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Olof Bolin har i förra numret av Ekono-
misk Debatt (Bolin [2002]) uppmärksam-
mat en rapport som jag skrivit om jord-
brukets förändrade inriktning (Myrdal
[2001]). Rapporten handlar om de historis-
ka orsakerna till den omvandling som jord-
bruket genomgår i Västvärlden, från att
huvudsakligen producera baslivsmedel till
att allt mer producera andra värden. Tyvärr
undviker Bolin att diskutera denna fråga
utan ägnar sig istället åt sidospår och fan-
tasimotståndare.

Bolin menar att min utgångspunkt
skulle vara att tillförsäkra jordbruket fort-
satt stöd med nya argument. Jag har inte
framfört något sådant påstående, men ef-
ter årtionden av diskussioner om jord-
bruksstödets vara eller icke-vara låter han
mina argument falla ned i de färdiggrävda
diken där hans argument och deras motar-
gument flutit sedan länge.

Att ekonomer har uttryckt sig med en
för Bolin mera acceptabel vokabulär är
självklart. Däremot är den Bolinska oför-
mågan att acceptera andra samhällsveta-
res framställningssätt och modeller be-
kymmersam. Men jag är förhoppnings-
full. Vi kommer att se samarbetsprojekt
mellan samhällsvetenskaper och mellan
samhälls- och naturvetenskap. Detta
kommer att ge nya tolkningar på ömsesi-
dighetens grund.

I mitt svar på Bolins inlägg skall jag ta
upp några av de frågor han berör, om
1930-talets jordbrukspolitik, om bondens
”självexploatering”, om ”nedvärdering av
marknaden”, etc, men också placera in
dessa i förhållande till de tankegångar
som är rapportens bärande.

Samhällets struktur 
Som historiker försöker jag se de långa
linjerna – etablerandet av strukturer och
deras sammanbrott (se även Myrdal
[1999]). I varje samhällelig struktur lig-
ger ett samhällsbevarande försvar för
strukturen som sådan. Detta gäller från
frimärksklubben till statsförbundet och
tar sig bland annat uttryck i överenskom-
melser och lagar. Den samhälleliga struk-
turen kommer emellertid i vissa faser av
samhällsutvecklingen att försvara sin exi-
stens utöver funktionaliteten, delvis på
grund av att vissa personer drar fördel av
den existerande strukturen. Detta kan ut-
tryckas som en paradox: Strukturen är
nödvändig för utveckling, strukturen
kommer att hindra utveckling. Paradoxen
upplöses genom att man studerar olika
delar av skeendet. Om man enbart kon-
centrerar sig på den fas då den samhälle-
liga strukturen möter nya utmaningar
med gamla metoder, så att detta går ut
över ekonomi och allmänna samhällsin-
tressen, har man avhänt sig möjligheten
att tolka hela skeendet.

Dysfunktionella faser av samhällsut-
vecklingen är regelmässigt knutna till kri-
ser, där krisen dock kan vara utvecklings-
drivande genom tvinga fram strukturella
förändringar.
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1930-talet 
Bolin ifrågasätter om 1930-talets ”kohan-
del” hade någon relation till de nazistiska
tendenser som fanns i delar av bonderö-
relsen. Kommentaren är ett belägg på
Bolins förenklade analys. I Europa är
landsbygdsbefolkningens anslutning till
fascistiska rörelser under mellankrigsti-
den en av de stora frågorna inom sociolo-
gisk och historisk forskning. Norden ut-
gör dock ett undantag. Den nordiska for-
men för krisuppgörelser bör ställas, och
har ställts, i förhållande till denna fråga.
Detta innebär inte att man bortser från att
den ekonomiska politiken sökte sin legiti-
mitet i en förändrad ekonomisk teoribild-
ning under mellankrigstiden, däremot att
man ser den förändrade politiken i förhål-
lande till tidens samhälleliga kris i ett
bredare perspektiv.

Samhällsfördraget
Bolin är kritisk mot att jag tolkar jord-
bruksstödet som baserat på ett samhälls-
fördrag, men det är tveksamt om Bolin
förstått att ett samhällsfördrag definieras
som ”en tänkt överenskommelse om att
organisera sig i ett samhälle”. Så har det
varit sedan Rousseau formulerade be-
greppet i slutet av 1700-talet. Det finns
därför, i denna mening, i varje samhälle
mer eller mindre uttalade kollektiva över-
enskommelser med en viss varaktighet.

Samhällsfördraget är en del av den
samhälleliga strukturen och det kommer
därför att regelbundet omvandlas, ”om-
förhandlas”, ofta i samband med kris och
dysfunktionalitet.

När vi står inför en omvandling av
jordbrukets verksamhet – från produktion
av baslivsmedel till ”produktion” av and-
ra värden – blir delar av det jordbruksstöd
som nu betalas identifierat som icke-
funktionellt för de nya målsättningarna,
exempelvis miljömålen. Det är då viktigt
att precisera vilka dessa nya målsättning-
ar är och samtidigt hålla fast vid att sam-

hällsfördraget inte bara omfattar kollekti-
va nyttigheter utan också den privata
marknaden.

Betalningsviljan 
När jag talar om att politiken faktiskt är
ett fungerande instrument för fördelning
av samhälleliga resurser innebär detta att
jag sätter frågetecken för att politiker el-
ler andra personer inom denna sfär lång-
siktigt skulle lyckas med att agera i hu-
vudsak i eget intresse (jag förnekar där-
med inte egenintressets roll.) Varför har
jordbruket under en lång följd av år fått
statliga medel, medan industrier som
varvsindustrin endast under korta över-
gångstider kunnat få sådana? Varför har
stödet till jordbruket under ett halvsekel
genomgått grundläggande riktningsför-
ändringar?

Min hypotes är att det funnits en betal-
ningsvilja med politisk legitimitet hos
valmanskåren, en legitimitet som har sin
grund i kollektiva önskemål om vad jord-
bruket skall åstadkomma. Dessa krav på
jordbruket har skiftat över tid.

Marknaden
Misstro mot och nedvärdering av mark-
nadens möjligheter utropar Bolin, när han
möter en diskussion av gränser för mark-
nadens tillämpning. Han ser inte att
marknaden är en historiskt bestämd kate-
gori och satt under förändring. Marknads-
ekonomin kan genom institutionell och
teknisk utveckling få ökad betydelse på
många områden. Så har skett tidigare i
historien och så kan ske igen. Men detta
är inte den enda fördelningsformen för
samhälleliga resurser och inte heller alltid
den bästa. Detta är inget originellt påpe-
kande.

Politiken och moralen 
Även andra styrmedel för samhällets re-
sursfördelning har gått genom en histo-
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risk utveckling. Den politiska sfären har
inte minst genom den representativa de-
mokratin, men också genom fortsatt ut-
veckling med opinionsundersökningar
etc, skapat instrument för att allt bättre
motsvara medborgarnas krav. Det politis-
ka parti som länge driver frågor gentemot
den allmänna uppfattningen kommer att
gå under. (Därmed inte sagt att den poli-
tiska processen eller folkviljans beslut
saknar komplikationer och aldrig leder
till dysfunktionalitet.)

Jag menar vidare att även den moralis-
ka diskussion som förs i samhället kom-
mer att skapa resursfördelningar, i sam-
band med den politiska sfären och mark-
naden, men också i sig. Hur vi medborga-
re hanterar allemansrätten, hur jordbruka-
re förhåller sig till god lantbrukarsed,
kommer att påverka hur samhällets resur-
ser fördelas. Att samhällsdiskussionen di-
rekt kan påverka produktionen visas inte
minst av sistlidna års stora djuretiska de-
batt – som tar sig uttryck i förändrade
marknadssituationer, förändrade lagar
och förändrade beteenden.

Självexploateringen 
Bolin vänder sig mot de preliminära be-
räkningarna i rapporten av hur det ge-
nomsnittliga jordbruksföretagets inkoms-
ter och verksamhet idag fördelar sig och
är särskilt störd över tanken på bondens
självexploatering. (Det behöver knappast
påpekas att jag inte har uppfunnit denna
terminologi – den är vedertagen inom in-
ternationell bondeforskning.)

Bolin skriver att ”bonden” har samma
timlön som industriarbetaren och att hälf-
ten av ”jordbrukarna” får tre procent av
sina inkomster från jordbruksdriften.
Dessa två påståenden låter ana en kompli-
kation och visar att man bör problemati-
sera begreppen ”bonde” respektive ”jord-
bruk”, särskilt i en tid när sektorns roll
förändras.

Man skulle kunna definiera jordbruk
som all biologiskt anknuten verksamhet

på landsbygden, dvs brukandet av jorden.
En skogsbonde som undviker att förstöra
odlingsspår eller biodiversitet i sin skogs-
mark måste lägga extra arbete på detta.
Det är en kostnad. Idag gör många bönder
ett sådant arbete utan betalning, vilket
från ett perspektiv kan betraktas som
”självexploatering”. Orsakerna kan disku-
teras – moral, livsstil, osv. Samtidigt får
(delvis andra) bönder statliga stöd vilket
går till verksamhet som kollektivet inte
uppskattar, exempelvis produktion för
dumpning av varor i tredje världen. Kri-
sen för dagens jordbrukspolitik ligger i att
kollektivet efterfrågar andra saker än vad
delar av stödet går till.

Det blir därför viktigt att fördjupa ana-
lysen och undersöka hur stor andel av in-
komsterna i det enskilda jordbruksföreta-
get som kommer från produktionen av
baslivsmedel, respektive hur stor andel av
arbete och andra resurser som satsas i
denna verksamhet. Därigenom kan vi få
mått på hur jordbrukssektorns allt mer
styrs över till annan verksamhet, och där-
med också vad som ligger i en förändrad
roll för bonden eller jordbruket.

Engels lag 
En av de långa historiska utvecklingslin-
jerna är att baslivsmedelsproduktionens
andel av totalproduktionen minskar. Detta
ger de första städerna, hantverkets ge-
nombrott, handelns och industrins fram-
växt. Den grundläggande orsaken är tek-
nikutvecklingen och därmed stigande to-
talinkomster (Engels lag). Vi står inför en
fortsatt omvandling så att produktionen
av baslivsmedel kommer att kunna skötas
av några tusen personer. Denna omvand-
ling utgör grundvalen för min tolkning av
dagens jordbruk i ett längre historiskt per-
spektiv.

Bolin har ett resonemang om att den
totala matkonsumtionen trots Engels lag
kan antas stiga i framtiden, med ökad be-
folkning och levnadsstandard i tredje
världen. Vem Bolin diskuterar med är
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oklart, jag har inte hävdat något annat.
Däremot kan man konstatera att det idag
sker en industrialisering i stora delar av
tredje världen, vilket är ett belägg på
Engels lag så gott som något. De fråge-
ställningar jag tar upp har därför en inter-
nationell räckvidd (skydd av regnskogar,
kulturlandskap på Sri Lanka, osv).

Produktionsbegreppet 
Bolin menar att jag försöker återinföra ar-
betsvärdeläran, trots att jag uttryckligen
påpekar att så inte är fallet. Den fråga jag
tar upp är inte att man skall ersätta BNP,
utan hur man skall finna kompletterande
sätt att identifiera produktion. Detta är för
en ekonom-historiker, som sysslar med
självhushållets tid, inget märkvärdigt.

Argumenteringen om ett alternativt
produktionsbegrepp startar därför i äldre
tid. I en analys av gårdar i ett samhälle
med en mycket liten marknadsproduktion
(vilket jag som historiker många gånger
gjort) är det meningslöst att tala om
”marginell betalningsvilja”, eftersom det
inte finns någon sådan. Man måste arbeta
med begrepp som ”behov”, och exempel-
vis utgå från föda och husrum. Ett indici-
um som ofta använts i analyser av fattiga-
re tider är mängden producerade kalorier.
I jämförelser mellan olika produktions-
grenar kan en beräkning av arbetstid vara
ett värdefullt instrument. Undersökningar
av 1800-talsbönders dagböcker visar ex-
empelvis att man som regel använt fem
procent till skogsbruk, fyrtiofem procent
till åkerbruk, vilket ger ett underlag för en
analys av gårdens produktion.

Att det teoretiska produktionsbegrep-
pets innehåll förändras med samhällets
förändring är en annan utgångspunkt.
Adam Smith hade ett delvis annat pro-
duktionsbegrepp än det vi har idag, och
produktionsbegreppet är satt under konti-
nuerlig omdefinition med omräkningar av
BNP, exempelvis till ”Grön BNP”.

En diskussion om olika produktionsbe-
grepp och hur dessa styr samhällets re-

sursfördelning bör föras med en öppenhet
för nya teoretiska ansatser. Det förslag
jag ger är ett försök att diskutera ett alter-
nativt begrepp som skulle kunna använ-
das för långa tidsperioder.

Arbetsvärdesläran utformades i en tid
då självhushållet var dominerande. Nå-
gon återgång till ett sådant system står vi
inte inför. Däremot kommer vi att möta
ökade krav på att ta hänsyn till framtida
generationers behov, på att tillfredsställa
icke-materiella behov utanför marknaden,
etc.

Ny produktion 
Det förslag jag ger är att identifiera be-
hov, de resurser i form av arbete som be-
hövs och den brist som kommer att upp-
stå eftersom resursmängden är begränsad.
Ett sådant alternativt produktionsbegrepp
medför att man kan diskutera om det
finns något gemensamt för biodiversitet,
hästridning, kulturlandskap, semesterbo-
ende, miljöhänsyn, etc. Det ”nya” i denna
värdeskapande verksamhet är att den idag
framträder särskild och inte bara som en
given ”biprodukt” av en effektiv jord-
bruksproduktion.

Ta exempelvis djuromsorgen. Här har
den etiska debatten medfört en lagstift-
ning, med stöd hos de flesta medborgare,
som lägger en extra kostnad på produk-
tionen. En del av detta kan tas ut i form
av högre pris för svenskt kött eller för
svenska ägg. Men en sådan prishöjning
har gränser (den samvetsömme konsu-
menten vill inte betala ensam). Om lag-
stiftningen inte skall leda till att svensk
produktion slås ut måste man reflektera
över om samhället skall betala den mel-
lanskillnad som uppstår. Kollektivet in-
handlar en värdeproduktion, nämligen av
djuromsorg. Men detta är inget konstant
förhållande. Genom exempelvis gemen-
samma internationella lagar skulle man i
framtiden kunna ta ut detta värde på
marknaden.

Mitt svar på frågan om den gemensam-
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ma grunden för den nya produktionen går
dock längre. Jag menar att i ett allt mer
komplext samhälle kommer individuella
lösningar och kollektiva satsningar att va-
ra sammanvävda. Sommarens rekrea-
tionslandskap har sin förutsättning i att
det finns några fastboende under vintern
som måste ha någon form av service, den
privata hästgården har ridning för tonårs-
flickor men bidrar också till att hålla kul-
turlandskapet öppet, köttdjursproduktio-
nen måste ställas i relation till behovet av
kollektiva badplatser. Ett nytt mönster av
nyttjande av landskapet växer fram.

Jordbruksstödet 
I rapporten finns en bilaga där vi försöker
bestämma hur stort jordbruksstödet är
idag i Europa, om de relevanta nationella
stöden inkluderas. Sannolikt rör det sig
om mer än 50 miljarder Euro, vilket är en
betydande summa. Bolins förförståelse
får honom att tro att jag därmed vill för-
svara just denna summa.

Min fråga handlar istället om de sam-
hälleliga och historiska processer som
ligger bakom identifierandet av en ny vär-
deproduktion inom jordbruket. Vi står in-
för en omfördelning av jordbruksstödet,
men på vilka grunder skall denna ske? Att
vi skall betala för biodiversitet och kul-
turlandskap är ingen självklarhet.

Att jag skulle mena att skönheten i
landskapet skulle kunna kosta hur mycket
som helst är bara en Bolinsk turnering
utan relation till det jag skrivit, detsamma
gäller påståendet att jag skulle hävda att
allt skall bevaras och att alla landsbyg-
dens resurser skall användas.

Genom den politiska processen har
kollektivet identifierat behov av exempel-
vis regementen och sjukhus. Vi skulle
kunna betrakta delar av den verksamhet
som jordbruket bedriver på ett liknande
sätt. Kulturlandskap och biodiversitet ger
kostnader som delvis måste tas ut kollek-
tivt och det bör föras en på kunskap base-
rad diskussion om vilka nivåer som är

rimliga och önskvärda. Därför behöver vi
få preciserade uppgifter om kostnader (i
t ex arbetstid) och även försök att skapa
mått för vad vi får i gengäld (t ex mängd
och kvalitet av biodiversitet). Sådan
forskning pågår. Exempelvis på ArtData-
banken på SLU tas underlagsmaterial
fram rörande hotade arter.

En del av kostnaderna kan tas ut privat,
t ex genom ekologisk mjölk, andra kost-
nader fördelas genom en politisk process.
Den politiska processen är långsam med
paketlösningar, val och förhandlingar.
Denna långsamhet är dock inte bara nega-
tiv. En långsiktighet i samhällfördraget är
nödvändig för utvecklingen och ger en
bas för att jordbruket skall göra investe-
ringar i t ex teknikutveckling för att ef-
fektivisera ”produktionen” av kulturland-
skap.

Mitt förslag om en statlig utredning av
klassiskt slag (inte någon snabbutredning
med färdiga slutsatser) är långtifrån det
enda sättet att skapa ett kunskapsunder-
lag. Oavsett om en statlig utredning till-
sätts eller ej kommer en ny teoribildning
och en ny kunskapsbas att växa fram. 

En bred samhällstolkning 
För historikern är den breda tolkningen
självklar. Ideologi, ekonomi, politik, mo-
ral, religion har under olika historiska
epoker varit så sammantvinnade att det är
svårt att vara monolitisk. För ekonomen,
som har ett kortare tidsperspektiv och en
snävare teorisk modell, förefaller histori-
kerns tolkning vara oprecis medan histo-
rikern suckar över ekonomens förenkling-
ar där stora delar av skeendet försvinner.

Men jag tror på tvärvetenskapens ut-
maningar mot de ämnesspecifika paradig-
men. I snittet mellan teoretiskt modell-
bygge och de långa linjernas komplexitet
ligger ett spännande forskningsfält. Vi
måste förvisso skapa ett relevant och till-
förlitligt faktaunderlag rörande den om-
vandling som pågår. Hur stor del av jord-
brukets verksamhet ägnas redan idag åt

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 2 181



Repliker och kommentarer

den nya produktionen? Finns det självex-
ploatering och (inte minst viktigt) hur stor
är den svarta sektorn av ekonomin på
gårdsnivå? Frågan måste lyftas från
svensk nivå. Den ”nya” värdeproduktio-
nen skiftar från region till region och frå-
gan är om det finns gemensamma drag på
europeisk nivå (och internationell) för
denna varierade typ av värdeproduktion,
där inte minst framtida generationers an-
tagna önskemål måste vägas in. Men vi
måste också med olika teorier söka tolka
denna komplexa produktions- och sam-
hällsförändring. Detta är utmaningen.
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