver bland annat att, 

För vår hävdvunna socialistiska uppfattning står det klart att utsugningen icke kan 

upphävas än genom att den privatkapitalistiska äganderätten till produktionsmedlen blir 

upphävd118 

Branting verkar se den nya inriktningen mot planhushållning utan socialiseringar som ett 

avsteg från socialismen. Han ifrågasätter om alla arbetare kan ha del i ekonomin när det 

råder enskild äganderätt.119  

   Det mest noterbara med Brantings reservation är knappast att han gjorde den. Det är inte 

underligt att ett så stort beslut som strykning av socialiseringskravet skulle stöta på 

motstånd inom partiet. Det intressanta är Brantings sätt att argumentera. Han argumenterar 

knappast alls i ekonomiska termer som vi sett Wigforss göra. Reservationen är tydligt 

ideologisk-politisk. Köpkraftbegrepp, depressioner och expansiv finanspolitik är begrepp som 

lyser med sin frånvaro. Det visar på en klar retorisk skillnad i hur Wigforss och hans 

motståndare argumenterade. 

   Formuleringarna i de nya grundsatserna kom att uppta en stor del av debatten. Per Emil 

Brusewitz säger i sin argumentation för sin och Brantings reservation beträffande 

planhushållning något väldigt intressant. Han anser att kravet på planhushållning egentligen 

är partiöverskridande och inte något typiskt för socialdemokratin. Till och med högern 

114 Ibid sid 71 
115 Ibid sid 72 
116 Ibid sid 75 
117 Ibid sid 76 
118 Ibid sid 74 
119 Ibid sid 74 
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förespråkar enligt Brusewitz en viss typ av planhushållning i den formen att man ska dela 

med sig av äganderätten till arbetarna i aktiebolagen.120 

   Han fortsätter argumentationen med att bland annat säga, 

För tio eller femton år sedan var måhända planmässigheten icke så allmänt omfattad, men 

nu vet man ju att femårsplaner och fyraårsplaner äro högst moderna saker. Jag menar 

således att dessa nya riktlinjer äro mycket vackra och stiligt utformade man de äro icke 

partiskiljande. Och i våra allmänna grundsatser bör upptagas partiskiljande saker och så 

litet som möjligt av allt annat. 

Ytterst skiljer sig nog minoritetens ståndpunkt inom revisionen från majoritetens däri, att 

minoriteten inte är övertygad om att en kontroll över det privatkapitalistiska systemet 

skall kunna effektivt förverkligas.121 

Det här citatet är intressant för det verkar stödja de fakta som delvis framkommit tidigare, 

nämligen att planhushållningen i stort inte skilde sig så mycket från företagarnas linje. Detta 

har tidigare visats i Myrdals svar på De Geer där han, som tidigare konstaterats, i allt 

väsentligt delar dennes ekonomiska syn. Det här citatet stärker teorin att det främst var 

socialisering som den borgliga oppositionen var rädd för. Men kanske var begreppet 

”planhushållning” något betydligt mindre radikalt än det låter. Som sagt så har ordet en 

tydlig vänsterprägel men dess praktiska innebörd med att genom statligt ingripande 

åstadkomma full sysselsättning men annars tillåta privat företagsamhet är betydligt mindre 

radikalt.  

      Emellertid måste det påpekas att Wigforss inte var motståndare till socialdemokratins tal 

om klasskamp vilket bland annat visas i följande stycke, 

Såsom Branting själv visade, när han läste upp vissa delar av de nya formuleringarna, är 

det uppenbart att frågan om klasskampen finns kvar i det nya programmet. Jag får väl 

förutsätta, att den förekommer med fullständig klarhet och tydlighet, och på den punkten 

råder inte någon som helst skillnad mellan det nya förslaget och det gällande 

programmet.122 

120 Ibid sid 106 
121 Ibid sid 106-107 
122 Ibid sid 85 
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Wigforss talade alltså ideologiskt sett fortfarande om begrepp som ”klasskamp” även om det 

var något uttunnat i de nya allmänna grundsatserna. Kongressen gick efter debatten på 

Wigforss linje i de nya allmänna grundsatserna. Både Möllers yrkande och Brantings 

reservation avslogs.123  

   Det beskrivs i debatten att det nya förslaget kommer från Ernst Wigforss själv.124 De 

allmänna grundsatserna är utformade ideologiskt och politiskt. Det kan därför vara svårt att 

plocka ut idéer som kommer från ekonomiska teorier ur det. Det finns emellertid några 

viktiga likheter mellan Wigforss och Myrdals sätt att argumentera. 

* Dels så finns det en tydlig skepsis mot det kapitalistiska systemet att skapa full 

sysselsättning. En ekonomi utan statligt ingripande sägs leda till kriser och depression. 

Depressioner förklaras av både Myrdal och Wigforss ytterst bero på minskad köpkraft. 

Därför måste staten skapa full sysselsättning genom planhushållningsåtgärder. 

* Det finns en skillnad mellan planhushållning och socialisering. Att staten ska ingripa aktivt i 

ekonomin behöver inte betyda att staten ska ta över ägandet även om det kan ske när det är 

nödvändigt. 

Om man utgår ifrån vad som sägs i kongressdebatten och Myrdals svar till De Geer så 

innebar de nya grundsatserna en klar omställning av partiets politik. Enligt den hypotesen så 

var planhushållning något partiöverskridande och inte typisk för socialdemokratin. Samtidigt 

var inte den gamla klasskampsretoriken struken ur programmet. Till stor del kan man säga 

att de nya grundsatserna var anpassning till den politik som partiet fört och till den politik 

som partiet ämnade föra efter krigets slut, som främst kommer till uttryck i 

efterkrigsprogrammet. Man hade inte infört socialiseringar när man var vid makten och den 

krispolitik partiet för under 30-talet med expansiv finanspolitik stämde mycket mer överens 

med de nya allmänna grundsatserna. 

   Idéer om att staten ska ingripa i ekonomin för att undvika kriser, att depressioner främst 

kommer av minskad köpkraft samt den liberala ekonomins oförmåga att undvika kriser och 

depressioner är idéer som kan tolkas som utvecklade ur Stockholmsskolan. Men man kan 

säga att dess idéer har blivit tolkade och omformulerade för att passa in i det 

123 Ibid sid 110 
124 Ibid sid 110 
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socialdemokratiska partiet. Man talar inte i kongressdebatten om ”expansiv finanspolitik” 

man talar om ”planhushållning.” Man utesluter inte heller socialiseringar av 

produktionsmedel utan man ser det bara inte längre som ett måste utan något som kan 

användas vid behov. 

    Att Stockholmsskolans och Keynes ekonomiska idéer hade spritt sig över partigränserna 

blir uppenbart när man ser att även företagare som De Geer inte var direkt emot statligt 

ingripande för att påverka konjunkturen och kanske mest genom att Ohlin blev aktiv inom 

oppositionen till socialdemokraterna. Kongressdebatten visar att ekonomiska teorier 

påverkade den politiska diskussionen men att idéerna samtidigt omformulerades och 

omtolkades beroende på vilket politiskt parti som använde dem. 

5. Sammanfattande diskussion 
 

Det Socialdemokratiska partiet genomgick tveklöst en stor ideologisk omvälvning under de 

24 år som förflöt mellan de två partiprogrammen från 1920 respektive 1944. Det har 

konstaterats att de direkta kraven på socialiseringar ströks liksom begreppen ”utsugning” 

och ”klasskamp.” Istället så ställdes krav på samhällets deltagande i produktionen genom 

”planhushållning” som inte per automatik betydde socialism. 

   Vi har också sett att under perioden 1920-1944 hade också socialdemokraternas faktiskt 

förda ekonomiska politik mot arbetslöshet förändrats i grunden. På 20-talet hade man 

fortfarande präglats av ”ödestron” och saknat en självständig ekonomisk politik. 1944 hade 

man en klar policy för att få bort arbetslösheten med bland annat offentliga arbeten. Den 

här studien har bland annat visat att Wigforss under kongressdebatten använde sig av 

argument som mycket påminde om Myrdals argumentation. 

   Den första av de inledande frågeställningarna i uppsatsen var hur Myrdal formulerar sin 

ekonomiska politik i boken Varning för fredsoptimism, artiklarna av honom i Tiden mellan 

1944-1950 samt i arbetarrörelsens efterkrigsprogram som åtminstone delvis får anses vara 

författat av honom. Det har bland annat framkommit att Myrdal för det första själv aldrig 

använde termen Stockholmsskolan. Han tar heller inte upp arbetena av exempelvis Ohlin, 

Lindahl eller Lundberg som också var framträdande inom Stockholmsskolan. Myrdal verkar 
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inte vilja direkt förknippas med Stockholmsskolan när han skriver politiska skrifter och 

artiklar. 

   Överlag så har den här studien visat att Myrdal är skeptisk till privatkapitalismens möjlighet 

att skapa full sysselsättning och likaså dess förmåga att stabilisera en högkonjunktur. För att 

åstadkomma full sysselsättning förordar han en planhushållning, men utan att för den saken 

skulle förespråka socialism. Ser man på efterkrigsprogrammet som behandlar den faktiska 

politiken man ämnade föra, så verkar det huvudsakligen vara investeringarna som man 

skulle samordna. Grundtanken var att hålla produktionen för full maskin, med statliga 

investeringar om så krävdes. 

   Vi har sett att Myrdal också visar på idén om att depressioner hänger samman med den 

allmänna köpkraften i samhället och att sänkta löner därför inte är rätt väg att gå för att öka 

sysselsättningen. För att gå över till den andra frågeställningen, hur mycket av Myrdals 

teorier som kommer fram i kongressdebatten, så har studien visat att flera av Wigforss 

argument under kongressen är snarlika Myrdals teorier. Detta gäller främst idén om att den 

privatägda kapitalismen leder till kriser och depressioner, förespråkandet av planhushållning 

utan att kräva socialiseringar samt tron på att stimulera köpkraften för att åstadkomma full 

sysselsättning. 

   Det ligger nära till hands att säga att Myrdal därmed var nyckeln till socialdemokratins 

kursomvändning. Men man måste också ta i beaktande att vi inte säkert kan veta vem som 

var inspirationskällan till Wigforss idéer. I kapitlet om tidigare forskning visade jag på att 

tidigare forskning mest har fokuserat På Keynes som Wigforss inspirationskälla och att 

Stockholmsskolans bidrag knappt nämns alls. Det är som sagt svårt att belägga var idéer 

ursprungligen kommer ifrån men några saker har ändå framkommit i uppsatsen som pekar 

på Stockholmsskolans påverkan. 

* Den här uppsatsen har delvis behandlad den nationalekonomiska klubben i Stockholm där 

många av Stockholmsskolans ekonomer verkade. Vi vet att Wigforss besökte klubben och 

blev även medlem som den första utan nationalekonomisk bakgrund. 

43 
 



  
 

* Wigforss var synnerligen aktiv inom arbetslöshetskommittén där också flera av 

Stockholmsskolans ekonomer var aktiva. Wigforss jobbade alltså tillsammans med flera 

medlemmar av Stockholmsskolan redan i början av 30-talet. 

* När Wigforss blev finansminister 1932 och gjorde budgetproposition för 1933 så var 

Myrdal med och skrev ett appendix. 

* Wigforss och Myrdal var båda med och författade arbetarrörelsens efterkrigsprogram som 

stakade ut den socialdemokratiska efterkrigspolitiken. 

Dessa fakta som alla redovisats tidigare i uppsatsen visar på ett långt och nära sammarbete 

mellan Wigforss och i synnerhet Myrdal men även andra av Stockholmsskolans ekonomer. 

Detta gör att det enligt min mening är ytterst sannolikt att Wigforss influerades av 

Stockholmsskolans ekonomiska teorier även om han som tidigare forskning visat även följde 

Keynes på ett tidigt stadium. 

   Jag har i uppsatsen också visat att socialdemokratins krav på socialiseringar vid kongressen 

1944 ändrades till att bli krav på planhushållning. Jag menar att versionen av planhushållning 

som fördes fram på 1944 års kongress hade inspiration från Stockholmsskolans ekonomiska 

idéer. Motivet för planhushållning sägs som studien visat enligt Wigforss vara just att 

använda samhällets alla resurser till fullo för att får bort arbetslösheten. Precis som Myrdal 

talar Wigforss också om att kapitalismen ofrånkomligt leder till kriser. Poängen med den 

förda politiken är enligt Myrdal att eliminera kriser och depressioner. 

   I arbetarrörelsens efterkrigsprogram kopplas planhushållning samman med samordning av 

investeringar. Den inriktning som socialdemokraterna slog in på vid kongressen 1944 med 

planhushållning utan socialiseringar som ett medel att främst kontrolera investeringarna för 

att garantera full sysselsättning, stämmer relativt bra med Stockholmsskolans idéer om att 

stimulera köpkraften och efterfrågan för att få bort arbetslösheten med expansiv 

finanspolitik, förutsatt att vi accepterar Lundbergs definition av Stockholmsskolans teorier 

som har varit en av huvudkällorna i uppsatsen. 

   Ett intressant faktum som kommit fram under arbetet med uppsatsen är att det vid tiden 

för andra världskrigets slut verkar ha existerat en relativ samstämmighet över partigränserna 

om behovet av planhushållningen. Som tidigare konstaterats i kapitlet om kongressdebatten 
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så påstås det att planhushållning inte var partiskiljande. Detta framläggs som en negativ sak i 

en reservation mot de nya allmänna grundsatserna. Detta stämmer också väl överens med 

Myrdals artikelsvar till De Geer där Myrdal i mycket håller med företagaren De Geer och 

säger rakt ut att även han i praktiken är för planhushållning. Stämmer den här hypotesen så 

är planhushållningen betydligt mindre radikal än vad man först skulle kunna tro. Att den 

ändå mötte så mycket motstånd från de borgliga kan förklaras med att begreppet 

planhushållning förknippades med socialism och socialiseringar. Denna hypotes styrks i 

artikeln från Tiden där De Geer kritiserar planhushållningen. Han kritiserar inte statliga 

ingrepp i ekonomin utan snarare socialism i sin helhet. Myrdal svarar som vi sett också De 

Geer med att konstatera att oppositionen ofta sätter ”fritt näringsliv” emot ”total socialism.” 

   Socialdemokraternas planhushållning uteslöt inte socialiseringar, det fanns en punkt i 

efterkrigsprogrammet som talade om att sådana kunde bli nödvändiga. Jag menar att det var 

främst denna rädsla för socialiseringar som utgjorde de borgligas motstånd mot 

planhushållningen. Det skulle i så fall kunna förklara varför Ohlin, som ju också var 

framträdande inom Stockholmsskolan, inte stödde Socialdemokraterna. 

   Att säga att Socialdemokraterna efter 1944 förespråkade en politik som var snarlik den 

ekonomiska politiken som Stockholmsskolan stod för är enligt min åsikt att gå till överdrift.  

Däremot menar jag att det var en politik som var inspirerad av Stockholmsskolans syn på 

konjunkturerdepressioner som berodde på låg efterfrågan, expansiv finanspolitik för att höja 

efterfrågan och offentliga jobb för att få bort arbetslösheten istället för lönesänkningar. 

   Stockholmsskolan hade enligt min uppfattning med största sannolikhet en påverkan på 

Socialdemokratin och det gällde i synnerhet Gunnar Myrdal. Men den ”versionen” av de 

ekonomiska teorierna som blev socialdemokratins var mer ideologiskt vänsterinriktade då de 

inte uteslöt socialiseringar vilket bidrog till den hätska debatten. Att däremot ekonomiska 

teorier påverkade den politiska ideologin och den förda politiken anser jag vara ställt utom 

rimligt tvivel 
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