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JARI OJALA, MAT TI ROIT TO & PETRI K ARONEN

Tillväxt och demokrati
Om ekonomins politiska långtidseffekter 

År 1890 var ett bra år för många finländare och för de flesta svenskar. 
Under de senaste femton åren hade den förväntade livslängden ökat 
med sex år för svenskarnas del och med tre år för finländarnas del. 
Ländernas välstånd hade också ökat: bägge ländernas bruttonatio-
nalprodukt per invånare hade sedan 1860 stigit 1,4-faldigt. Men något 
ännu bättre stod att vänta: länderna hade vikt in på ”det stora väl-
ståndets” stig, som gjorde livet lättare, mer välsituerat, bildat, längre 
och friskare.1 I efterhand kan man se att Finland och Sverige lycka-
des förena den ekonomiska tillväxten med utvecklingen av demo-
kratin på ett sätt som man senare både har beundrat och förundrat 
sig över: de nordiska ländernas ”goda institutioner”2 har berömts, 
Danmark har fått stå som exempel för det goda samhället3, och Sve-
riges ekonomi har lyfts fram som en förebild.4 Någon enhetlig ”nord-
isk” modell har dock aldrig funnits trots att länderna utvecklades i 
samma riktning och på liknande sätt – och ofta så att man i byggan-
det av välfärdssamhället och demokratin tog lärdom av varandra.5

I detta kapitel analyseras såväl den internationella som den natio-
nella ekonomins betydelse för demokratiutvecklingen. Perioden som 
pejlas är 1890-talet. Även om bägge länderna redan då hade institu-
tioner som kan anses demokratiska, föddes den moderna demokra-
tin inte förrän i början på 1900-talet i samband med att allmän och 
lika rösträtt infördes. Därför erbjuder utvecklingen under 1800-talets 
sista decennium en möjlighet att bedöma i vilken grad den inter-
nationella och nationella ekonomin påverkade demokratiseringen.  

Vägen till 1890-talet var kantad av stötestenar – speciellt i Finland, 
där man hade upplevt den sista hungersnöden i fredstid bara 20 år 
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tidigare.6 De agrara samhällena industrialiserades snabbt i början 
av 1900-talet, Sverige var nästan bland de första länderna, Finland 
kom först långt senare. I början av 1890-talet var Sverige och Fin-
land ur ekonomisk synvinkel mycket olika, även om de också upp-
visade många liknande drag. I bägge länderna hade skogsindustrin 
gått i täten för industrialiseringen och efterfrågan på träprodukter 
var stor speciellt i Storbritannien. Årtiondet följdes av en utveck-
ling som på samma gång närmade och fjärmade Sverige och Finland 
från varandra ekonomiskt och samhälleligt. Kring år 1930 kantades 
Bottniska viken på bägge sidor av två självständiga, demokratiska 
nationer, som trots depressionen uppvisade ekonomisk tillväxt och 
var på väg att bli välfärdssamhällen – men vars utveckling drama-
tiskt hade påverkats av geopolitiken, den internationella ekonomin, 
de tekniska innovationerna och ländernas politiska kultur.     

Världsekonomin upplevde på 1890-talet en första så kallad globa-
liseringsperiod, vilken brukar anses börja i slutet av Napoleonkrigen 
och sluta vid första världskrigets utbrott. Typiskt för tidsperioden var 
en kraftig ökning av världshandeln och en åtminstone delvis konver-
gens av de perifera områdena med de ekonomiska centrumen,7 samt 
en stegvis liberalisering av handeln med Storbritannien i spetsen, 
som inletts redan i början av 1800-talet.8 För små ekonomier – som 
Sverige och Finland – som var beroende av utrikeshandeln, innebar 
globaliseringsperioden möjligheter till ekonomisk tillväxt, speciellt 
som det fanns stor efterfrågan på ländernas mest centrala export-
produkter, inte minst i världshandelns maktcentrum Storbritannien. 
För Finland var även den ryska marknaden viktig. Kontakterna med 
utlandet via utrikeshandeln förändrade samhällenas ekonomi, tek-
nologi och sociala förhållanden och påverkade dem såväl politiskt 
som kulturellt.9 Kontakterna möjliggjorde handel, investeringar, krig, 
religion, flyttrörelser och överföring av kunskap, samt spridning av 
både djur- och växtarter och farsoter. Både den svenska och den 
finska historieskrivningen har nästan utan undantag velat se denna 
globala integrationsprocess som ett positivt fenomen.

Trots globaliseringen gick världsekonomin på 1890-talet in i kris 
efter kris. Börskraschen 1893 i New York hör, vid sidan av börs-
kraschen i slutet av 1920-talet, till världshistoriens värsta. Världs-
ekonomin växte ändå snabbt, speciellt under senare delen av 1890-
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talet – men samtidigt ökade inkomstklyftorna i många länder.10 De 
länder som gick i täten för den ekonomiska tillväxten hade ett efter 
ett tagit steget in i den andra industriella revolutionens tidevarv; 
mot en mer vetenskaplig produktion och elektricitetens era.11 Men i 
Sverige och Finland hade man knappt hunnit med i den första, ång-
kraftens revolution.12 Teknologins starka stigberoenden uppstod på 
1890-talet när förbränningsmotorn inledde sitt segertåg och tang-
entsystemet QWERTY i skrivmaskiner blev vedertaget.13 Informa-
tionsförmedlingen utvecklades och Edison presenterade den första 
biografen (1893). Arbetarna organiserade sig överallt där det fanns 
industriverksamhet, men ideologierna och aktörerna växlade. Under 
de sista åren av den första globaliseringsperioden visade dock den 
internationella handelns sammanhållare och draglok, Storbritan-
nien, redan tecken på tillbakagång. Förenta staterna och Tyskland 
tävlade om att axla manteln – trots att Ryssland började knappa in 
på deras försprång och i själva verket under årtiondet i fråga upp-
visade en snabbare ekonomisk tillväxt.14    

Den moderna uppfattningen om demokrati hade formats drygt 
hundra år tidigare i samband med Förenta staternas självständighets-
process och i franska revolutionens virvlar. Världen verkade dock 
inte vara redo för demokrati förrän på 1890-talet och under de därpå 
följande decennierna – så även i Finland och Sverige där diskussio-
nerna om en utökad rösträtt blev allt hetare. Med nutida mått mätt 
övergick de båda länderna till demokrati i början på 1900-talet. I 
vilken grad var den ekonomiska tillväxten, såväl i hemlandet som 
internationellt, en förutsättning för demokratiseringen? Att länder-
nas ekonomi utvecklades i olika takt tyder på att ekonomin åtmins-
tone inte ensam förklarar demokratiseringen. Ländernas liknande 
djupa historiska rötter, trovärdiga institutioner och politiska kultur 
är tillsammans med de geopolitiska förändringarna minst lika vik-
tiga faktorer för att förklara hur demokratin uppstod.

I detta kapitel undersöks utvecklingen i Finland och Sverige, som 
befann sig i spänningsfältet mellan den nationella och internatio-
nella ekonomin; hur ekonomin som en tredje drivkraft15 påverkade16 
ländernas demokrati och uppkomsten av rättsstaten och folkväldet. 
Utvecklingen granskas utifrån både den globala och den nationella 
ekonomin. Utgångspunkten är 1890-talet (och året 1890), därifrån 
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det sedan görs utblickar både framåt och bakåt i tiden. Under tids-
perioden från sekelskiftet till andra världskriget lades grunden för 
Finlands och Sveriges senare samhälleliga utveckling. Under denna 
tid grundlades också en senare politisk kultur, korporativismen, som 
sedan dess varit en central del av både svensk och finsk demokrati.17 
Ekonomin utvecklades särskilt snabbt just vid sekelskiftet, sporrad 
av industrialiseringen och utrikeshandeln. Ekonomin och demokra-
tin utvecklades i stark växelverkan med varandra.

Hur kan man då påvisa kopplingen mellan demokrati och eko-
nomi? I detta kapitel granskas Finlands och Sveriges ekonomiska 
förutsättningar att utvecklas till demokratier under den tidsperiod 
som föregick den moderna demokratins genomslag. Med Finland 
och Sverige som exempel är det också möjligt att uppskatta i vilken 
mån ekonomisk tillväxt är en förutsättning för demokrati. Däremot 
behandlas demokratins betydelse för den ekonomiska tillväxten inte 
i detta kapitel, eftersom frågan för Finlands och Sveriges del faller 
utanför den tidsperiod som diskuteras här. I kapitlet eftersträvas inte 
en heltäckande systematisk analys, utan en syntes skapas med hjälp 
av tidigare forskningslitteratur.

Vi inleder med att granska den teoretiska diskussion som förts 
om ämnet, därpå granskas Sveriges och Finlands ekonomiska tillväxt 
och vad den bestod av (demografisk utveckling, industrialisering och 
strukturförändring, konsumtions- och utrikeshandel), den offentliga 
sektorns roll i ekonomin, samt det organiserade samhälle som växte 
fram till följd av industrialiseringen och den ekonomiska tillväxten, 
med medborgare som blev alltmer medvetna om sina rättigheter. I 
slutledningen utvärderas kopplingar mellan demokrati och ekonomi 
i ett bredare perspektiv med utgångspunkt i den tidigare teoretiska 
litteraturen och det svensk-finska materialet – och åtminstone till 
viss del genom att utmana tidigare teoretisk litteratur.   

Behöver ekonomin demokratin och tvärtom?

Tidigare forskning har visat att ekonomisk tillväxt är en central för-
utsättning för utvecklingen av demokrati.18 Milton Friedman och 
neoliberalisterna har till exempel argumenterat för att kapitalism 
och ekonomisk tillväxt är förutsättningar för politisk frihet.19 Ur 
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en sociologisk synvinkel bidrog den ekonomiska tillväxten, liksom 
försök att minska bristande jämlikhet, till att skapa känslan av del-
aktighet, vilket stabiliserade och ökade tilliten i samhällena – något 
som i sin tur är en förutsättning för förhandlingsbaserad problemlös-
ning.20 I Finland lyckades det representativa organet, enkammarlant-
dagen, inte med detta, utan inbördeskrig utbröt.21 Hur växelverkan 
mellan ekonomi och demokrati fungerar i verkligheten är en fråga 
som har debatterats i årtionden – om inte rentav i århundraden.22 
Detta beror på att det är svårt att påvisa samband och verkningar 
mellan ekonomisk tillväxt och demokrati: det finns än i dag många 
länder i världen som inte är särskilt demokratiska, men där ekono-
min ändå växer snabbt – och historien uppvisar många exempel på 
motsvarande utveckling. Demokrati kan alltså till och med hämma 
den ekonomiska tillväxten.23

Nobelpristagaren och ekonomihistorikern Douglass C. North har 
betonat att ekonomisk utveckling inte är möjlig utan ”spelregler” 
för ekonomin, som enligt honom utgörs av formella och informella 
institutioner. I ljuset av den empiriska forskningen verkar de for-
mella reglerna fungera bättre i demokratiska samhällen, där dock 
korporativismen kan innebära utmaningar.24 Institutionalisterna, 
som betonar statens och demokratins roll, har utmanats av fors-
kare som å ena sidan betonar produktivitet och teknologi,25 å andra 
sidan kulturella förändringar som möjliggör samhällets utveckling.26

Daron Acemoglu och James A. Robinson (2000, 2005, 2016) har 
i sina undersökningar framhållit att demokratin och rösträtten vid 
sekelskiftet 1900 utökades för att undvika social oro och i värsta fall 
revolutioner. Också deras forskning visar att demokratin fick fotfäste 
i länder som var ekonomiskt mer utvecklade.27 Den ekonomiska 
utvecklingen var i sin tur snabbast i demokratier som tidigt kunde 
skapa incitament för att utnyttja resurserna.28 Liksom North och  
andra institutionalister betonar Acemoglu och Robinson att trovärdig 
institutionell förpliktelse till överenskommelser är av central bety-
delse för att ett samhälle ska utvecklas och ekonomisk tillväxt uppnås.

Demokratins betydelse för ekonomisk tillväxt identifierades också 
i holländarnas och OECD:s storprojekt, som byggde nya tidsserier 
för att kunna mäta den mänskliga välfärden från 1800-talet fram till 
i dag. Inom projektet behandlades politiska institutioner och politisk 
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delaktighet som en mätare för välfärd. Projektforskarna Foldovari 
och Buzasi (2014) betonar att demokrati på lång sikt är en förutsätt-
ning för ett gott styre, vilket i sin tur gör att centrala institutioner 
kan fungera effektivt. Dylika institutioner är till exempel lagstift-
ningen och äganderätten, som i sin tur har en central betydelse för 
den ekonomiska tillväxten och det materiella välståndet. Enligt dem 
tenderar ett demokratiskt styre att gynna utbildning, vilket i sin tur 
har en positiv inverkan på ekonomin.

Demokrati minskar också risken för våldsamma konflikter inom 
landet, vilket är av stor vikt för ekonomins verksamhetsförutsätt-
ningar.29 Enligt Weingast (2016) har en stat som klarar av att trygga 
äganderätten, vanligtvis också kapacitet att låta medborgarna ta 
del av välståndet. Utgångspunkt för tillväxten är dock också enligt 
honom en äganderätt garanterad av staten.30 Även Przeworski och 
Limongi (1993) betonar äganderättens betydelse: enligt dem har 
demokratiska länder som målsättning att klarlägga regleringen av 
äganderätten, vilket i sin tur har en direkt inverkan på den ekono-
miska tillväxten. I praktiken innebär detta att medborgarna har tyd-
ligt definierade rättigheter att äga produktionsfaktorer. Demokratier 
har dock en tendens att genom politiska beslut föredra omedelbar 
konsumtion, vilket kan minska tillväxten och investeringarna på 
makronivå.31 Peter Lindert har i sin tur hävdat att kostnaderna för 
välfärden ofrånkomligen leder till en effektivare användning av sam-
hällets resurser. Det beror på att välfärdssamhällen satsar på att få ut 
potentiellt effektiva individer på arbetsmarknaden, vilket höjer pro-
duktiviteten.32 Utvecklingen av hälsovård och utbildning påverkar 
direkt  arbetseffektiviteten och produktiviteten, vilket många fors-
kare har visat.33 En ökning av utgifterna för välfärd ökar sam tidigt 
den politiska stabiliteten, vilket har betydelse bland annat med tanke 
på investeringar.34    

Finlands och Sveriges utveckling vid sekelskiftet 1900 kan man 
också närma sig via Alfred D. Chandlers så kallade kapitalismtypo-
logi eller Richard Whitleys affärsverksamhetsmodell. Ur chandleris-
tisk synvinkel var Sverige och Finland vid denna tidpunkt exempel 
på ”kooperativ” kapitalism av tysk typ, som på väsentliga punkter 
avvek från den amerikanska ”tävlingskapitalismen” och den brit-
tiska ”personliga kapitalismen”.35 Familje- och släktskapsnätverk 
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och långvariga samarbetspartner var typiska för det svenska och 
finska näringslivet såväl på 1890-talet som efter det.36 Väsentligt för 
den kooperativa kapitalismen är att affärslivet samarbetar inte bara 
internt, utan också externt genom att skapa nätverk till statliga aktö-
rer.37 Affärslivet deltog också i nationsbygget. Juha-Antti Lamberg 
(1999) har till exempel visat att efter Finlands självständighet var 
det representanter för näringslivet som i hög grad definierade rikt-
linjerna för statens handelspolitik.38 Whitleys affärsverksamhetsmo-
dell granskar å sin sida hur beroende företagen är av en stark stat. 
Enligt honom har staten en särskilt aktiv roll inom ekonomin i länder 
som har industrialiserats sent.39 Till exempel har Finlands samhälls-
ekonomiska utveckling efter självständigheten beskrivits som ”natio-
nell kapitalism”.40 Sökandet efter konsensus hos olika intressegrupper 
inom ekonomi och samhälle stärktes av den ekonomiska geografin: 
speciellt skogsindustrin byggdes i närheten av forsar och vattendrag, 
i praktiken i bondesamhällen, vilket i sin tur påverkade samarbets-
viljan hos arbetarrörelser och agrarpartier under 1900-talet. 

För länder som Finland och Sverige, vars tillväxt är beroende av 
exporten, är inte bara utvecklingen av den nationella ekonomin, utan 
även förändringar i den internationella ekonomin särskilt viktiga – 
så var det på 1890-talet och så är det än i dag. Uppbyggnaden av ett 
välfärdssamhälle behöver i sin tur demokratiska institutioner och 
ekonomiska förutsättningar.41 Demokratiseringen av Finland och 
Sverige var också ett led i en brytningsperiod i den internationella 
ekonomin och geopolitiken vid sekelskiftet 1900. Den internatio-
nella ekonomin och geopolitiken var naturligt sammanlänkade och 
dikterade sin tids möjligheter för såväl allierade som icke-allierade 
små nationer. Till exempel vändes näringslivets blickar i det nyligen 
självständiga Finland mot Tyskland, vilket ledde till att näringslivets 
verksamhetsformer anpassades efter Tysklands system. Samma sak 
upprepades efter andra världskriget i Finlands förhållande till Sov-
jetunionens näringsliv.42

Demokratins utveckling gick hand i hand med förändringar i eko-
nomin. Grovt förenklat flyttade staten fokus från vapen till välfärd: 
före världskrigen och framför allt under 1800-talet var nationernas 
verksamhet koncentrerad på (yttre) säkerhet, medan det dröjde för-
hållandevis länge, faktiskt till efter andra världskriget, som social-, 
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hälsovårds-, och utbildningsutgifter blev centrala poster i nationer-
nas budgetar. I Finlands fall var förändringen dock inte så här enkel, 
eftersom man under den autonoma perioden inte hade någon egen 
armé.43 Därtill har staternas betydelse för den ekonomiska verksam-
heten vuxit – och statens och den offentliga sektorns belastning har 
sammantaget ökat. Detta syns förenklat till exempel i nationernas 
skuldsättning.    

Sårbara samhällen på tröskeln till tillväxt

Ekonomisk tillväxt är således, baserat på tidigare forskning, en cen-
tral förutsättning för demokratisk utveckling. Detta var fallet även 
i Finland och Sverige, som på 1890-talet i grunden var agrara sam-
hällen. Sverige var ett betydligt större och rikare land än Finland: 
det fanns två gånger så många svenskar som finländare, och Sveriges 
bruttonationalprodukt per invånare var 20 procent högre än Fin-
lands. Finland tog dock igen Sveriges försprång under århundradet: 
år 2000 var befolkningsmängden i Sverige inte längre mer än en 
tredjedel större än Finlands och bruttonationalprodukten fem pro-

Tabell 1. Sverige och Finland 1890 och 2000

1890

Sverige Finland Västeuropa Världen

Invånarantal, milj. 4,8 2,4 227 1 579

Befolkningens tillväxtkoefficient 
1890–2000

.. .. .. ..

Bnp per capita (1990 US$ ppp) 1 636 1 381 2 506 1 058

Förväntad livslängd vid födseln 50 45 43 29

Medellängd hos män (cm*) 172 167* 167 164

Inkomstskillnader (ginikoefficienten) 59,5 35,9 41 36

Skoltid, år 4,6 1,5 4,5 1,5

*) Finländarnas medellängd 1890 enligt Nummela och Penttinen (2007). För år 2000 har uppgifter för år 2014 

använts (THL/HS 1.3.2015). Se Nummela och Penttinen, ”Antropometrinen sovellus kutsuntakäytäntöön”.
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cent högre per invånare (tabell 1). De små, öppna och ännu mycket 
outvecklade ekonomierna var dock också sårbara för såväl yttre som 
inre chocker. Detta fick Sverige och Finland uppleva under första 
världskrigets år och Finland särskilt under åren 1917 och 1918.   

I en europeisk och global jämförelse är Sverige och Finland fram-
gångssagor. Sveriges bruttonationalprodukt per invånare var år 1890  
cirka 65 procent och Finlands 55 procent av det västeuropeiska 
medel talet, men hundra år senare hörde de till Europas rikaste län-
der. Sveriges BNP ökade mellan åren 1890–2000 ungefär 12,8-faldigt 
och Finlands 14,4-faldigt – samtidigt som Västeuropas BNP ökade 
7,7-faldigt och hela världens BNP 5,6-faldigt.44 Tillväxten var snabb 
eftersom utgångsnivån var låg. Nationalförmögenheten var låg spe-
ciellt i Finland, som under de gångna århundradena hade varit slag-
fält för geopolitiska konflikter och upplevt allvarlig hungersnöd till 
följd av missväxt.   

Sverige och Finland är alltså exempel på samhällen som kom 
ikapp och till och med körde förbi världsekonomins ledande natio-
ner under det förra århundradet. Det kvantitativt mätbara välmå-
ende som skildras i tabell 1 ökade: den förväntade livslängden steg 

2000

Sverige Finland Västeuropa Världen

8,9 5,2 397 6 392

1,9 2,2 1,7 4,0

20 871 19 951 19 315 5 957

80 78 80 69

180 179* 178 170

34,6 27,4 40 45

11,5 11,5 11,5 7,2

Källor: Materialet i tabellen har 

huvudsakligen sammanställts utifrån 

OECD:s och det holländska Clio lnfra-

projektets slutrapport. Materialet har 

brister som har analyserats källkritiskt i Clio 

lnfra-projektets slutrapport, https://www.

clio-infra.eu/datasets/indicators (hämtad 

13.9.2016); Se även van Zanden, How 
Was Life? Även material från Maddison-

projektet har använts som källa. Se 

Maddison, World Economy och Maddison-

projektets webbplats, http://www.ggdc.

net/maddison/maddison-project/home.

htm. Se även Eloranta och Ojala, ”Suomen 

talous kansainvälisessä vertailussa” och där 

anförda källor.
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mellan åren 1890–2000 i Sverige med 29 och i Finland med 33 år, 
medel längden (bland män), som också kan användas för att mäta 
välmående, ökade i Sverige med åtta och i Finland med ca tio cen-
timeter,45 och den tid som lades på utbildning mer än fördubblades 
i Sverige och nästan tiofaldigades i Finland. Inkomstskillnaderna 
beräknade med ginikoefficienten46 sjönk betydligt i bägge länderna, 
medan de i övriga Europa förblev mer eller mindre oförändrade och 
i hela världen steg mellan åren 1890–2000.47 Ännu kring år 1890 
gick 60 procent av finländarnas inkomster åt till livsmedel, medan 
andelen år 2000 var mindre än en femtedel.48

Sveriges och Finlands ekonomiska tillväxt vid sekelskiftet 1900 
var en del av världsekonomins uppgång och det så kallade stora väl-
ståndet (great enrichment).49 Som process är denna utveckling väl-
känd, men om de underliggande orsakerna till uppgången, liksom 
gällande dess följder, råder det delade meningar. Traditionellt har 
man – helt riktigt – framhävt hur den tekniska utvecklingen och inn-
ovationer förändrade världen i grunden. Denna rätlinjiga förklaring 
har utmanats med att teknisk utveckling inte uppstår ur intet och att 
det måste ha funnits också andra faktorer som gjorde att den indu-
striella revolutionen uppkom först i Västeuropa och sedan i resten 
av världen. Som en dylik faktor har man föreslagit den institutio-
nella förändringen, som påverkade inte bara nationernas strukturer 
och verksamhet, utan också hela kulturen och förhållningssätten. I 
och med upplysningen förändrades den intellektuella atmosfären 
till att bli mer välvilligt inställd till innovationer och konkurrens, 
vilket i sin tur gjorde det möjligt även för andra än privilegierade 
grupper att ägna sig åt företagsamhet.50 Demokratins utveckling är 
en del av denna process. Demokratin garanterade också stabilitet 
åt den ekonomiska utvecklingen och stärkte på så sätt den kom-
mande tillväxten.   

Finlands och Sveriges kraftiga ekonomiska tillväxt inleddes under 
andra hälften av 1800-talet, men givetvis hade det funnits progres-
sion redan tidigare. Länderna uppvisade till exempel under första 
halvan av 1800-talet en långsam ekonomisk tillväxt i jämförelse med 
situationen under andra halvan av 1700-talet.51 Sverige och Norge 
låg i fråga om ekonomisk tillväxt i täten i västvärlden under åren 
1913–1950, medan Finlands ekonomiska tillväxt fördröjdes på grund 
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av krigen. Sveriges och Finlands ekonomiska tillväxt byggde i hög 
grad på resursbaserade industrigrenar, i bägge länderna framför allt 
skogsindustrin, men i Sverige också på framgång hos flera företag 
inom metall- och teknologiindustrin.52 I de centrala exportländerna 
var efterfrågan på nordiska produkter hög och bestod i slutet på 
1800-talet ännu huvudsakligen av råvaror. 

Sverige var vid sekelskiftet 1900 en av världens snabbast växande 
ekonomier – även om landet fortfarande låg efter i förhållande till 
de ledande länderna inom världsekonomin. Bruttonationalproduk-
ten per invånare steg i Sverige under åren 1890–1930 i medeltal med 
2,4 procent per år, och med dessa siffror låg Sverige i täten tillsam-
mans med Japan. Finland låg inte heller långt efter: bruttonational-
produkten per invånare steg med 1,8 procent. Sveriges industripro-
duktion ökade 1890–1910 med hela 5,5 procent per år och landets 
produktivitet och reallönerna var bland de högsta i världen under de 
följande 60 åren. Både i Sverige och i Finland var grunden till den 
ekonomiska tillväxten en ökning och effektivisering av jordbruks-
produktionen som möjliggjordes av den teknologiska utvecklingen 
och som gjorde att allt fler i jakten på nya arbetsuppgifter sökte sig 
från de agrara samhällena in till städerna, eller utomlands.53 

En stadig grund för Sveriges utveckling hade alltså lagts under 
1800-talet i och med effektiviseringen av jordbruket, befolknings-
ökningen och industrialiseringen, men det var perioden från 1890  
och fram till början av 1930-talet som befäste Sveriges ekonomiska 
utveckling – och på så sätt fungerade som bas för den ”svenska 
modellen” och byggandet av välfärdssamhället.54 Under perioden 
utvecklades Sveriges penningmarknad också snabbt, nya banker 
grundades och ett ”finanskapitalistiskt” system utvecklades mellan 
bankerna och industrin. Produktionen i Sverige räknat per invånare 
fördubblades under åren 1890–1930, något som onekligen hade stor 
betydelse för levnadsstandarden och samhällets utveckling i övrigt.55    

Finlands ekonomi växte från 1860-talet fram till första världs-
kriget, men ojämnt. Åren 1890–1913 ökade volymen på Finlands 
bruttonationalprodukt med 3 procent per år – och särskilt snabb 
var ökningen under andra hälften av 1890-talet. Första världskriget 
drabbade Finland särskilt hårt eftersom den internationella han-
deln stannade av, även om transporten av krigsförnödenheter till 
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ryska armén under denna tid var som störst. Ryska revolutionen 
och finska inbördeskriget gjorde dock att även östhandeln avstan-
nade och också den inhemska produktionen hade svårigheter: 1918 
var bruttonationalprodukten en tredjedel lägre än vad den hade varit 
före kriget, år 1913. Efter inbördeskriget var tillväxten däremot snabb: 
bruttonationalprodukten steg i medeltal med över 6 procent per år 
under åren 1922–1928.56

Hans Sjögren har beskrivit perioden 1890–1935 i Sveriges ekonomi 
som ”det industriella samhällets och finanskapitalismens tidevarv”, 
vilket klart skilde sig från det förindustriella och agrara samhälle 
som det föregåtts av, liksom från den därpå följande perioden, ”den 
svenska modellen”.57 Susanna Fellman klassificerar i sin tur den eko-
nomisk-samhälleliga utvecklingen i Finland lite annorlunda: åren 
1850–1913 var liberaliseringens tid, 1914–1918 ett mellanspel förorsa-
kat av kriget, och 1919–1938 en tid för nationsbygge och samarbete.58 
I Sverige började alltså byggandet av välfärdssamhället egentligen 
inte förrän i slutet av 1930-talet, i Finland inte förrän på 1960-talet 
– även om centrala beslut fattades redan på 1920- och 1930-talen.59

Befolkning och utbildning

En förutsättning för den ekonomiska utvecklingen vid sekelskif-
tet 1900 var en kraftig befolkningstillväxt, som också utmynnade i 
industrialisering, migration och emigration. Befolkningstillväxten 
gjorde att det fanns arbetskraft för den växande industrin, vilket i 
sin tur möjliggjorde den allt snabbare ekonomiska strukturföränd-
ringen – speciellt som en allt större del av befolkningen var läs- och 
skrivkunnig. Ännu vid sekelskiftet var ländernas industri mycket 
beroende av arbetskraft, och en av deras viktigaste konkurrensför-
delar var billig arbetskraft. Finlands befolkning tredubblades och 
Sveriges fördubblades under 1800-talet. I bägge länderna koncentre-
rades befolkningsökningen till slutet av århundradet. Under 1900-
talet nästan fördubblades Finlands befolkning och Sveriges ökade 
med 70 procent. På detta sätt lade befolkningsökningen grunden 
för förändringar inom ekonomi och samhälle.

I slutet av 1800-talet pågick i bägge länderna en strukturföränd-
ring och migration till följd av industrialiseringen. Folk drogs alltmer 
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till industricentren. Den ekonomiska strukturförändringen föränd-
rade landsbygden, men också städerna. Sverige urbaniserades i slutet 
av 1800-talet betydligt snabbare än Finland. Också Sveriges befolk-
ningstillväxt koncentrerades till städerna: de femton svenska städer 
som vuxit snabbast stod för mer än hälften av hela landets befolk-
ningstillväxt åren 1880–1900.60 På motsvarande sätt urbaniserades 
Finland snabbare än Sverige i början på 1900-talet. År 1950 bodde  
ungefär var femte finländare och var fjärde svensk i städerna, jäm-
fört med siffrorna femtio år tidigare, på 8 respektive 13 procent.61 
Båda länderna var alltså ännu på 1890-talet klart agrara. Även städer-
nas karaktär förändrades och många gamla sjöstäder, som tidigare 
hade byggt på merkantila privilegier, upplevde en tillbakagång om 
de inte lyckades förnya sin näringsstruktur.62 Urbaniseringen hade 
också betydelse för jämställdheten: städerna erbjöd även kvinnor 
möjlighet till lönearbete.63       

Befolkningstillväxten ledde till migration från landsbygden till 
städerna och till massemigration, framför allt till Nordamerika. Det 
har till och med hävdats att det faktum att ungefär en halv miljon 
svenskar och ungefär 300 000 finländare emigrerade till Förenta sta-
terna vid sekelskiftet, räddade länderna från fattigdom och hung-
ersnöd. Å andra sidan har argument framförts för att emigratio-
nen försinkade tillväxten på den inhemska marknaden och inom 
industrin.64 Skälen till emigrationen kan, då som i dag, samman-
fattas i fem faktorer som är sammanlänkade: 1) orsaker som relate-
rar till ekonomi eller trygghet; 2) kunskap om (eller ett antagande 
om) möjligheterna på den ort man flyttar till; 3) möjlighet att flytta 
utomlands i och med att tekniken och färdmedlen utvecklas; 4) till-
räckliga ekonomiska resurser för emigration eftersom det kostar att 
resa; 5) en institutionell möjlighet, som kan handla om till exempel 
lagstiftning eller familjeförhållanden.

Enbart befolkningsmängden räcker dock inte till för att ett sam-
hälle ska utvecklas; med tanke på ekonomin är det centralt hur 
”begåvningarna” i samhället bäst kan utnyttjas. Här spelar åter igen 
utbildningen en viktig roll: genom utbildning får samhället optimal 
tillgång till sina begåvningar – oberoende av bakgrund, ras eller 
kön.65 Senast från och med 1870-talet går det också mycket riktigt 
att påvisa en stark korrelation mellan utbildning och ekonomisk 
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tillväxt.66 Utbildning möjliggör också en demokratisk utveckling – 
samtidigt som demokrati kan ses som en förutsättning för ett utvid-
gat skolsystem.67 

Utbildning är inte bara ett redskap för att utveckla ett samhälle 
och dess ekonomi, utan kan också ses som en målsättning för och 
en indikator på hur välfärden i ett samhälle utvecklas.68 Det beror 
på att andelen ”andligt kapital” av ett lands välfärd är betydande: i 
Storbritannien har man till exempel med hjälp av historiskt material 
kommit fram till att andelen är så hög som 70 procent.69 Utbildning 
ökar medborgarnas välfärd; de kan bättre ta hand om sig själva och 
delta i det demokratiska beslutsfattandet. Man har också påvisat att 
utbildning ökar produktiviteten, eftersom den möjliggör bruket av 
mer tekniska apparater. Dessutom påverkar utbildning indirekt eko-
nomin eftersom den ökar stabiliteten i samhället genom att krimina-
liteten sjunker, hälsotillståndet förbättras och ojämlikheter minskar.70 

En forskare som särskilt påvisat utbildningens betydelse för ett 
samhälles utveckling är Robert Allen (2014), som sökte en förkla-
ring till varför Förenta staterna i fråga om ekonomisk tillväxt gick 
om Storbritannien vid sekelskiftet 1900. Enligt Allen ligger nyck-
eln i grundutbildningen. I Förenta staterna ansåg man det nödvän-
digt att integrera strömmarna av immigranter i samhället genom att 
erbjuda alla en likadan engelskspråkig utbildning. Följden var att en 
allt större del av befolkningen var läs- och skrivkunnig. Detta ledde i 
sin tur till att unga som rekryterades in i arbetslivet fick sköta mera 
avancerade uppgifter – till exempel använda maskiner som icke läs-
kunniga inte kunde använda. Samtidigt steg kostnaderna för arbets-
kraften – eftersom arbetstagarna var mer välutbildade – vilket i sin 
tur ytterligare motiverade företagen att göra teknologiska investe-
ringar för att spara på arbetskraftskostnaderna. Detta möjliggjorde 
i sin tur en mekanisering av produktionen – och en ökning av pro-
duktiviteten, som var den mest centrala förutsättningen för Förenta 
staternas snabba ekonomiska tillväxt. På samma gång förflyttades 
Förenta staternas relativa fördel i världsekonomin slutgiltigt från 
lantbruksproduktion till industriproduktion – detta skedde dock 
inte förrän i slutet på 1890-talet.71 

I Förenta staterna hade utbildningen oväntade, men betydande 
verkningar på samhället och ekonomin, och den gjorde att landet 
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gick i spetsen för världsekonomin just på 1890-talet. Redan tidigt 
såg både de finska och svenska aktörer, som var med och utvecklade 
utbildningen, de såväl samhälleliga som ekonomiska fördelarna med 
en grundutbildning för alla, även om man på 1890-talet i Finland 
ännu låg decennier från den svenska skolmodellen: i Sverige gick 
nästan 90 procent av barnen i skola på 1890-talet, medan andelen 
i Finland var högst 60 procent.72 Forskning har visat att utbildning 
å ena sidan gör att folket förväntar sig demokratiska rättigheter, å 
andra sidan att skolan lär barnen spelreglerna för ett organiserat 
samhälle.73 

Inom den ekonomiska historieforskningen mäts utbildningens 
betydelse oftast genom andelen läs- och skrivkunniga, eller genom 
längden på utbildningen. Kring år 1890 var 20–40 procent av värl-
dens befolkning läs- och skrivkunnig, medan andelen i Europa var 
60–70 procent. Bara femtio år senare hade läskunnigheten bland 
vuxna i de utvecklade länderna i praktiken redan nått hundra pro-
cent.74 I Sverige var läskunnigheten kring år 1870 redan 75 procent 
hos den vuxna befolkningen, medan andelen i Finland bara var 10 
procent – visserligen är uppgifterna som ligger till grund för uträk-
ningarna olika här. Kring år 1890 var 90 procent av alla svenskar 
som fyllt femton år läs- och skrivkunniga, medan andelen för fin-
ländarna var 20–30 procent.75 I Sverige slog läskunnigheten igenom 
på bred front redan under andra halvan av 1800-talet, i Finland först 
på 1920-talet. Skoltvånget demokratiserade således samhällena, ifall 
läskunnighet används som indikator.76 Sverige gick tillsammans med 
de övriga skandinaviska länderna i täten för läs- och skrivkunnig-
heten i Europa vid sekelskiftet 1900, medan Finland låg klart efter.77

De svenska skolreformerna genomfördes redan i mitten av 1800-
talet, i Finland inte förrän drygt femtio år senare. Med dessa beslut 
lade man grunden för den kommande samhällsutvecklingen och den 
ekonomiska utvecklingen. Enbart läskunnighet är dock inte nog i ett 
samhälle som blir alltmer tekniskt. Därför har forskare vid sidan av 
läs- och skrivkunnigheten beaktat längden på utbildningen. Utbild-
ning var något man gärna sökte sig till eftersom det betydde (och gör 
det än i dag) en möjlighet att avancera i samhället. Den genomsnitt-
liga skoltiden var 1890 1,5 år i hela världen och 4,5 år i Västeuropa – 
år 2011 var genomsnittet i världen redan 7,7 år och i Europa nästan 12 
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år. I Sverige var den genomsnittliga skol tiden 5 år redan 1890, det vill 
säga över det västeuropeiska medeltalet, medan skoltiden i Finland 
låg kring medelvärdet för hela världen, det vill säga 1,5 år. År 2000 
var den genomsnittliga skoltiden i både Finland och Sverige 11,5 år.78

De industrialiserade samhällena på tröskeln till det moderna

Den svenske industrihistorikern Lennart Schön har sammanfat-
tat mänsklighetens ekonomiska utmaningar före den industriella 
revolutionen som en anpassning till naturförhållandena, och under 
modern tid som en anpassning till marknadens förändringar. Under 
den moderna, industrialiserade tiden har ekonomin enligt honom 
påverkats av tre i:n: institutioner, innovationer och integration.79 
Institutioner – såväl officiella som inofficiella – skapade grunden för 
industrialisering, tillväxt och samhällsförändring. Innovationerna 
har skapat nytt innehåll för tillväxten. Integrationen har samman-
fört olika områden och ekonomier till ett världsomfattande system. 
Denna utveckling började under senare hälften av 1800-talet och 
pågår fortfarande. Naturförhållanden och till exempel tillgången på 
råvaror har dock en central betydelse för ett samhälles utveckling; 
Sverige och Finland stödde sig i början av industrialiseringen starkt 
på skogsindustrin – Finland gör det än i dag. 

I forskningslitteraturen delas industrialiseringen vanligtvis in i 
tre revolutioner, varav den första är baserad på ånga, den andra på 
elkraft och den tredje på automatisk informationsbehandling. Det 
intensivaste skedet i Sveriges och Finlands industrialisering äger 
rum under den andra industriella revolutionen, då elektriciteten 
blev den centrala drivkraften, och vetenskap och forskning kom att 
bli allt betydelsefullare faktorer bakom ekonomisk förändring och 
tillväxt. De stora ekonomiska omvälvningarna ledde till förändringar 
också innanför nationsgränserna. Den första industriella revolutio-
nen möjliggjorde kolonialism och imperialism; den andra banade 
väg för demokratiskt styrda välfärdssamhällen, eftersom en förut-
sättning och följd av förändringen var att allt fler kunde ta del av den 
ekonomiska tillväxten. Den tredje revolutionen tvingade nationerna 
till samarbete och har också i betydande mån minskat national-
staternas möjligheter till självständigt agerande. 
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År 1890 arbetade tre av fyra finländare och två av tre svenskar 
fortfarande inom primärproduktionen: industrialiseringen syn-
tes alltså ännu inte märkbart i sysselsättningen.80 I Sverige stod 
industrin redan för nästan en femtedel av arbetsplatserna, medan 
den i Finland bara utgjorde en tiondedel. Ännu år 2000 sysselsatte 
primärproduktionen i Finland nästan 9 procent av den arbetsföra 
befolkningen, medan andelen i Sverige var endast ungefär 3 pro-
cent. I Sverige fanns tre fjärdedelar av arbetsplatserna år 2000 inom 
servicebranschen, i Finland två av tre – och i Finland var andelen 
arbetsplatser inom industrin en dryg fjärdedel, i Sverige en femte-
del. Trots att industrin inte sysselsatte många år 1890, hade dess 
betydelse vuxit i de båda länderna under de föregående decen-
nierna. Åren 1860–1890 tredubblades industrins volym i Sverige, 
och i Finland fyrdubblades den. Industrins tillväxtperiod låg dock 
ännu i framtiden; volymen steg åren 1890–2000 i Sverige 70-faldigt 
och i Finland 190-faldigt.81

I forskningslitteraturen har det förts en livlig diskussion om till 
vilken tidpunkt inledningen på industrialiseringen egentligen ska 
förläggas; enligt den nuvarande uppfattningen kan Sveriges indust-
rialisering förläggas till andra hälften av 1800-talet, medan man i 
Finlands fall inte kan tala om en storskalig industrialisering förrän 
under 1900-talets första decennier.82 Man har också inom den empi-
riska forskningen sett ett samband mellan industrialiseringen och 
demokratiseringen: Lipset visade i sin 1950-talsforskning att ju mer 
demokratiskt ett land är, desto mer industrialiserat är det. Även om 
Lipsets kategoriseringar i viss mån kan ifrågasättas, är hans resultat 
övertygande.83 Det industriella arbetet skapade förutsättningar för, 
men också krav på, uppkomsten av demokratiska institutioner. I de 
länder som industrialiserades var den senare delen av 1800-talet en 
tid som präglades av ökande inkomstklyftor, något som gällde även 
Sverige, men inte lika mycket Finland.84 Detta var den centrala orsa-
ken till att man började kräva bättre arbetsförhållanden för arbets-
tagarna med syftet att trygga stabiliteten i samhället – och på samma 
gång blev den en central utgångspunkt för ländernas demokrati-
seringsprocesser.    

Industrialiseringen och uppkomsten av den moderna marknads-
ekonomin lösgjorde samhällena från den agrara gemenskapen: i 
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stället skapades nya gemenskaper och yrken kopplade till industrin, 
befolkningen koncentrerades till städerna och det industriella sam-
hället öppnade dörren för också kvinnlig arbetskraft – även om de 
flesta svenska och finska kvinnor vid sekelskiftet 1900 fort farande 
arbetade oavlönade i hemmen.85 Samhällets sociala struktur för-
ändrades när befolkningen lösgjordes från de släkt- och familje-
band som var typiska för det gamla landsbygdssamhället. Ett sam-
hälle som baserade sig på personligt förtroende, förändrades mot 
ett samhälle byggt på organiserat, demokratiskt förtroende. Och i 
takt med att den sociala strukturen förändrades visade sig också det 
regerande politiska systemet ha levt ut sin tid. Industrialiseringen 
skapade nya identiteter och identifikationsobjekt, som av såväl sam-
tiden som senare forskning har kallats klasser. Industrisamhällena 
var en naturlig grogrund för politiska rörelser, även extremrörelser. 
Industrialiseringen ledde samhällena mot demokratisk utveckling 
– i Sverige huvudsakligen fredlig, i Finland våldsam.

Industrialiseringen hade alltså också sin avigsida, vilket syns såväl 
i den livliga samtidsdebatten som i senare forskning, som har tagit 
fasta på sociala följder av industrialiseringen.86 Internationella ana-
lyser av industrialiseringen passar dock dåligt in i den svenska och 
finska verkligheten, där industrianläggningarna och -samhällena 
trots allt i huvudsak var små och till och med agrara.87 I Finland 
var emellertid textil- och pappersindustriföretagen, som var spe-
cialiserade på export till Ryssland, stora redan då de grundades.88  

Industrins tillväxt gjorde att efterfrågan på arbetskraft i både Sve-
rige och Finland översteg befolkningstillväxten, vilket i sin tur ledde 
till att reallönerna steg i slutet av 1800-talet. Den internationella eko-
nomiska tillväxten som gjorde att reallönerna steg, innebar i sin tur 
att efterfrågan på konsumtionsvaror accelererade och att möjlighe-
terna för hemmamarknaden ökade. I Sverige steg reallönerna sär-
skilt snabbt från mitten av 1890-talet.89 Reallönen var dock nästan 
dubbelt så hög i Sverige som i Finland år 1890.90 Ändå var inkomst-
nivån i bägge länderna lägre än i världsekonomins centrum – vilket 
i sin tur förklarar massemigrationen kring sekelskiftet 1900 och län-
dernas relativa fördel på den internationella marknaden, i och med 
att priset på exportvaror kunde hållas nere tack vare låga kostnader 
för arbetskraft. Till exempel tjänade en svensk sjöman en fjärdedel, 
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och en finsk sjöman en tredjedel mindre än de brittiska sjömännen 
på 1890-talet – och skillnaden i förhållande till Förenta staterna var 
ännu större.91

Sysselsättningen stod dock inför en omvälvning – och hade gjort 
det redan ett tag. Gamla uppskattade yrken inom till exempel hant-
verk och bruksarbete var vid sekelskiftet 1900 på väg att försvinna.92 
Den nya teknologin polariserade arbetslivet på 1890-talet på samma 
sätt som i dag: ny teknologi krävde ett specifikt kunnande, samti-
digt som man också behövde fler arbetstagare till uppgifter med 
låga krav på specifik yrkeskunskap. I denna process hamnade sär-
skilt arbetstagare som med sitt kunnande placerade sig mitt emel-
lan de kunskapsnivåer som efterfrågades i en besvärlig sits.93 Detta 
och den samtidiga industrialiseringen ledde i sin tur till att arbetar-
rörelsen uppstod.  

Ur teknologisk synvinkel levde Sverige och Finland ännu i början 
av 1890-talet i den första industriella revolutionen, ångkraftens tide-
varv. Sverige höll dock just på 1890-talet, enligt Magnusson (2000) 
och Schön (2000), på att ta steget in i den andra industriella revo-
lutionen, vetenskapens och elektricitetens tidevarv. I Sverige byggde 
man dessutom de första kraftlinjerna för industrin redan i början av 
decenniet, och användningen av ”vitt kol” (elektricitet) blev snabbt 
ett vanligt drivkraftmedel inom industrin.94 I Finland experimente-
rade man rätt tidigt med elektrifierandet, men landet halkade ändå 
efter de andra nordiska länderna i slutet av 1800-talet. När man i 
Sverige och Norge byggde tung industri baserad på elkraft redan 
kring sekelskiftet, skedde detta egentligen inte förrän på 1930-talet 
i Finland. På randen till första världskriget var hela Finlands elpro-
duktion ungefär 60 kilowattimmar per person mot Sveriges 258.95

Elkraften befriade produktionsanläggningarna  från stela kraftax-
lar och remmar och möjliggjorde en effektivare placering av maski-
nerna, och det elektriska ljuset förlängde i sin tur arbetstiden och 
förbättrade säkerheten. Trots det hade ångkraften fortfarande sitt 
sista genombrott framför sig: till exempel inom Sveriges handels-
flotta ersatte ångan segeltonnaget i slutet av 1890-talet och i Finland 
ett par decennier senare.96 På järnvägarna var det i bägge länderna 
fort farande ångkraften som gällde och på insjöarna var ångan den 
viktigaste drivkraften ännu under decennier framöver.97     



170    Demokratins drivkrafter

Förutsättningen för att en industrialisering ska kunna ske är de 
resurser som finns till förfogande och hur dessa utnyttjas. Finlands 
och Sveriges ekonomiska tillväxt kring sekelskiftet 1900 baserade sig 
på en relativ fördel i fråga om produktionsfaktorer – vilket i prakti-
ken innebar billig arbetskraft och råvarureserver. Utbildning betydde 
än så länge rätt lite. Därför byggde industriproduktionens tillväxt 
i bägge länderna snarare på mängden arbetskraft än på en högre 
produktivitet. I Finland ökade industriproduktiviteten till exem-
pel tydligt först under tiden mellan världskrigen. Där emot steg den 
sammanlagda produktionen osedvanligt snabbt just på 1890-talet, 
när arbetskraft till följd av strukturförändringen flyttade över från 
lågproducerande branscher (särskilt primärproduktionen) till mera 
högproducerande branscher (framför allt industrin).98 Tillväxten i 
de båda länderna var snarlik den i Europas ekonomiska centrum – 
framför allt Storbritannien – vilket å ena sidan pekar på starka för-
bindelser via handelsavtal, å andra sidan på att länderna konverge-
rade med de ekonomiska centrumen i stället för att vara särskilda 
perifera områden.99 Den globala ekonomin hade således en central 
betydelse för ländernas utveckling.   

Hushållen och den exportdrivna tillväxten

Samtidigt som hushållen blev förmögnare och konsumtionen ökade, 
gick också den demokratiska utvecklingen framåt. Allt eftersom väl-
ståndet ökade, ville medborgarna hålla fast vid och förbättra den 
levnadsstandard de uppnått. Den ekonomiska tillväxten ingav i sin 
tur tilltro och hopp inför framtiden – och gjorde kanske att man 
kände ett ansvar för samhällsutvecklingen. Demokratin blev ett 
medel för att värna om den kollektiva välfärden. Fanns det då kring 
år 1890 tecken på ökad konsumtion och på att hushållen började få 
det bättre ställt? 

Inom den ekonomiska historieforskningen har man under de två 
senaste decennierna fört en livlig diskussion om den ökade kon-
sumtionens betydelse för industrialiseringen och den ekonomiska 
tillväxten. Jan de Vries teori om ”strävsamhetens revolution” (indu-
strious revolution) har väckt mycket diskussion både för och emot. 
Förenklat går modellen ut på att industrialiseringen föregicks av att 
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efterfrågan på konsumtionsvaror i de privata hushållen ökade, vilket 
i sin tur ledde till en större ekonomisk aktivitet, som sedan närde den 
kommande industrialiseringen. En allt större del av arbetet utfördes 
utanför hemmet, mängden arbete ökade och de extra inkomster som 
blev över användes till konsumtion.100 Man skaffade både konsum-
tionsvaror som kläder och även investeringsprodukter, framför allt 
för jordbruket som blev alltmer teknikbaserat.101     

För Finlands och Sveriges del finns det tecken som tyder på en 
ökad inhemsk konsumtion och en ökning av arbetsmängden redan 
i början av 1800-talet, men tydligast ser man detta under den senare 
delen av århundradet.102 Efterfrågan på den inhemska marknaden 
stillades både genom egen produktion och genom import. Den allt-
mer industrialiserade världsekonomin producerade billiga produk-
ter i form av allt från kläder och livsmedel till maskiner och appa-
rater – och människorna upptäckte att de behövde produkter och 
tjänster som det tidigare inte hade funnits tillgång till, eller som inte 
ens hade existerat. När priserna på världsmarknaden sjönk, gjorde 
höga importtullar att priset på de importerade varorna steg; detta 
hjälpte den inhemska industriproduktionen att växa i bägge län-
derna. I både Sverige och Finland kan den ökade efterfrågan på den 
inhemska marknaden förläggas till just 1890-talet. Detta ledde till 
att tyngdpunkten i industriproduktionen delvis flyttade från export 
till den inhemska marknaden.103 Det här ser man också bland annat 
i den ökade mängden krediter som bankerna beviljade i slutet av 
århundradet.104  

Efterfrågan band Sverige och Finland allt starkare till den glo-
bala ekonomin. Sammantaget var den inhemska efterfrågan trots 
allt fortfarande mycket anspråkslös på 1890-talet. Betydande skill-
nader fanns också: Sveriges textilindustri utvecklades under 1800-
talet framför allt tack vare den inhemska efterfrågan, medan den i 
Finland utvecklades tack vare exporten till Ryssland.105

Framför allt påverkade den globala ekonomin Finland och Sverige 
genom exporten. Och exporten ökade i sin tur välståndet, som dock 
ännu under 1800-talets senare del fördelades ojämnt. Den utländska 
efterfrågan på svenska och finska exportprodukter var den viktigaste 
anledningen till de båda ländernas industrialisering och spirande väl-
stånd. Frihandeln under den första globaliseringsperioden gjorde att 



172    Demokratins drivkrafter

ekonomin i speciellt de små länderna i Europas periferi kunde växa 
till följd av exporten.106 Så är också Sverige och Finland klassiska 
exempel på länder där en ekonomisk tillväxt skett tack vare export.107

Världsekonomins tillväxt är således särskilt viktig för utveck-
lingen av de nordiska ländernas ekonomier – och därigenom också 
demokratin och välståndet. Typiskt för den första globaliserings-
perioden är världshandelns snabba tillväxt, nedmontering av han-
delshinder och ekonomisk konvergens. Huruvida det handlade om 
en konvergens inom världsekonomin liknande den vi ser i dag, är 
en fråga som livligt har debatterats inom den ekonomiska historie-
forskningen. Ämnet för debatten har varit det eventuella förenhet-
ligandet av den asiatiska och den europeiska ekonomin.108 I Europa 
skedde hur som helst en konvergens och i den processen var Sverige 
och Finland aktivt med.109

Världshandeln ökade speciellt under senare delen av 1800-talet. 
Priset på de industriellt framställda produkterna sjönk, transportkost-
naderna gick ner tack vare ny teknik och efterfrågan ökade till följd av 
industrialiseringen, befolkningsökningen och det växande välståndet. 
Sverige och Finland var öppna ekonomier för vilka utrikeshandeln 
var särskilt viktig. Både i Sverige och i Finland var exportens andel 
av bruttonationalprodukten kring 15–20 procent på 1890-talet.110 I 
bägge länderna hade volymen och värdet på exporten vuxit snabbt 
under andra halvan av 1800-talet och tillväxten fortsatte under det 
följande seklet: år 2000 stod exporten redan för 43 procent av brut-
tonationalprodukten.111 I Finland nästan femdubblades exporten från 
början av 1890-talet fram till första världskriget; man har uppskat-
tat att Finland blev en av de öppna ekonomierna först på 1890-talet, 
då exportens andel av bruttonationalprodukten steg till omkring en 
femtedel.112 Exportens betydelse blev extra stor eftersom priserna på 
exportvaror (främst råvaror) steg, medan priset på importvaror (till 
exempel säd och konsumtionsvaror) sjönk. På 1890-talet överskred 
importvarornas värde dock fortfarande exportvarornas – föränd-
ringen skedde vid sekelskiftet, då bytesförhållandet (med undantag 
för tiden under krigen) blev positivt och sedan förblev så under hela 
det följande seklet.

Sverige och Finland sålde under 1890-talet framför allt råva-
ror, främst från skogsindustrin, till det alltmer industrialiserade 
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Europa.113 För Finlands del hade Ryssland under andra hälften av 
1800-talet blivit den viktigaste handelspartnern, och exporten bestod 
förutom av jordbruksprodukter också av långt förädlade industripro-
dukter. Handeln västerut, med framför allt Storbritannien, bestod 
däremot av produkter från skogsindustrin. I bägge länderna utgjorde 
export av sågvirke basen för skogsindustrin, men pappers- och cellu-
losaindustrin växte också snabbt: i Sverige lät man bara under 1890-
talet bygga 24 nya cellulosafabriker. I Sverige hade också metall-
industrin blivit en viktig aktör från och med 1890-talet och i båda 
länderna var även textilindustrin viktig.114 Finlands pappersindustri 
växte också under 1890-talet till att bli en storindustri, tack vare den 
ryska marknaden, och samtidigt fylldes maskinverkstadsindustrins 
orderböcker av beställningar från öst. Denna handel upphörde helt 
i samband med ryska revolutionen och Finlands självständighets-
förklaring. Kollapsen av utrikeshandeln var en svår prövning inte 
bara för Finlands ekonomi, utan också för demokratin – och en av 
anledningarna till att de som började bygga det självständiga Fin-
lands utrikeshandelspolitik var representanter för exportindustrin.115

Sverige och Finland skiljer sig från varandra i fråga om natur-
resurser, men det finns också likheter. I båda länderna är natur-
resurserna begränsade och tyngdpunkten låg kring sekelskiftet 1900 
på skogsresurserna. Sveriges traditionella exportvara, järnmalm, 
hade redan förlorat sin relativa andel, även om den fortfarande var 
viktig i slutet av 1800-talet. Skogsindustrins andel av Sveriges export 
var i början av 1890-talet cirka 45 procent.116 Förädlade produkter, 
inom skogsindustrin framför allt cellulosa och papper, och i Sverige 
även från maskinverkstadsindustrin, blev betydande inom expor-
ten först under 1900-talets första år.117 Stora naturresurser (eller en 
stor befolkning) leder inte nödvändigtvis till välstånd och ekono-
misk tillväxt; förmåga att effektivt ta till vara resurserna är en för-
utsättning för tillväxt.

Den första globaliseringsperioden baserade sig i hög grad på Stor-
britanniens kommersiella och ekonomiska övertag. Även i Sveriges 
och Finlands utrikeshandel var Storbritannien den viktigaste han-
delspartnern. Storbritanniens andel av Finlands utrikeshandel var 
på 1850-talet rentav 60 procent, 1890 ca 40 procent, men vid mil-
lennieskiftet inte mer än 11 procent. Vid samma tid ökade volymen 
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på Finlands export och den blev mångsidigare. Kring år 1900 var 
Rysslands och Storbritanniens andelar av Finlands export lika stora 
(29 procent), medan Sveriges export fortfarande dominerades av 
Storbritannien med 43 procent.118 Utan handeln med Storbritannien 
hade Finlands handelsbalans västerut varit negativ.119   

Handeln med Ryssland var viktig för Finland ända fram till själv-
ständigheten och inbördeskriget; framför allt för textil-, pappers- och 
metallindustrin. Inom dessa branscher var man efter självständig-
hetsförklaringen tvungen att hitta nya marknader i västra Europa.120 
Sverige hade inte ett likadant strukturellt problem, även om första 
världskriget och den därpå följande återgången till fredstid orsakade 
problem för utrikeshandeln.

I Sverige och Finland var man tvungen att hitta på sätt att svara på 
utmaningarna i den internationella ekonomin, eftersom nationella 
politiska institutioner inte kan stoppa, eller ens sakta ner verkning-
arna av en internationalisering,121 utan helt enkelt måste anpassa sig. 
På så sätt var den globala ekonomin en viktig drivkraft för demo-
kratin, som kom att forma såväl de nordiska samhällena som andra 
samhällen. I Sverige vidtog man redan i slutet av 1880-talet de första 
protektionistiska åtgärderna, med vilka man försökte värja sig mot 
konkurrensen från tyska metallindustrin.122

Sverige och Finland knöts till den internationella ekonomin inte 
bara genom utrikeshandeln, utan också genom utländska lån och 
direktinvesteringar. De svenska och finska företagen gjorde endast 
få utlandsplaceringar, men däremot flödade utländska investeringar 
in i slutet av 1800-talet. I båda länderna var det särskilt norrmän-
nen, britterna och tyskarna som var aktiva.123 De utländska inves-
teringarna begränsades dock – framför allt försökte man skydda 
naturresurserna. Utländska investeringar avvisades redan före första 
världskriget; det handlade alltså inte om den protektionism som 
följde på kriget, utan var ett försök att svara på det tryck som inter-
nationaliseringen hade skapat.124 I Sverige var gruvindustrin sär-
skilt bekymmersam i slutet av 1800-talet, i Finland skogsresurserna. 
I slutet av 1890-talet var cirka 27 procent av den svenska kapitalin-
tensiva gruvindustrin i utländsk ägo, medan andelen för skogsin-
dustrin var 10 procent.125 Frågan om de utländska investeringarna 
var ett politiskt hett ämne både i Sverige och i Finland i slutet av 
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1800-talet. Oron var densamma som hundra år senare: man ville 
behålla de inhemska resurserna i inhemska händer och man var 
rädd för multinationella aktörer och deras motiv. De multi nationella 
företagen sågs i debatten som ett hot mot demokratin, eftersom de 
inhemska företagen inom den nationella kapitalismen bättre kunde 
”kontrolleras” av staten.126 

Statens inkomster, utgifter och skulder

En växande offentlig sektor är typisk för demokratier, men en för-
utsättning för att en demokrati ska kunna utvecklas är samtidigt 
en fungerande stat och fungerande lokalförvaltning. Den offentliga 
makten kan i sin tur inte fungera utan ekonomiska resurser: i dag lik-
väl som på 1890-talet behöver samhället inkomster för att finansiera 
sina utgifter. För drygt hundra år sedan hade den offentliga sektorn 
betydligt färre uppgifter än i dag, och därför också mindre behov 
av inkomster. Då såväl som nu fördelades den offentliga ekonomin 
mellan staten och ett lokalt självstyre. Samhällets uppgifter började 
dock bli fler i slutet av 1800-talet: utvidgningen av den offentliga 
sektorn var ett centralt steg mot en utveckling av demokratin. Sam-
hället började också ta allt större ansvar för utbildning, hälsovård 
och social verksamhet – även om det rörde sig om små steg jämfört 
med utvecklingen under 1900-talet.

Både i Finland och i Sverige hade staten redan under den långa 
gemensamma historien haft en central roll i att bevaka medborgar-
nas rättigheter och trygga deras säkerhet. Inom ekonomin var statens 
roll framför allt att fungera som garant för äganderätten, vilket i sista 
hand möjliggjorde all ekonomisk verksamhet från jordbruk till stor-
industri och utrikeshandel.127 Staten deltog också i stora infrastruk-
turprojekt, av vilka byggandet av järnvägen var det viktigaste i slutet 
av 1800-talet.128 På lokal nivå bestod den offentliga sektorns utgif-
ter ännu på 1890-talet främst av fattigvård, till viss del av utbildning 
och i städerna av förvaltning. På landsbygden sköttes förvaltningen 
ännu vid sekelskiftet 1900 i hög grad som förtroendeuppdrag.129 

Den offentliga sektorns utgifter i förhållande till bruttonational-
produkten var både i Sverige och i Finland rejält under 10 procent 
på 1890-talet, medan de vid millennieskiftet låg kring femtio pro-
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cent. Statens inkomster byggde antingen på beskattning, tullar eller 
lån. Eftersom utgifterna var få, var också beskattningen låg – sär-
skilt inkomst- och kapitalbeskattningen, eftersom beskattningen var 
inriktad på konsumtion. I Sverige var till exempel konsumtionsbe-
skattningens andel av beskattningen 75–85 procent i slutet av 1800-
talet.130 Före första världskriget kom en stor del av konsumtionsskat-
terna via tullarna, som hade en dubbel uppgift: att fylla statens kassa 
och att skydda industrin, som var under utveckling. Ännu på 1890-
talet var skatteintäkternas andel av bruttonationalprodukten liten, i 
både Sverige och Finland låg den under 10 procent. Tullinkomster-
nas andel av bruttonationalprodukten var i Sverige som störst just 
under 1890-talet – men även då låg den på bara 2–3 procent. Ändå 
täckte tullinkomsterna 1890 över 50 procent av såväl Sveriges som 
Finlands statliga skatteinkomster – år 2000 var andelen bara 0,57 
procent.131 Beskattningen ökade inte förrän på 1930-talet, i takt med 
att staternas utgifter ökade: vid millennieskiftet var skatteintäkter-
nas andel i förhållande till bruttonationalprodukten i Sverige redan 
bland de högsta i världen.132   

Statens möjligheter att erbjuda medborgarna välstånd på 1890-
talet byggde således direkt på de tullintäkter utrikeshandeln gav. 
Ut rikeshandeln förlorade inte sin betydelse senare heller, men 
intäcktsföringen till samhället och uppbyggnaden av välfärdstjäns-
ter skedde i mer komplicerade former genom inkomstbeskattning. 
Staten deltog också småskaligt i företagsverksamhet redan i slutet 
av 1800-talet, men i större omfattning först i början av 1900-talet. I 
Finland övergick vissa utländskt ägda företag i statens ägo efter själv-
ständigheten (Tornator, Enso-Gutzeit) och staten grundade också 
egna företag inom de strategiskt viktiga gruv- och kemiindustrierna 
(Outokumpu, Kemira).133 

I Finland såväl som i Sverige byggdes infrastrukturen upp under 
statens ledning. Det största projektet i bägge länderna var byggandet 
av järnväg. I Finland byggdes på 1890-talet 640 kilometer järnväg, 
medan det under 1860–1880-talen byggdes knappt 500 kilometer 
per decennium. Till exempel Kuusterä och Tarkka (2011) ser 1890-
talet som slutpunkten för den på 1860-talet inledda offentliga sats-
ningen på infrastrukturen och de samtidiga institutionella förnyel-
serna inom den ekonomiska lagstiftningen.134 Sveriges stam banor 
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stod färdiga redan före 1890, men vissa centrala järnvägsförbindelser 
(såsom Saltsjöbanan) och den första eldrivna järnvägslinjen öppna-
des så sent som under 1890-talet.135 Byggandet av järnvägen leddes 
i båda länderna av staten och man tog också rikligt med utlandslån 
för projektet.136

Staternas växande utgifter täcktes med lån. I Finland var värdet 
på den långfristiga utlandsskulden i förhållande till bruttonational-
produkten 14 procent i början av 1890-talet och andelen steg från 
och med sekelskiftet. Statens andel av denna var betydande, även om 
den privata sektorns lån också är inräknade i skulden.137

Finlands och Sveriges ställning i förhållande till den internatio-
nella ekonomin kan även granskas ur den internationella lånemark-
nadens synvinkel. Demokratier under utveckling har i den tidigare 
forskningslitteraturen setts som potentiella problem på den inter-
nationella kreditmarknaden, vilket kan försvåra deras chanser att ta 
upp lån.138 Både Finland och Sverige fick trots det lån på den inter-
nationella kreditmarknaden i slutet på 1800-talet – och med för-
månliga villkor. Finlands självständighetsförklaring ledde dock till 
att räntorna på de lån som erbjöds staten höjdes och förblev höga i 
decennier.139 Det tog alltså lång tid för det självständiga Finland att 
bygga upp förtroendet hos de internationella lånegivarna.        

Det organiserade samhället och ekonomin

Den ekonomiska tillväxten och strukturförändringen ledde till att 
samhället organiserades på ett nytt sätt. Det industriella arbetet kon-
centrerades till allt större enheter, vilket oundvikligen ledde till en 
hierarkisk struktur. Urbaniseringen, liksom utvecklingen av skol-
systemet, hälsovården och den sociala tryggheten, förutsatte nya 
strukturer. I och med den ekonomiska omvälvningen övergick län-
derna vid sekelskiftet 1900 till att bli organiserade samhällen. Den 
merkantila köpmannakapitalismen fick ge vika för industrikapita-
lismen. De finansiella institutionerna växte vid sidan av industrin 
och gav upphov till finanskapitalismen. Andelsverksamheten gav 
mindre bemedlade möjligheter till såväl produktion (framför allt 
inom jordbruket) som konsumtion (handel). Hela denna omvand-
ling kan beskrivas med begreppet organiserad kapitalism.140  
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Jämsides med industrialiseringen och urbaniseringen byggde 
man upp samhällstjänster på såväl statlig som lokal nivå. I detta 
arbete deltog de nya intressegrupper som etablerats i och med det 
industrialiserade samhället och som började organisera sig i egna 
föreningar. Storindustriägarna hade ofta direkt inflytande över såväl 
lokalt som nationellt beslutsfattande141 och vid sidan av dem bör-
jade arbets tagarnas egna intressegrupper och representanter för det 
agrara samhället träda fram.142 Förutom politiska och ideo logiska 
intressen låg också ekonomiska motiv bakom uppkomsten av både 
fackföreningsrörelser och politiska partier. I Sverige bildades till 
exempel fackförbundens centralorganisation, LO, 1898 och i Finland 
grundades FFC (fi. SAK) 1907 – även om den så kallade wrightska 
arbetarrörelsen hade vuxit sig stark redan under 1890-talet i Fin-
land.143 Organiseringen inom fackföreningsrörelsen spelade onek-
ligen en central roll för den senare demokratiutvecklingen och kra-
vet på rösträtt i båda länderna. Att denna organisering skedde på 
1890-talet, beror i sin tur framför allt på den ekonomiska omvälv-
ning som skedde just då.  

De ekonomiska aktörerna spelade en central roll när det finska 
och det svenska samhället sökte sina former. I Finland blev själv-
ständigheten en brytpunkt emedan ekonomiska aktörer var med 
och påverkade uppbyggandet av de demokratiska institutionerna. I 
Sverige byggde man samtidigt upp ett liknande system. På detta sätt 
formades i bägge länderna på 1920-talet ett förkorporativistiskt sys-
tem, där arbetsgivare samarbetade med staten – arbetskraften kom 
senare med i systemet, på 1930-talet. Samtidigt skapades den för 
Norden typiska samarbetsmodellen, som var i bruk ända tills EU:s 
bestämmelser kullkastade den. Typiskt för denna kooperativa kapita-
lism var ett tätt samarbete och karteller inom branscher och mellan 
företag.144 Såsom Timo Kauppinen (1992, 2005) har visat, utveck-
lades ländernas arbetsmarknadsmodell på liknande sätt.145 Korpo-
rativismen hade djupa rötter i det svenska och det finska samhället, 
även om det tredelade förbundet mellan arbetstagare, arbetsgivare 
och staten konkretiserades först på 1930-talet.146 Bakgrunden var 
den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen på 1920-talet (och 
redan tidigare). En utlösande faktor för ett fördjupat samarbete blev 
slutligen depressionen i början av 1930-talet, som särskilt påverkade 
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jordbruket. På detta sätt influerade världsekonomin utvecklingen av 
den korporativa demokratin på ett centralt sätt.147

Både i Finland och i Sverige byggde man vid sekelskiftet 1900 ett 
nytt kapitalistiskt system. Rötterna fanns visserligen djupt i tidigare 
perioder, men nu fick utvecklingen luft under vingarna av såväl den 
ekonomiska utvecklingen och strukturförändringen i hemlandet, 
som av förändringarna i den internationella ekonomin. I bägge 
länderna hade man sedan mitten av 1800-talet avvecklat merkan-
tilistiska regelverk från tidigmodern tid. Detta innebar slutet på 
ett ekonomiskt system byggt på ståndsprivilegier – även om släk-
ter som byggt upp sin förmögenhet och sina företag under stånds-
privilegiernas tidevarv fortsatte att vara inflytelserika aktörer inom 
näringslivet ännu under en lång tid framöver. Under tidsperioden 
övergick man från köpmannakapitalism till industrikapitalism; tidi-
gare hade handelshusens ägare varit de centrala ekonomiska aktö-
rerna, nu var det i stället industriföretagens ledare som tog över den 
rollen. Väldigt ofta rörde det sig dock om samma individer: köp-
mannaborgare eller deras familjemedlemmar, som gjort kapital-
placeringar i industrin. 

Sekelskiftet 1900 har beskrivits som en ”formativ period”, då insti-
tutionella strukturer som var viktiga för den ekonomiska verksam-
heten fastställdes och förblev relativt oförändrade fram till inträdet 
i EU. Vid sekelskiftet fastställdes bland annat gränser för äganderät-
ten för både utländska placerare och inhemska företag.148 I Finland 
definierades också begränsningar för handelspolitiken genast efter 
självständigheten.149 Företagen skapade sinsemellan allt tätare nät-
verk och bildade såväl officiella som inofficiella karteller. Genom kar-
tellerna försökte man skaffa sig fördelar på både den inhemska och 
den utländska marknaden. Ett uttryck för det kooperativa närings-
livet var också bildandet av andelslag inom olika branscher. Om kar-
tellerna var något som närmast storföretagarna och bankerna syss-
lade med, var andelslagen snarare ett uttryck för konsumenters och 
producenters – enskilda medborgares – verksamhet.150 Tanken var 
dock densamma: genom förenade krafter kunde mera uppnås. För 
demokratiseringen spelade andelslagen en särskilt viktig roll, efter-
som de inkluderade ett stort antal människor i organiserad verksam-
het. Samarbetet, inte bara mellan företag, utan också mellan företag 
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och samhällsaktörer, sökte och fann sina etablerade former i bägge 
länderna. Man trädde in i den kooperativa kapitalismens tidevarv.151   

De etablerade relationerna mellan samhället och företagsvärlden 
förutsatte att inte bara samhället utan också företagsfältet utveckla-
des. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet växte och orga-
niserade sig stora företag i både Sverige och Finland. Också nya 
företag uppkom: till exempel grundades i Sverige på 1890-talet flera 
företag såsom AGA, ASEA, LM Ericsson, Separator och SKF, vars 
betydelse för utvecklingen under 1900-talet inte kan överskattas. 
Förutom industrin utvecklades också den finansiella sektorn: affärs-
bankernas antal ökade i bägge länderna och det gjorde även antalet 
krediter som beviljades företag och privatpersoner. I Sverige grun-
dades till exempel femtio banker mellan 1896 och 1910.152 Trots att 
aktiebolagslagen hade trätt i kraft i båda länderna redan decennier 
tidigare, befästes aktiebolaget som bolagsform i företagsvärlden först 
i slutet av århundradet. Aktiemarknaden utvecklades jämsides med 
att finansiella institut tog form. Företagsfältets expandering, och det 
faktum att det var lättare att få finansiering, gav i sin tur näring åt 
den ekonomiska tillväxten, sysselsatte svenskar och finländare inom 
industrin och byggandet av industrin – och var en del av strukturför-
ändringen på vägen mot demokrati.153 Informationsförmedling var 
också en av de snabbast växande företagsformerna i slutet av 1800-
talet och dess betydelse som en främjare av demokrati kan inte ifrå-
gasättas. Nya tidningar grundades i båda länderna och deras läsare 
blev allt fler i takt med att välståndet ökade.154 

Tänk om … och slutledning

Den ekonomiska och tekniska utvecklingen kom att leda Sverige 
och Finland mot en samhällelig nyorganisering, som i bägge län-
derna tog sig uttryck i en utveckling som senare har betraktats som 
en demokratisering. Ekonomin var alltså en av drivkrafterna bakom 
demokratiseringen. I detta kapitel har Sveriges och Finlands demo-
kratiutveckling granskats ur den inhemska och den internationella 
ekonomins synvinkel. Utgångspunkten är att demokratin i sin nuva-
rande form etablerades i Sverige och Finland i början av 1900-talet 
i samband med att allmän och lika rösträtt infördes. På detta sätt 
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lade den ekonomiska utvecklingen under 1890-talet grunden för 
den senare utvecklingen.

Å ena sidan bekräftar kapitlet tidigare forskares uppfattning om 
att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för demokratiseringen. Å 
andra sidan öppnar kapitlet också för intressant vidare forskning. 
Finland låg nämligen klart efter Sverige på 1890-talet i fråga om eko-
nomisk tillväxt, mätt på vilken skala som helst, men ändå var demo-
kratiutvecklingen i början av 1900-talet till och med snabbare i Fin-
land än i Sverige. Mätt i bruttonationalprodukt, förväntad livslängd, 
läskunnighet och utbildning, var utvecklingen i Finland år 1913 till 
exempel klart långsammare än i Sverige, även om man hade knappat 
in på försprånget. Vid millennieskiftet låg länderna däremot, mätt 
enligt dessa kriterier, på ungefär samma nivå.155  

Eftersom utvecklingen i Finland och Sverige skedde i olika takt, 
kan inte ekonomin ensam förklara demokratiseringen. Ekonomin 
hängde också samman med såväl geopolitiken som den politiska 
kulturen. Dessa påverkade slutligen ekonomin i Sverige och Finland 
på mycket liknande sätt. Anledningen till detta var att båda länder-
nas institutionella system i grund och botten var likadant, eftersom 
det byggde på den långa gemensamma historien före Finlands tid 
under ryskt styre. Därför kan man också anta att Finland och Sverige 
i början av 1800-talet stod varandra närmare ekonomiskt sett än vad 
de gjorde i slutet av 1800-talet, då man brukar hävda att Finlands 
ekonomiska och samhälleliga utveckling tog fart. Visst tog den fart, 
men betydligt blygsammare än i de västliga grannländerna. I och 
med utvecklingen av demokratin – eller oberoende av den – när-
made sig de två länderna varandra på nytt ekonomiskt och samhäl-
leligt under 1900-talet.

Betraktade på avstånd ger 1890-talets Sverige och Finland intryck 
av att vara mycket lika varandra, men en närmare granskning av slöjar 
också skillnader.156 Finland blev inte självständigt förrän 1917, vil-
ket också påverkar jämförelsen. Även om de båda ländernas väl-
stånd per capita i slutet av 1800-talet släpade efter världens ledande 
ekonomier, knappade de båda in på försprånget. Finland knappade 
in också på Sveriges ekonomiska försprång. Finland kunde till och 
med vara raskare i vändningarna kring sekelskiftet, vilket förkla-
rar den snabba demokratiseringsprocessen. Men landet var ännu 
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inte redo för demokrati, och det ledde till inbördeskriget 1918, vil-
ket också det visade sig vara ett prov på samverkan mellan tre driv-
krafter: den internationella handeln hade kraschat och den inhem-
ska ekonomin stod på randen till en katastrof, inbördeskriget var 
ur geopolitisk synvinkel en del av en större europeisk konflikt och 
slutligen var det den inhemska politiska kulturen som drev samhäl-
let mot en intern konflikt.

Ekonomisk tillväxt, stabilitet och välstånd är nödvändiga bygg-
stenar i en demokrati, men de kan inte ensamma förklara en demo-
kratisering, utan är sammanlänkade med två andra drivkrafter – 
den politiska kulturen och geopolitiken. Så var fallet även i Sverige 
och Finland.  
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