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AKTUELLA BÖCKER

Boken är så välskriven 

att man vill börja om 

från början då man läst 

den. Allt känns gediget

 i Vad är ekonomisk 

historia?, som är ett 

samarbete mellan 

ekonomihistoriker från 

alla svenska univer-

sitet med lärostolar i 

ämnet: Lund, Uppsala, 

Stockholm, Göteborg 

och Umeå. Må vara 

att Vad är ekonomisk 

historia? i första hand 

är en lärobok, men den 

är samtidigt mycket 

allmänbildande för alla 

som har ens en gnutta 

intresse för ekonomi 

och historia.

Utmärkt bok om ekonomisk historia
Framställningen är mycket pedagogisk då det gäller att för-
klara den industriella revolutionen, demografiska förändring-
ar, lönearbetets betydelse i samhället, staten och dess roller, 
företag och företagande, finansmarknader och internationell 
handel, för att bara nämna några av de mest centrala tema-
na. Utgångspunkten är att boken ska vara kurslitteratur i bör-
jan av studierna, som ett komplement till mera traditionella 
läroböcker som Lennart Schöns klassiker En modern svensk 

ekonomisk historia och till introducerande verk i global eko-
nomisk historia.

 Men boken passar alltså också för en mycket bredare pu-
blik eller som det konstateras i förordet: ”Vi vänder oss även 
till en intresserad allmänhet som är nyfiken på ämnet och 
som vill orientera sig i några av de aktuella ekonomisk-his-
toriska frågorna som intresserar dagens forskare.” 

Redaktörerna har gemensamt skrivit de tre första introdu-
cerande kapitlen om ekonomisk historia i allmänhet, om oli-
ka teorier inom ämnet och om vilka metoder som används. 
Introduktionen förenar det globala med det europeiska och 
det svenska. Av de nordiska länderna sägs Sverige ha varit 
först ute med att etablera ämnet ekonomisk och social his-
toria. Redan 1904 publicerade Eli Heckscher artikeln Ekono-

misk historia. Några antydningar och 1907 disputerade han 
på avhandlingen Till betydelsen af järnvägarna för Sveriges 

ekonomiska utveckling.

Bra komplement till ämnesstudier 
i historia
Balansgången mellan ekonomi och historia beskrivs på ett 
förtjänstfullt sätt. Det handlar bland annat om i vilken mån 
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kvantitativa metoder ska användas inom eko-
nomisk-historisk forskning. Embryot till en in-
riktning på kvantitativt orienterade metoder spå-
ras till 1930-talets konjunkturstudier i flera oli-
ka länder. På 1950-talet började man rekonstru-
era historiska nationalräkenskaper med en natio-
nalekonomisk begreppsapparat. Så småningom 
började man tala om den kliometriska revolu-
tionen, cliometrics, från Clio som var historiens 
musa och metrics som syftar på statistiska me-
toder. Redaktörerna lyfter fram ett klassiskt ex-
empel, Robert W. Fogels bok från 1964, Railro-

ads and American Economic Growth. Med kvan-
titativa analyser och bearbetningar av ekono-
misk data kom Fogel fram till att uppfattningar-
na om järnvägarnas betydelse för den amerikan-
ska ekonomins utveckling hade varit överdrivna.

Det krävs inga speciella matematiska färdig-
heter för att läsa Vad är ekonomisk historia?. Bo-
ken torde vara ett bra komplement till ämnes-
studier i historia, då den lyfter fram mera all-
männa teman så som diskussionen kring E.H. 

Carrs What is History från 1963. Carr föresprå-
kade en samhällsvetenskapligt förankrad histo-
rieskrivning. Historikerna började utnyttja stora 
databaser och bearbetade dem med samhällsve-
tenskapliga teorier och analysverktyg.

Enligt redaktörerna för Vad är ekonomisk 
historia? kan man säga att ekonomisk histo-
ria och allmän historia i vissa avseenden bör-
jade utvecklas i en konvergerande riktning. Se-
dan 1980-talet har det skapats något av en ba-
lans mellan de traditionella ytterligheterna i eko-
nomisk historia. Kvantifieringen och de statis-
tiska hypoteserna accepterades, men samtidigt 
gavs utrymme för traditionella framställningar 
och ett allmänt erkännande av att historisk käll-
kritik har en viktig plats i ämnet.

Å andra sidan framgår det av framställning-
en att det inom ekonomisk historia nog är något 
av ett problem att en del av utövarna känner sig 
mera som historiker, och andra snarare som na-
tionalekonomer eller statistiker.

Varför var textilindustrin 
så betydelsefull?
Det första substanskapitlet (kapitel 4) hand-
lar om industrialisering och teknikutveckling, 
med speciellt fokus på den industriella revolu-

tionen. Vad var den industriella revolutionen för 
något, varför var textilindustrin så betydelsefull 
och varför startade den just i England i slutet 
på 1700-talet? Den stringenta och välredigerade 
texten ger svar på dessa frågor, men konstaterar 
samtidigt att vissa förklaringsmodeller fortfaran-
de är omstridda. Kapitlet illustreras med bland 
annat bilder på ”Spinning Jenny” och på den för-
sta mekaniska vävstolen. Samtliga kapitel i bo-
ken avslutas med avslutande kommentarer, dis-
kussionsfrågor, några boktitlar under rubriken 
”Läs mer” och en lite längre litteraturlista. Spe-
ciellt rekommenderas Robert Allens Global eco-

nomic history: a very short introduction (2011), 
som också jag som recensent varmt kan föreslå 
som lämplig bredvidläsning.

Kapitlet om tillväxt och strukturomvand-
ling är säkert ganska utmanande för en student 
som inte har så omfattande förhandskunskaper; 
framställningen kan kännas teoretisk och svår-
gripbar. Förhoppningsvis lockar detta till kom-
pletterande studier i nationalekonomi. Också 
det intressanta kapitlet om ekonomi och miljö 
med viktiga resonemang kring ”public goods” 
och ”collective action” har en ganska hög ab-
straktionsgrad.

För den som vill hänga med i den tidvis eld-
fängda diskussionen kring demografi, en åldran-
de befolkning, låg fruktsamhet och behovet av 
arbetskraftsinvandring, rekommenderas varmt 
kapitel 7 om befolkning och ekonomi. ”Den de-
mografiska utvecklingen ställer samhället inför 
stora utmaningar”, heter det utan överdrift i ka-
pitlets avslutande kommentarer. Att sammanfat-
ta kapitlet med några enstaka ord är svårt, men 
läsaren får många aha-upplevelser. Till exempel 
får man veta att den initiala dödlighetsnedgång-
en i Sverige från slutet av 1700-talet till mitten 
av 1800-talet sannolikt berodde på förändringar 
i sjukdomsalstrande mikroorganismers aggressi-
vitet (virulens); möjligen var detta en del av ett 
tidigare mönster där sjukligheten och dödlighe-
ten varierade i långa vågor, oberoende av den 
ekonomiska utvecklingen.

Ekonomisk ojämlikhet 
i historiskt perspektiv
Kapitlet om lönearbete och samhällsutveckling 
innehåller en tankeväckande analys enligt vil-
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ken det finns tecken på direkt lönediskrimine-
ring bland arbetare som betalas per arbetad tim-
me men inte bland dem som jobbar på ackord. 
När det är direkt mätbart vad var och en pro-
ducerar så spelar könet ingen roll. Detta gäll-
de i varje fall i en historisk analys av lönerna in-
om cigarrtillverkningen. I boken inklusive det-
ta kapitel hänvisas för övrigt ganska mycket till 
svensk forskning, vilket i och för sig är förståe-
ligt. Ett litet skönhetsfel är det ändå då artikel-
författare i ett översiktsverk av denna typ hänvi-
sar till sin egen forskning.

Följande kapitel fortsätter på temat ekono-
misk ojämlikhet, och hur den studeras i ett his-
toriskt perspektiv. Bland annat lyfts bouppteck-
ningarnas roll som källmaterial fram på ett in-
tressant sätt. I Sverige (inklusive den östra riks-
halvan) blev det lag på att göra upp bouppteck-
ning 1734, medan det i länder som Italien och 
England var vanligt redan på 1500-talet. Denna 
väg hittar forskarna intressanta uppgifter om för-
delningen av förmögenheter och skulder.

I kapitlet om staten och statens roller (med 
finlandssvenska Susanna Fellman, professor i 
Göteborg som en av författarna) förs ett initierat 
resonemang om bland annat den offentliga sek-
torns kontroll- och styrsystem, som ibland kan 
utmynna i public failure. Som ett sådan exem-
pel nämns den svenska bostadsmarknaden, där 
hyresregleringen lett till höga boendekostnader 
och bostadsbrist. Kapitlet om företagande är nå-
got av en grundkurs i företagsekonomi, vilket sä-
kert är nyttigt också för läsare som primärt är in-
tresserade av historia.

Ett finansiellt system liknas 
vid en tidsmaskin
Analysen av finansiella marknader och pengar 
är på många sätt intressant. Att ett väl fungeran-
de finansiellt system är en förutsättning för eko-
nomisk utveckling och tillväxt framgår klart. Ett 
exempel är de svenska affärsbankerna som kring 
sekelskiftet 1900 framgångsrikt skapade peng-
ar genom sin utlåning med aktier som säkerhet. 
Bankkrediterna kunde sedan användas på oli-
ka sätt i den snabba ekonomiska utvecklingen.

Enligt artikelförfattarna kan ett finansiellt sys-
tem liknas vid en tidsmaskin där man värderar 
framtida avkastningar och sedan avgör vilka pro-

jekt som får finansiering. Samtidigt får proble-
met med återkommande finansiella kriser ock-
så uppmärksamhet. Då det gäller beskrivning-
en av utvecklingen under 1990-talet med beto-
ning av prisstabilitet och en självständig Riks-
bank känns det lite historielöst att inte nämna 
EU-medlemskapets betydelse och det faktum att 
Sverige fördragsenligt var på väg in i valutauni-
onen EMU, vilket dock röstades ner i en folkom-
röstning 2003.

Bokens avslutande kapitel om internationell 
handel och handelspolitik visar på ett analytiskt 
och låt oss säga sympatiskt sätt att världen inte 
är svartvit: frihandel är inte alltid den enda rät-
ta lösningen för alla inblandade parter under al-
la tidsperioder. Många utvecklingsländer har för-
sökt kopiera den handelspolitik som Storbritan-
nien bedrev under början av industrialiseringen, 
det vill säga importkvoter och tullar för att mins-
ka importen, och den vägen skapa utrymme för 
inhemsk produktion för hemmamarknaden.

Trots vissa smärre reservationer är Vad är 
ekonomisk historia? ett läromedel som med för-
del kan användas också i Finland för blivan-
de ekonomer, historiker och samhällsvetare åt-
minstone i den svenskspråkiga högskoleutbild-
ningen. Därtill lämpar sig boken för alla som 
har ett levande intresse för ekonomi och histo-
ria. Alla gånger är det inte så enkelt att tillgodo-
göra sig budskapet. Det beror dock inte på att 
boken är komplicerad, utan på att världen i all-
mänhet och ekonomisk utveckling i synnerhet 
är invecklade företeelser.
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