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LEDARE

Bostadspriserna stiger stadigt i våra 
tillväxtcentra. Detta har pågått se-
dan krisen i mitten på 1990-talet. 

Inte ens den globala bostadsprisdrivna fi-
nanskrisen ledde till mer än en liten och 
snabbt övergående svacka i utvecklingen. 
Huruvida det är frågan om en bubbla eller 
inte är väl en definitionsfråga, men det är 
klart att risken för en destabiliserande stör-
ning för hela vår ekonomi växer i takt med 
att bostadspriserna stiger och bolånen väx-
er. 

I få länder är andelen ägobostäder så hög 
som i Finland. Men vi toppar även en annan 
statistik som ökar risken för bostadsprisdri-
ven instabilitet. Andelen bolån bundna till 
korta räntor är högre i Finland än nästan 
överallt annanstans. Det innebär att vår 
ekonomi är väldigt känslig för ränteföränd-
ringar. Belånade hushållens disponibla in-
komst minskar snabbt om räntan stiger. De 
höga bostadspriserna innebär att bostadslå-
nen är stora både absolut och i förhållande 
till den disponibla inkomsten. Det sämsta 
scenariot är att räntan ökar samtidigt som 

den finska ekonomin drabbas av en nationell 
svacka. Det finns bedömare som anser att 
den största boven i den amerikanska bo-
stadsbubblan inte var ”subprimelånen” utan 
den snabbt växande andelen rörligräntelån 
under den tid då räntorna hölls låga. Situa-
tionen blev ohållbar när räntorna steg och 
bubblan sprack.

Bostadspolitikens största problem ligger väl 
i planeringen och markanvändningen. Pla-
neringen är snål och planerade tomtmar-
kens pris högt.  Problemet är inte lättlöst 
men man borde försöka. I huvudstadsregio-
nen accentueras svårigheterna ytterligare av 
kommungränserna som går tvärs genom en 
enhetlig stadsmiljö. Det leder lätt till spel 
där den ena kommunen vidtar åtgärder som 
minskar kostnaderna med en euro men som 
samtidigt ökar grannens kostnader med två. 
Med boendeplanering försöker man locka 
goda skattebetalare, och samtidigt minska 
sin andel av sådana som lever på inkomst-
överföringar. Man undviker att planera tätt 
vid metro eller tågleder, eftersom det kan 
locka mindre lönsamma invånare. Man und-

Bostadspolitik

Henrik Palmén
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viker att stå för sin andel av social bostads-
produktion. 

Ett annat stort problem i vår bostadspolitik 
är bristen på hyresbostäder. Det gäller såväl 
subventionerade hyresbostäder med be-
hovsprövning som helt vanliga hyresbostä-
der utan restriktioner. Eftersom mobilitet 
inom städer, mellan regioner och även över 
landgränserna ökar, borde vi satsa mer på 
boendemodeller som beaktar det ökade be-
hovet av flexibilitet. Att byta ägobostad är 
dyrt, riskfyllt och långsamt jämfört med 
hyres alternativet. Men det är inte bara den 
ökande mobiliteten som talar för att vi kraf-
tigt borde öka hyresbostädernas andel. Även 
skalfördelarna och effektiviteten talar för 
det. 

Den största kostnadsposten för boende är 
kapitalkostnaden. Om man bor i en fullt be-
lånad bostad betalar man ränta och om man 
bor i en skuldfri bostad går man miste om 
den avkastning man skulle få ifall kapitalet 
skulle vara bundet i någon annan placering. 
Beträffande kapitalkostnaden kan man 
 spara mycket om man istället för att köpa en 
bostad köper flera tusen, som man sedan 
hyr ut. En professionell storskalig hyresvärd 
betalar en lägre ränta och har även lättare 
tillgång till riskkapital, i synnerhet om bola-
get är börsnoterat. En professionell hyres-
värd skapar skalfördelar i fastighetsskötseln. 
Byggen och renoveringar blir billigare och 
bolaget har experter som övervakar kvalite-
ten. Hyresvärdarna konkurrerar om goda 
kunder, genom att skapa boendelösningar 
och hyreskontrakt som kunderna är villiga 
att betala för. Dessa skulle med säkerhet 
innefatta lösningar på det största problemet 
med vår nuvarande marknad med privata 
hyresvärdar, nämligen flexibel tidsbunden-
het. Man skulle flytta ut då det passar livs-

situationen, och inte utgående från hyres-
värdens situation. För en stor hyresvärd med 
ständigt flöde av kunder skulle kostnaden 
för ett sådant kontrakt vara lägre än det 
kunden skulle vara villig att betala. Skalför-
delarna, kvaliteten och kundorienteringen 
innebär att professionella hyresvärdar utgör 
en modell för bättre fungerande kapitalism 
än den nuvarande där små bostadsaktiebo-
lag sköts av amatörer.

Hyresbostadsmodellen kan även kopplas till 
problemen med stigande bostadskostnader i 
tillväxtcentra. Det skulle i en viss utsträck-
ning underlätta boendet för den stora 
mängd relativt lågt avlönade individer i 
tjänste- och vårdbranscher som tillväxt-
centra behöver.

Ett första steg för att öka hyresbostädernas 
andel är att radera skattefördelarna för ägo-
boende. Bolåneräntornas skatteavdrag bor-
de slopas, som både förvrängande och  socialt 
orättvisa. Såhär i finanskrisens efterdyning-
ar kanske man borde inse att det inte är vist 
att subventionera skuldsättning. Man kunde 
till och med överväga att skattemässigt sub-
ventionera hyresbostadsproduktion jämfört 
med ägobostadsproduktion, för att få situa-
tionen snabbare i balans. Även ARAVA-
modellen borde ses över så att alla hågade 
hyresvärdar kunde konkurrera även där.
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ARTIKLAR

liga konsekvenser har man senare utvidgat 
begreppet till att omfatta också omständig-
heter som hälsa, näringstillstånd, utbild-
ningsnivå etc. Tillväxt är dock fortfarande 
centralt eftersom andra målsättningar är 
svåra att nå om resurserna inte finns. 

Den tidiga utvecklingsekonomin var kri-
tisk mot neoklassisk standardteori, som man 
såg som statisk och oförmögen att förklara 
långsiktiga skeenden. Även i sin dynamiska 
form, den neoklassiska tillväxtteorin, var den 
till lite hjälp för att förklara varför somliga 
länder utvecklas och andra inte gör det. I 
princip säger den ju bara att ju mera resurser 
som sätts in desto större blir produktionsre-
sultatet. Så småningom ledde emellertid de 
ökande kraven på analytisk stringens till att 

Hur kommer det sig att vissa ekonomier utvecklas positivt medan andra inte gör det? Och 
varför är det så få som är framgångsrika? Detta är kärnfrågan i utvecklingsekonomin, en 
gren av nationalekonomin som fick sin början efter andra världskrigets slut. Denna artikel 
koncentrerar sig främst på några nyare trender inom ämnesområdet, där speciellt den s.k. nya 
institutionella ekonomin fått en framträdande ställning. Artikeln betonar att inkluderandet 
av ”icke-ekonomiska” faktorer inte betyder att traditionell ekonomisk teori kan överges som 
analytisk metod, utan snarare att man försöker förklara dessa faktorer med hjälp av en 
ekonomisk-teoretisk ansats.

• 

Megatrender i utvecklingsekonomin1

Hans C. Blomqvist

Hur kommer1 det sig att vissa eko-
nomier utvecklas positivt medan 
andra inte gör det? Och varför är 

det så få som är framgångsrika? De här frå-
gorna ställdes i princip redan av de klassiska 
ekonomerna på 1800-talet men startpunk-
ten för den moderna utvecklingsekonomin 
brukar man sätta vid slutet av andra världs-
kriget. Även under denna period har emel-
lertid synen på vad man menar med utveck-
ling undergått en del förändringar eller åt-
minstone tyngdpunktsförskjutningar. Till 
att börja med satte man helt enkelt likhets-
tecken mellan ”utveckling” och ”tillväxt”. Ef-
tersom en sådan definition ibland ger orim-

1 Artikeln baserar sig på författarens avskedsföreläsning vid 
Svenska handelshögskolan i Vasa den 15 april 2011.
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den neoklassiska ansatsen började vinna ter-
räng. Därmed började utvecklingsekonomin 
som ämne att suddas ut allt mer. På 1980-ta-
let hävdade många att utvecklingsekonomin 
som disciplin var död. 

Den neoklassiska renässansen hade både 
positiva och negativa följder. Standardteori 
är ganska bra på att ge precisa svar på precist 
ställda frågor. Däremot tappade man kon-
takten med de stora sammanhangen; man 
hade fortfarande problem med att förklara 
varför somliga länder var så mycket fram-
gångsrikare än andra. Man fick då ofta ta till 
vad som brukade kallas ”icke-ekonomiska 
faktorer”. En viktig sådan har att göra med 
statens agerande. Men indragandet av ad hoc 
förklaringar leder lätt till tautologiska reso-
nemang: icke-ekonomiska omständigheter 
fyller automatiskt ut den residual som mera 
teoribaserade förklaringar lämnar. 

En paradox i sammanhanget är att vi de 
facto vet ganska bra vad som måste göras för 
att åstadkomma utveckling: det gäller und-
vika stora snedvridningar i varu- och faktor-
marknaden samt uppehålla sunda makro-
ekonomiska fundament och någotsånär an-
ständiga ekonomiska institutioner. Frågan är 
då att, eftersom vi vet det här, varför görs det 
då inte?

Bl.a. denna frågeställning ledde så små-
ningom till en renässans i utvecklingsekono-
min. Denna gång har mycket av bränslet i 
diskussionen kommit från den s.k. nya insti-
tutionella ekonomin. Denna gren av den 
ekonomiska forskningen går något förenklat 
ut på att förklara ovannämnda ”icke-ekono-
miska” faktorers påverkan med hjälp av eko-
nomisk teori. Mycket av den nyaste utveck-
lingen inom ämnet stöder sig på denna typ 
av forskning. 

Denna föreläsning går ut på att ge en över-
sikt över hur den moderna utvecklingseko-
nomin vuxit fram under efterkrigstiden, och 

då med tyngdpunkt på de två senaste decen-
nierna. Uppgiften är egentligen omöjlig re-
dan med tanke på den volym av forsknings-
resultat som har publicerats. Det andra pro-
blemet är att ju närmare vi kommer vår egen 
tid desto svårare är det att urskilja de trender 
som blir de viktiga på sikt. Därför blir min 
genomgång av nödvändighet både selektiv 
och subjektiv. 

DE TIDIGA ÅREN
Att intresset för utvecklingsfrågor kom upp 
till ytan efter kriget var ingen tillfällighet. 
Många länders ekonomier var söderslagna 
efter kriget och det gällde att bygga upp dem 
igen. Till detta kom att kolonialismen kol-
lapsade under denna tid och att ett stort an-
tal nya självständiga stater – som alla var 
fattiga – hade ett stort behov att utveckla 
sina ekonomier. Det visade sig snart att den 
första uppgiften var lätt i den meningen att 
de värst krigsdrabbade länderna snabbt 
hade återhämtat sig. Så gick det inte med 
majoriteten av de nybildade staterna. 

Den tidigaste utvecklingsekonomin base-
rades antingen på formella modeller där mo-
bilisering av kapital var nyckeln till tillväxt 
eller på mer nyanserade men luftigare idéer 
om utvecklingens mekanismer. Senare modi-
fierades tanken om kapitalets roll till att om-
fatta också humankapital. Därmed definiera-
des också en roll för utvecklingsbiståndet. 
Om man bara fick till stånd en tillräcklig ka-
pitalinjektion skulle tillväxten komma som 
en direkt följd. Av de mindre formaliserade 
men bredare teoribildningarna kan nämnas 
Rostows syn på tillväxten som en transi-
tionsprocess från ett utvecklingsstadium till 
nästa, tills statusen av en utvecklad ekonomi 
hade uppnåtts. Rosenstein-Rodans idéer om 
”balanserad” tillväxt var mycket framme i 
diskussionen, för att ta bara ett par exempel. 
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Problemet med dessa tidiga teorier var att de 
inte gav mycket ledning åt politikerna om 
vad de konkret borde göra. 

Det fanns emellertid också mer konkreta 
idéer om hur ekonomin borde styras. Nästan 
ingen trodde på handel och öppenhet som en 
drivkraft för tillväxt. Utvecklingsländerna 
hade ingen chans att konkurrera med indu-
striländerna beträffande industriprodukter 
medan råvarornas prisutveckling var negativ 
på lång sikt, allt enligt vad man trodde då. 
Lösningen var i stället att utveckla den egna 
ekonomin i avskärmning från omvärlden. 
Den s.k. beroendeskolan, som nådde sin 
höjdpunkt i inflytande på 1960- och 
1970-talet såg underutveckling i vissa delar 
av världen som en direkt följd av utveckling i 
andra delar. Det gällde alltså att bryta detta 
beroende och i stället skapa en ”ny ekono-
misk världsordning” där u-länderna samar-
betade inom den egna gruppen. Av detta blev 
det ändå ingenting. Betonandet av import-
substituerande industrialisering blev ett 
misslyckande som många utvecklingsländer 
lider av ännu i dag. 

Beroendeteoretikernas politiska framgång 
kan till en del förklaras av de tidigare koloni-
ernas bitterhet över att ha blivit utnyttjade. 
Av samma orsak var man kritisk mot koloni-
almakternas ekonomiska system, det kapita-
listiska. De keynesianska idéerna om statens 
centrala roll i ekonomin i kombination med 
behovet av konkreta handlingar för att mobi-
lisera resurser för tillväxt resulterade i en be-
toning av central planering som ett instru-
ment för utveckling. Den s.k. strukturalis-
men lanserade i sin tur en föreställning om 
att marknaderna fungerade sämre – mera of-
lexibelt – i u-länder jämfört med utvecklade 
länder. De strukturomvandlingar som är 
nödvändiga för utveckling kommer därför 
inte till stånd. Även om få u-länder gick sär-
skilt långt i termer av centralplanering ledde 

betonandet av statliga ingrepp i många fall 
till nätverk av regleringar med katastrofala 
konsekvenser för effektivitet och utveckling. 
Det är i dag lätt att glömma att det sovjetiska 
centralplanerade systemet av många ännu på 
1950- och 1960-talet sågs som överlägset det 
kapitalistiska – invändningarna mot det 
hade att göra med dess konsekvenser för per-
sonlog frihet och demokrati, inte med eko-
nomisk effektivitet. Systemets svagheter blev 
uppenbara först mycket senare. 

DEN NEOKLASSISKA 
REAKTIONEN
Den typ av utvecklingsekonomi som jag just 
skisserat upp, och också den keynesianska 
makroekonomin, blev föremål för allt hår-
dare angrepp av konservativa neoklassiska 
ekonomer från början av 1970-talet. Anled-
ningen var främst de förstnämndas miss-
lyckande att få fram framgångsrika utveck-
lingsrecept. Neoklassikernas slagord var 
”getting prices right”. De vände sig alltså 
emot de snedvridningar som regleringstän-
kandet har som följd. De kritiserade också 
det ensidiga betonandet av kapitalackumu-
lering som en patentlösning. Framförallt pe-
kade de dock på de negativa konsekvenserna 
av överdriven statlig intervention i ekono-
min. Enligt dem borde staten ingripa bara 
när den privata sektorn fungerade illa eller 
inte alls. 

Neoklassikerna satte fokus på betydelsen 
av öppenhet och utrikeshandel och var alltså 
starkt kritiska mot den importsubstitueran-
de industrialiseringsstrategin som var domi-
nerande i så gott som alla u-länder. Utan att 
här i detalj kunna gå in på orsakerna var den-
na strategi, såsom jag redan nämnde, en i det 
närmaste total katastrof. I stället vändes 
blickarna mot ett antal ekonomier i Ost- och 
Sydostasien som med början på 1960-talet 
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hade gått in för en exportorienterad utveck-
lingsstrategi, där den bärande idén var att 
utnyttja landets komparativa fördelar för att 
specialisera sig på den typ av produktion 
man hade bäst förutsättningar för. Fram-
gången saknar motstycke i den ekonomiska 
världshistorien och flera av dessa ekonomier 
hör i dag till världens rikaste. Däremot är det 
inte lika givet att hela orsaken till framgång-
en ligger i den fria marknadsekonomin vilket 
man trodde till en början. I själva verket var 
och är många asiatiska stater ganska inter-
ventionistiska. Detta gav upphov till en om-
fattande debatt om statens roll i utveckling-
en, som vi skall granska i det följande. 

Den neoklassiska revolutionen ledde till 
en utsuddning av utvecklingsekonomins 
profil som en ekonomisk deldisciplin. De 
flesta ekonomer såg inga problem med detta. 
Men den grundläggande frågan kvarstod 
olöst: varför utvecklas vissa länder medan 
andra inte gör det? Om man nu en gång vet 
vad som borde göras, varför görs detta inte? 
Blickarna kom nu att fästas på den framväx-
ande forskningen om logiken för statens age-
rande, kollektiva val och institutionernas be-
tydelse, frågeställningar som har sammanfat-
tats under beteckningen den nya institutio-
nella ekonomin.

STATENS ROLL: PUBLIC CHOICE 
OCH INSTITUTIONER
Staten betraktades länge som en autonom 
monolit, en välvillig aktör som ingriper i 
ekonomin för att ”ställa saker tillrätta”. Den-
na syn var gemensam för både keynesianer 
och anhängare av central planering. Neo-
klassikerna i sin tur såg staten, för att något 
tillspetsa argumentet, som en källa till sned-
vridningar och problem. Den ”minimala sta-
ten” sågs som idealet. Utvecklingen både 
inom teorin och beträffande empiriska erfa-

renheter väckte emellertid snart intresset för 
staten som en agent för utveckling på nytt.

Till att börja med tycktes forskningsrönen 
snarast bekräfta att statens aktiviteter är ett 
problem i utvecklingssammanhang snarare 
än en positiv kraft. Public choiceskolan an-
vänder ekonomisk teori för att förklara poli-
tiskt beslutsfattande. En central utgångs-
punkt är att de individer som fattar beslut på 
statens vägnar inte nödvändigtvis agerar med 
det allmänna bästa för ögonen utan snarare 
strävar efter att se till sina egna och sina bak-
grundsgruppers intresse. Ett särintresse pri-
oriterar inte nödvändigtvis ekonomisk ut-
veckling om det inte själv har tillräckligt att 
vinna på en sådan. Tvärtom motsätter det sig 
alla förändringar som kan innebära att dess 
tidigare uppnådda förmåner avskaffas. Över 
tiden kan nätverket av särintressen bli så tät-
maskigt att det blockerar alla förändringar. 
Samspelet mellan staten och särintressena 
kan bli mycket destruktivt och förbruka sto-
ra resurser på lobbying och direkt korrup-
tion. Dessa resurser kan då inte användas för 
att producera varor och tjänster för medbor-
garna. Pga. de egendomligheter som belyses 
av litteraturen om kollektivt agerande är det 
svårt för breda befolkningsgrupper att få sin 
röst hörd mot särintressena, som ofta repre-
senterar ett litat antal medborgare. 

När statsapparaten själv blir det domine-
rande särintresset med ett övergripande mål 
att maximera sina egna inkomster har vi en 
s.k. plundrarstat. En sådan stat kommer att 
skapa ett beskattningssystem som genererar 
inkomster till lägsta möjliga kostnad och ger 
lite eller ingenting tillbaka till medborgarna. 
För att hållas kvar vid makten måste en 
plundrarstat investera stora summor i polis 
och militär, vilket äter upp en stor del av 
statsbudgeten. Men i många fall har utveck-
lingen också gått mot det bättre och staten 
förändrats i en utvecklingsvänlig riktning. 
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Det är uppenbart då man granskar det se-
naste halvseklets ekonomiska utvecklings-
mönster att staten också kan spela en positiv, 
kanske avgörande roll. Vad är det då som be-
stämmer om en stat utvecklas i rikting mot 
en plundrarstat eller inte? Detta är en av 
nyckelfrågorna då man diskuterat statens 
roll i utvecklingen. 

Frågan om institutionernas roll anknyter 
nära till det just förda resonemanget. Med 
institutioner menar man numera i ekono-
misk och politisk teori oftast det regelverk – 
formellt och informellt – som styr männis-
kornas beteende och fastslår vad som är ac-
ceptabelt och vad som inte är det. Institutio-
nerna definierar en uppsättning incitament 
för offentliga och privata beslutsfattare och 
alla beslutsfattare både privata och offentliga 
strävar efter att påverka hur dessa incitament 
utformas. Institutioner utvecklas alltså i in-
teraktion mellan olika särintressen. Ofta för-
ändras de mycket långsamt, vilket är en vik-
tig orsak till att det är så svårt att vända en 
negativ utveckling, även om man i princip vet 
vad som borde göras.

Då de institutionella frågorna tas in i ana-
lysen får man på sätt och vis en syntes av den 
”gamla”, breda men diffusa utvecklingsekono-
min och den neoklassiska ansatsen, som är 
stringent men ofta brister i helhetsperspek-
tiv. I modern institutionalistisk analys tar 
man in faktorer som tidigare avfärdades som 
”icke-ekonomiska” och studerar dem med 
hjälp av ekonomisk teori. Detta har gett ut-
vecklingsekonomin nytt liv under de två se-
naste decennierna. 

I det följande kommer jag att granska någ-
ra forskningsfält som ryckt fram under de 
senaste decennierna. Genomgången visar att 
institutionella frågor har en central plats i 
den utvecklingsekonomi som man forskar i  
i dag. 

GLOBALISERING
Globalisering var ett ledande slagord på 
1990-talet men har sedan fallit tillbaka t ex 
som konferenstema, kanske beroende på att 
den uppfattas mer och mer som en självklar-
het. Fenomenet i sig har inte blivit mindre 
viktigt. 

Världsekonomins anpassning efter kom-
parativa fördelar är den yttersta drivkraften 
bakom globaliseringen, men för att ge mark-
nadskrafterna möjligheter att arbeta fullt ut 
krävdes stora institutionella reformer i det 
internationella handelssystemet. Sådana har 
företagits under hela efterkrigstiden av först 
GATT och sedan dess efterföljare WTO. 
Som en följd ökade den internationella han-
deln under hela efterkrigstiden mycket snab-
bare är totalproduktionen, vilket återspegla-
de en ökad internationell arbetsfördelning. 
Direktinvesteringarna igen har ökat fyra 
gånger snabbare än handeln efter 1982, men 
riktade sig till ett ganska begränsat antal län-
der. Industriprodukter tillverkas all oftare i 
integrerade nätverk där de olika komponen-
terna produceras där det är fördelaktigast.

Konsekvenserna av denna utveckling var 
dramatiska i termer av ökande inkomster. 
Enligt Världsbankens siffror var den andel 
av befolkningen som levde i absolut fattig-
dom i Ostasien 58 procent år 1982 för att ha 
sjunkit till 15 procent två decennier senare. I 
Sydasien var motsvarande siffror 50 och 30 
procent. Trots detta har globaliseringen lidit 
av en konstant dålig press. I de rika länderna 
klagar man på att arbetsplatserna flyr till län-
der med lägre arbetskostnader, medan fatti-
gare länder är misstänksamma mot att bli 
exploaterade. Multinationella företag och di-
rektinvesteringar har därför stått i fokus för 
kritiken. Det hävdas gång på gång, med den 
drucknes envishet, att ”de rika blir rikare och 
de fattiga blir fattigare”. Detta stämmer inte. 
Den dramatiska minskning i fattigdom som 



vi upplevt de senaste decennierna, speciellt i 
Asien, är unik i världshistorien. Visserligen 
har delar av världen sett en försämring, men 
det är just de delar som blivit utanför globa-
liseringen. De negativa attityderna har troli-
gen något att göra med det starka grepp som 
beroendeteoretikerna har haft om den popu-
lära diskussionen och inte minst journalist-
kåren. Det är också klart att begrepp som 
komparativa fördelar är omöjliga att ”sälja” 
till den stora allmänheten. 

Givetvis vore det naivt att tro att globali-
seringen är oproblematisk. Strukturföränd-
ringar är alltid svåra då de sker snabbt och 
produktionsfaktorerna inte alltid kan över-
föras från en bransch till en annan. Den öka-
de internationella interdependensen slår 
också tillbaka. Det är mycket oroande, rentav 
oacceptabelt, att också relativt små störning-
ar på finansmarknaden gång på gång eskale-
rar till globala kriser. Den ekonomisk-poli-
tiska autonomin har också blivit alltmer 
kringskuren. Institutionella reformer vore 
därför önskvärda men få vet hur de borde se 
ut, eftersom nya regleringar ofta gör mer 
skada än nytta. Det finns alltså inte brist på 
forskningsuppslag som har med globalise-
ring att göra.

STATEN OCH INSTITUTIONERNA
Statens roll i den ekonomiska utvecklingen 
har, som redan nämnts, diskuterats livligt 
under de senaste tjugo åren och därmed har 
också det institutionella perspektivet kom-
mit i förgrunden. Institutioner är viktiga för 
att de bidrar med förutsägbarhet och låga 
transaktionskostnader, om de är ”goda”. Om 
de inte är de kan de vara mycket destruktiva. 
Rimligt säkra egendomsrätter är t ex en ab-
solut förutsättning för all ekonomiska verk-
samhet utöver vad som är nödvändigt för att 
överleva. Staten och dess våldsmonopol är 

nödvändiga för att sätta upp och övervaka de 
centrala ekonomiska institutionerna, även 
om många viktiga institutioner också är in-
formella (affärskultur, diskriminering av oli-
ka grupper av medborgare) och svåra att på-
verka på kort sikt. Men den statsbärande 
eliten är inte intresserad av att sätta upp ut-
vecklingsfrämjande institutioner om den inte 
kan vinna mer på detta än på status quo. Det 
har den om den redan kontrollerar en stor 
del av ekonomin, eller om dess tidshorisont 
är tillräckligt lång. En junta som kan falla när 
som helst är har ett intresse av att lägga be-
slag på så mycket resurser som möjligt på 
kort sikt i ställe för att satsa på långsiktig ut-
veckling. En viktig lärdom av diskussionen 
ovan är att staten måste ses som en endogen 
aktör, som inte alltid främjar det allmänna 
intresset.

Synen på statens roll i utvecklingen har 
genom tiden påverkats starkt av empiriska 
erfarenheter, som dock visat sig svåra att tol-
ka. Den största delen av erfarenheterna av en 
positiv utveckling finns i Asien, men vilken 
roll staten egentligen spelat har omvärderats 
med regelbundna mellanrum. Den domine-
rande synen ända upp till 1980-talets början 
var att staten hade en självklart positiv roll i 
utvecklingen. Bl.a. den neoklassiska renäs-
sansen och public choiceskolan fäste dock 
uppmärksamheten på att staten också kunde 
vara en del av problemet. Den framgångsrika 
utvecklingen i flera asiatiska stater förklara-
des därför till att börja med att staten tillät 
marknadskrafterna verka utan allt för myck-
et inblandning. 

En närmare granskning visade dock att de 
asiatiska staterna var mer eller mindre inter-
ventionistiska även om de försökte undvika 
alltför stora snedvridningar och de facto av-
reglerade i betydande omfattning på 1980- 
och 1990-talet. Efter att ha upptäckt detta 
drog många den slutsatsen att statens inter-
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ventionism var orsaken till ländernas snabba 
tillväxt. Man trodde sig kunna identifiera ett 
slags ”asiatisk modell” som kunde förklara 
den positiva utvecklingen. Sedan kom den 
s.k. Asienkrisen 1997-98, som med ens för-
ändrade den rådande synen på staten i Asien 
mot det negativa. Plötsligt blev statens när-
gångna styrning av näringslivet ett problem, 
inte en styrka. Det visade sig emellertid att 
de flesta asiatiska länder återhämtade sig 
snabbt efter krisen varför den bedrivna poli-
tiken igen rehabiliterades i viss utsträckning. 
Ännu är sista ordet dock inte sagt. Ett pro-
blem för den som vill tolka utvecklingen i 
Asien är t ex att de olika länderna är mycket 
olika sinsemellan. Den ”asiatiska modellen” 
är en myt. 

”GENDER ECONOMICS”
Liksom i nationalekonomi i allmänhet in-
tresserade sig de tidigare utvecklingsekono-
merna inte för jämlikheten mellan könen. 
Inte desto mindre är det helt klart att kultu-
rella – och ibland också formella – institu-
tioner som reglerar relationen mellan könen, 
speciellt då de kringskär den ekonomiska 
handlingsfriheten för kvinnor, har oerhört 
stora ekonomiska konsekvenser. Vårt sätt 
att mäta BNP underskattar också systema-
tiskt kvinnornas bidrag till ekonomin, i och 
med att de aktiviteter som äger rum utanför 
marknaden inte räknas med och kvinnorna 
bär en oproportionellt stor del av bördan då 
det gäller denna typ av aktiviteter. Inte minst 
då det gäller familjens ekonomi och barn-
omsorgen faller huvudansvaret fortfarande 
på kvinnorna i så gott som alla länder och 
ifråga om födelsekontroll är de i en nyckel-
position. En framgångsrik kontroll av fertili-
teten kräver emellertid utbildning och sys-
selsättningsmöjligheter även för kvinnor. 
För detta finns det inte sällan institutionella 

hinder. Detta problem har numera upp-
märksammats och resulterat i en stor volym 
av forskning. 

Den tillgängliga litteraturen visar helt 
klart att kvinnors socioekonomiska position 
helt universellt är sämre än mäns. Detta är 
fallet också i utvecklade länder men diskri-
mineringen är i regel mycket allvarligare och 
mer systematisk i fattiga länder. Ofta baseras 
diskrimineringen på otaliga restriktioner och 
tabun som saknar rationell grund. Oftast är 
dessa mest framträdande på landsbygden där 
en majoritet av befolkningen i många fattiga 
länder bor. Det är här alltså främst informel-
la institutioner som är problemet. Dessa är 
ofta mycket djupt rotade och svåra att kom-
ma åt. Det har också visat sig att lagstiftning, 
dvs. formella institutioner, sällan är till hjälp. 
Ekonomisk tillväxt hjälper inte heller alltid. 
Kommersialiseringen av jordbruket, befolk-
ningstillväxt och pressen på odlingsbar jord 
har verkat till kvinnornas nackdel i många 
fall.

SLUTSATSER
Det har visat sig att dödförklaringen av ut-
vecklingsekonomin var omotiverad. Däre-
mot har vi inte slutgiltigt kunnat lösa ut-
vecklingens problem, och det är mycket vi 
ännu inte förstår, trots att ämnet har gjort 
stora framsteg sedan andra världskrigets 
slut. Man kan dock inte komma vidare ge-
nom att avvisa ekonomisk standardteori 
som en analytisk teknik, vilket de tidigare 
utvecklingsekonomerna ofta gjorde. Tvärt-
om har den nyare, institutionalistiskt inrik-
tade utvecklingsekonomin systematiskt dra-
git fördel av det neoklassiska paradigment. 
Problematikens bredd gör emellertid att ett 
eklektiskt synsätt troligen är det mest frukt-
bara då det gäller att förklara utvecklingens 
stora linjer. 
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Psykologer har under de senaste åren studerat människors långvariga lycka men 
marknadsföringsforskare har ännu inte visat större intresse för ämnet. Det här är 
anmärkningsvärt eftersom lycka högst troligen är relevant för marknadsförare. Forskningsrön 
visar att konsumenter ofta konsumerar för att bli lyckligare men samtidigt pekar 
forskningsresultat på att konsumtion till och med kan göra folk olyckligare. I den här artikeln 
diskuterar författaren relevansen av begreppet lycka för marknadsförare. Slutsatsen är att 
lycka är relevant för marknadsförare men författaren varnar också för att ställa sig helt 
okritiskt till lyckoforskningen. 

• 

Ett av marknadsföringsforsningens 
huvudsakliga syften har varit att för-
söka förstå konsumenter eftersom 

det antas ge företag möjlighet att utforma 
produkt- och tjänsteerbjudanden som är 
attraktiva för konsumenter. Att döma av 
vändningarna genom åren inom marknads-
föringslitteraturen verkar det vara svårt att 
förstå konsumenter. Under en lång tid ansåg 
man att konsumenter är rationella och att de 
strävar efter att maximera värde vid besluts-
fattande i marknadsföringssituationer. Hol-
brook och Hirschman (1982) var bland de 

första som föreslog att hedonism, känslotill-
stånd och liknande kan antas påverka kon-
sumenter i allmänhet och deras artikel var 
bland de första i ett led av många för att för-
ändra synen på konsumenter och deras mo-
tiv.

Efter publikationen av den artikeln har 
humör och tillfälliga känslotillstånd vunnit 
enorm popularitet som forskningsämne och 
marknadsföringslitteraturen har varit snabb 
med att konstatera att humör och tillfälliga 
känslotillstånd inte bara påverkar utvärde-
ring av varor och tjänster men så gott som 
allt annat. Nyligen har psykologiforskare 
starkt ifrågasatt de här okritiska antagande-
na om känslotillståndens påverkan. Till ex-

1 Artikeln grundar sig på Katarina Helléns lectio precursoria 
som presenterades vid Hanken, Svenska handelshögskolan i 
Helsingfors den 7 januari 2011.

Lyckoforskningen är relevant  
för marknadsförare men inte 

oproblematisk1

Katarina Hellén
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empel i sin kritiska artikel om känslotillstån-
dens roll, rapporterar Baumeister och hans 
kollegor (2009) att av 400 granskade artiklar 
från den mest prestigefyllda och inflytelseri-
ka psykologitidskriften, Journal of Personality 
and Social Psychology, var endast 18 procent 
av känslotillståndens påverkan på uppfatt-
ningar signifikanta på .05-nivån. Baumeister 
och hans kollegor (2009) drar slutsatsen att 
känslotillståndens påverkan har misstolkats. 
Stöd för den här kritiken kan också hittas i 
marknadsföringslitteraturen. Vid en närma-
re granskning av marknadsföringsstudier 
som behandlar känslotillståndens påverkan, 
tyder empiriska bevis på att känslotillstån-
den påverkar kundens utvärdering av en vara 
eller en tjänst men under några få och speci-
fika villkor (Smith och Bolton, 2002; Szy-
manski och Henard, 2001; Roehm och 
Sternthal, 2001). Sammantaget påstår jag att 
även om kundens tillfälliga känslotillstånd är 
ett relevant begrepp för marknadsförare, hin-
drar känslotillståndens dominans i litteratu-
ren oss från att gå vidare och hitta nya kon-
cept som skulle kunna hjälpa oss att förstå 
konsumenter bättre. 

Jag föreslår att lycka kan vara ett av dessa 
nya begrepp. Lycka har studerats ingående 
inom ett forskningsområde som kallas för 
positiv psykologi. För ungefär 10 år sedan 
började psykologiprofessorn Martin Selig-
man samordna en grupp forskare och bilda-
de det positiva psykologinätverket (Kesebir 
och Diener, 2008). Seligman ville föra sam-
man forskare och praktiker som arbetar med 
att förstå mänskliga styrkor och positiva 
egenskaper snarare än människors problem 
och inom loppet av några år har den positiva 
psykologiforskningen vuxit snabbt (Kesebir 
och Diener, 2008). Inom det positiva psyko-
loginätverket brukar lycka definieras som en 
sammanfattande uppfattning av ens liv (Die-
ner et al., 2009). Lycka skiljer sig från humör 

och tillfälliga känslotillstånd genom att vara 
långsiktig och mer övergripande som feno-
men än i marknadsföringslitteraturen där 
lycka vanligtvis definieras som känslotill-
stånd, humör eller tillfälligt tillstånd av lycka. 
Forskningsrön har visat att en individs lycko-
nivå till stor del kan förklaras med genetiska 
anlag (Ashby et al., 1999; Braungart et al., 
1992; Lykken och Tellegen, 1996). Lykken 
och Tellegen (1996) rapporterar att så myck-
et som 50 till 80 procent av variansen i lycka 
är ärftligt. Bevisen för ärftlighetsfaktorers 
starka påverkan på lycka samt resultat som 
visar på lyckonivåns stabilitet över tid och 
rum (Costa et al., 1987; Diener, 1994; Die-
ner et al., 1999) har fått lyckoforskare att dra 
slutsatsen att lycka är en medfödd egenskap, 
och därför är det mycket svårt att påverka sin 
egen lycka (Lykken och Tellegen, 1996). Ri-
kedom, skönhet, äktenskap och andra livs-
stilsfaktorer som kanske kunde tänkas göra 
folk lyckligare har visat sig spela en mindre 
roll i att bidra till individens nivå av lycka 
(Brickman et al., 1978; Lykken och Tellegen, 
1996). Även om lyckliga människor upplever 
mer positiva omständigheter i livet, såsom 
att lyckliga människor har fler vänner och le-
ver i lyckligare äktenskap, visar rön på att 
lyckliga individer har mer positiva upplevel-
ser i livet just för att de är lyckliga (Kah-
neman et al., 2006). Orsakssambandet mel-
lan lycka och lyckliga omständigheter visar 
att lycka kommer först som en förklarande 
orsak. Positiva psykologiforskare har funnit 
att lycka påverkar livet positivt på så många 
områden för individen själv, men även för an-
dra människor, och därför har forskare före-
slagit lycka som ett kompletterande mått till 
bruttonationalprodukten (BNP) för att be-
döma nationers livskvalitet (se till exempel 
Diener och Seligman (2004) och Diener et 
al., (2009)). Inom nationalekonomin har 
man också kritiserat de traditionella måtten 



104

för länders välbefinnande och bland annat 
lycka har förslagits som ett mått på välmå-
ende (Stigliz et al., 2009) 

Så varför bryr sig folk om lycka? Kesebir 
och Diener (2008) hävdar att intresset för 
lycka och att leva ett gott liv blir ännu mer 
relevant för moderna människor, eftersom 
deras grundläggande behov redan är upp-
fyllda och eftersom hoten är relativt begrän-
sade. De hävdar att intresset för lycka drivs 
av den moderna människans ökade möjlig-
heter av att styra sitt liv och av hennes brist 
på vägledning till vad som utgör ett gott liv 
bortom materiell rikedom (Baumeister, 
1991). Vi oss själva: jag har allt jag behöver i 
mitt liv, men än sen då?

Jag föreslår att lycka är relevant för mark-
nadsförare av två skäl. För det första är lycka 
ett vanligt marknadsföringstema i form av 
löften som företag ger konsumenter och 
lycka kan hjälpa till med att förstå konsu-
menters motivationer. Forskare hävdar att 
konsumenters önskan om att bli lyckligare är 
den främsta drivkraften för konsumtion och 
att folk köper det de tror att kommer att göra 
dem lyckligare (Mogilner et al., på komman-
de). För det andra är lycka också viktigt ur 
ett socialt perspektiv. Man kan se en tydlig 
trend inom marknadsföringslitteraturen i 
dag (särskilt konsumentbeteendelitteratu-
ren) där forskare inriktar sig på konsumen-
ters välbefinnande och där man ägnar tid åt 
att undersöka några av de problem som 
många konsumenter står inför. Till exempel 
Vohs och Fabers (2007) studie om impuls-
köp i den prestigefyllda tidskriften Journal of 
Consumer Research, var den mest inflytelse-
rika artikeln som publicerades i den tidskrif-
ten det året. Den artikeln är ett tydligt erkän-
nande för vikten av att undersöka kunders 
problem eftersom många konsumenter har 
svårt att motstå köpfrestelser som i vissa fall 
kan leda till svåra privatekonomiska pro-

blem. Jag välkomnar den här trenden av 
 socialt ansvar eftersom jag är övertygad om 
att om marknadsföring ska erkännas som en 
trovärdig vetenskap, måste forskningen inte 
bara tjäna företagens utan också konsumen-
ternas intressen. 

Konsumenters strävan efter att bli lyckli-
gare genom konsumtion förtjänar att tas på 
allvar och jag tror att marknadsföringsfors-
kare skulle kunna bidra till att öka konsu-
menters välfärd genom att studera lycka. De 
forskningsresultat som hittills finns att tillgå 
om förhållandet mellan lycka och konsum-
tion är relativt nedslående för marknadsfö-
rare. Den gamla klyschan att man inte kan 
köpa lycka verkar vara sann, åtminstone till 
en viss grad, och vad som är ännu mer oro-
ande är att konsumtion ibland verkar beröva 
folk på lycka. Till exempel har forskning visat 
att människor anpassar sig förvånansvärt 
snabbt till nya förhållanden, vare sig de är 
positiva och negativa till sin natur (Brickman 
et al., 1978; Lykken och Tellegen, 1996). En 
ny bil kanske ökar din lycka en stund efter 
att du köpt bilen, men glädjen avtar snabbt 
och du börjar drömma om något annat istäl-
let. Konsumtion, och detta gäller särskilt för 
fysiska produkter, uppmuntrar också till 
jämförelse mellan konsumenter (Easterlin, 
1995). En ny lägenhet, bil eller en dator kan-
ske inte skänker så mycket glädje när andra 
människor bor i större lägenheter i finare 
stadsdelar, kör dyrare bilar eller surfar på 
flottare datorer. 

Dessutom har psykologiforskare visat att 
människor vill maximera sina beslut men att 
människan verkar vara programmerad till att 
välja bland ett begränsat utbud (Carter och 
Gilovich, 2010). Den moderna marknads-
ekonomin erbjuder enorma valmöjligheter 
som vi konsumenter är psykiskt dåligt rus-
tade för att hantera. Även om konsumenter 
fattar köpbeslut, kan det stora utbudet av 
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produkter få dem att älta ifall de har valt den 
bästa eltandborsten eller den bästa livsför-
säkringen. I en situation där du kan välja 
mellan hundratals olika glassorter minskar 
din chans för att välja den allra godaste glas-
sen. Dessutom visar forskningsrön att mate-
rialistiska värden, det vill säga värderingar 
och föreställningar om vikten av materiell ri-
kedom, är förknippat med olycka (Belk, 
1985; Kasser och Ryan 1993, 1996, Richin 
och Dawson, 1992; Solberg et al., 2004). Till 
exempel Diener och Biswas-Diener (2002) 
visar i deras studie att personer som värde-
sätter materiella saker mer än andra värden 
tenderar att vara betydligt olyckligare. Det 
här innebär att strävan efter pengar och ma-
teriell rikedom för att nå lycka verkar vara en 
ond cirkel där man köper saker för att bli 
lyckligare men samtidig bidrar till sin egen 
olycka. Andra intressanta forskningsresultat 
tyder på att pengar i sig är tillräckligt för att 
beröva lycka. Quoidbach och hennes kolle-
gor (2010) visade i en serie av studier som 
bara blotta tanken på pengar berövar män-
niskor på njutning i vardagen. Deras resultat 
pekar på att människor njuter mer av samma 
tjänst eller vara om konsumtionen inte sker i 
kommersiella sammanhang. Å andra sidan 
ska man inte vara alltför pessimistisk när det 
gäller sambandet mellan konsumtion och 
lycka. Vissa forskare föreslår att de negative 
effekterna av lycka och konsumtion bara gäl-
ler när individen köper för egen nytta och 
menar att man kan öka sin lycka genom att 
spendera pengar på andra, t.ex. donera peng-
ar till välgörenhet eller köpa presenter till 
andra människor. Sammanfattningsvis ver-
kar forskare vara mycket skeptiska, med vissa 
undantag, om möjligheterna att konsumera 
för ökad lycka. 

Lyckolitteraturen har också väckt en del 
kritiska tankar sedan jag först började stu-
dera ämnet. Framförallt är jag skeptisk mot 

den svartvita synen på lycka som hägrar i 
psykologilitteraturen. Det är ett problem att 
lycka verkar vara attraktivt för forskare när 
fokuset ligger på positiva utfall av lycka. Det 
är oroväckande att den positiva psykologilit-
teraturen har ett ”antingen eller” synsätt på 
lycka, det vill säga lycka, olycka och relatera-
de begrepp kategoriseras genomgående som 
antingen bra eller dåliga. Lösa antaganden 
om orsakssamband är inget nytt och är kan-
ske rentav oundvikliga i samhällsvetenskap 
till en viss utsträckning. Man behöver inte 
göra en grundlig undersökning och jämföra 
begreppsmässiga och empiriska arbeten i 
marknadsföringslitteraturen för att hitta en 
massa populära älsklingsbegrepp och teorier 
som verkar logiska men som får pinsamt lite 
stöd i empirisk forskning. 

Den ensidiga och okritiska synen på 
lycka beror sannolikt på den allmänna 
grundläggande värderingen i vårt modernt 
västerländskt samhälle – glorifieringen av 
jaget. Även om psykologer är mindre besat-
ta av paradigmer och forskningsfilosofier än 
vissa marknadsförare, är intresset för lycka i 
linje med ett forskningsparadigm av jagets 
godhet. Det finns gott om bevis för en stor 
omställning i de grundläggande värdering-
arna i det västerländska samhället, där vär-
det av att sätta religion (Guds vilja) och 
 gemenskap före de egna behoven och öns-
kemålen har förskjutits mot att sätta sig 
själv framom andra (för detaljerad argu-
mentation av jaget som ett centralt värde i 
det moderna västerländska samhället se 
Baumeister, 1991 (kapitel 5, s. 77–115), 
samt Bellah et al. (1985)). Den rådande 
uppfattningen i samhället och bland psyko-
logiforskare är att det som känns bra för 
den enskilde också är bra för andra och att 
receptet för ett gott liv är att ”utveckla sig 
själv”, ”lära känna sig själv”, följa sina impul-
ser till varje pris och vara “sann mot sig själv” 
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(se även Twenge och Campbell (2009) för 
empiriska resultat). 

Dessutom kan man ifrågasätta ifall lycka 
alltid bör betraktas som ett mål värt att efter-
sträva. För det första efterlyser jag mer forsk-
ning om variationen i den lyckligaste grup-
pen av människor eftersom forskare rappor-
terar att de flesta människor är lyckliga och 
eftersom de flesta människor är väletablerade 
är det inte konstigt att lycka och ett gott liv 
korrelerar (Lyubomirsky et al., 2005; Myers, 
2000). För det andra, i linje med jagets kul-
tur, eftersträvar folk ofta lycka på bekostna-
den av andras välbefinnande, idag ska man 
”vara sann mot sig själv”, ”sätta sig själv i första 
rum”, ”älska sig själv först innan man kan äls-
ka någon annan”. Vår kultur säger inte bara 
till oss att lycka till varje pris är önskvärt – 
det är en skyldighet – även om vår strävan 
efter lycka ibland skadar människor i vår när-
het (Baumeister, 1991). 

Enligt min mening bör vetenskapen sträva 
efter att upptäcka och förstå mönster. Psyko-
loger bör vara intresserade av att hitta 
mänskliga beteendemönster och marknads-
förare bör sträva efter att hitta mönster som 
beskriver människors och företags beteen-
den på marknaden. Genom en förståelse för 
dessa mönster borde vetenskapen sträva ef-
ter att ge verktyg för att hjälpa vanliga män-
niskor, konsumenter och företag. Jag är inte 
så säker på att den positiva psykologirörelsen 
nödvändigtvis hjälper olyckliga människor. 
Det verkar så att åtminstone en del av den 
här litteraturen är mer intresserad av att do-
kumentera och fastställa att olyckliga män-
niskor är livets stora förlorare. När jag har 
diskuterat lycka med vänner, har några ut-
tryckt en uppriktig oro när de fått höra om 
lyckonivåns stabilitet och svårigheterna att 
bli lyckligare. De oroar sig för att de inte hör 
till gruppen som har anlag till lycka eftersom 
de känner att de inte har en medfödd talang 

för att vara lycklig. Jag tror att detta pekar på 
att budskapet som de positiva psykologerna 
för fram inte är särskilt positivt för mindre 
lyckliga människor. Det har fått mig att fråga 
ifall forskning som utförs av så kallade tradi-
tionella psykologer trots allt är vettigare och 
det har fått mig att ifrågasätta ifall lycka 
verkligen måste vara det centrala målet i 
människans liv. Kanske är det alldeles till-
räckligt bra att njuta av livet åtminstone ib-
land och kanske finns det andra värden än 
just lycka som kan ge en känsla av mening i 
livet. Till exempel, att vara en god partner, 
förälder, göra rätt för sig, undvika att skada 
andra och gör sitt bästa på jobbet. Många 
människor runt om i världen har levt och le-
ver fortfarande sina liv genom att sätta andra 
framom sin egen personliga lycka så tanken 
är inte radikal (Baumeister, 1991).

Sammanfattningsvis anser jag att mark-
nadsföringsforskare ska sluta fokusera sig på 
humör och känslotillstånd och studera andra 
begrepp. Jag har diskuterat lycka här, men 
påpekar samtidigt att det finns många andra 
begrepp som också är relevanta för mark-
nadsförare, t.ex. behovet av samhörighet 
(Mead et al., 2010). Genom att undersöka 
lycka tror jag att marknadsförare inte bara 
kan lära sig att förstå konsumenter utan även 
att hjälpa konsumenter som strävar efter 
lycka. Å andra sidan tycker jag inte att mark-
nadsförare ska okritiskt gå med på allt den 
positiva psykologirörelsen propagerar för. 
Min avsikt är inte att säga att lycka är ett po-
tentiellt problem utan efterlyser en mer ny-
anserad forskning om effekterna av lycka och 
dess eftersträvan.  
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INLEDNING
Frågan om hur ekonomin växer har varit i 
blickpunkten så länge tänkare försökt förstå 
ett samhälles ekonomi, dvs. så länge veten-
skapen nationalekonomi funnits. Vi behö-
ver bara tänka på den pessimistiske Robert 
Malthus (1766–1834) som menade att även 
om man hade ekonomisk tillväxt skulle 
människorna ändå snart svälta igen efter-
som han ansåg att skördarna på sin höjd 
ökade linjärt, medan befolkningen ökade ex-
ponentiellt. Tankesättet hänför sig alltså till 
tiden före den industriella revolutionen, då 
jord och arbete var de viktigaste produk-
tionsfaktorerna. Med industrin följde att 
kapitalet övertog markens roll som produk-
tionsfaktor. 

Den resulterande modellen hade också 
den två insatsfaktorer: arbete (som förut) 
och kapital. Den kallas Cobb-Douglas funk-

• 

Schumpeter (1942) framkastade idén om att det är företagares innovationer som driver 
tillväxten. Aghion och Howitt (1992) specificerar en hypotes om kopplingarna innovationer 
–› tillväxt –› innovationer. Vi studerar tillväxtens frekvensfunktion för att ta reda på om 
den uppvisar likheter med Poissonfördelningen, den överföringsmekanism som antas i 
deras hypotes. Ett nytt filter introduceras för eliminering av heteroskedasticitet. Och visst, 
en blandning av en normal och Poissonfördelningarna har den bästa tillpassningen till data! 
Vidare uppvisar aktiebörsindex samma sorts fördelning. Till slut redovisas några resultat om 
aktiebörsens roll i tillväxtprocessen.

Vad driver den ekonomiska tillväxten?

Pär Stockhammar och Lars-Erik Öller

tionen efter två amerikanska ekonomer, 
men dess egentlige upphovsman var den 
svenske nationalekonomen Knut Wicksell 
(1851–1926). Tillväxten åstadkoms genom 
att vinsten investerades i kapital. Då kapita-
let på höger sida om likhetstecknet ökade, 
måste produktionen till vänster i ekvationen 
också öka. Men både kapitalets och arbetets 
gränsnytta är avtagande och tillväxten borde 
därmed i det långa loppet stagnera. Man 
hittade då på att lägga till en multiplikator 
som skulle avbilda teknisk utveckling. Men 
varifrån kom den?

Det är här den österrikiske ekonomen Jo-
seph Schumpeter (1883–1950) träder in på 
scenen för 100 år sedan. Han beskrev hur 
den drivande kraften bakom tillväxten var 
entreprenören som genom innovationer 
ständigt förmådde föra utvecklingen framåt. 
Schumpeters arbeten kom att hamna i skug-
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gan av keynesianismen med sitt makroper-
spektiv och den alltmer matematiserade 
ekonomiska forskningen. Tills hans geniali-
tet återupptäcktes på 1980-talet av forskare 
som Paul M. Romer (1955–), som började 
snickra på modeller som skulle förklara hela 
kretsloppet från innovation till produktion 
och tillbaka till investering i forskning och 
utveckling. En milstolpe blev en bok skriven 
av den franske ekonomen Philippe Aghion 
(1956–) och kanadensaren Peter Howitt 
(1946–). Boken bär den stolta titeln: “Endo-
genous Growth Theory” (1998).

Boken bygger upp en helt teoretisk, men 
konsistent modell över hur ekonomi laddar 
sig själv med framsteg som materialiserar sig 
som ekonomisk tillväxt. Författarna dristar 
sig till att direkt modellera hur tillväxtim-
pulserna når produktionen. Mekanismen är 
enligt dem en process som fått sitt namn ef-
ter dess upphovsman Siméon-Denise Pois-
son (1781–1840). Processen har visat sig 
praktiskt mycket användbar, bl.a. i olycks-
fallsförsäkring, där den kan användas för att 
beräkna sannolikheten för att det t.ex. skall 
inträffa ett givet antal olyckor under en gi-
ven period. Men det är samtidigt ett ganska 
vågat påstående av ekonomiska teoretiker 
att matematiskt precisera innovationspro-
cessen utan att alls bry sig om att verifiera 
med empiriska iakttagelser. Sådant får det 
att vattnas i munnen på skeptiska ekono-
metriker, vana vid att ställa teoretiska hypo-
teser mot empiriska observationer.

Vi börjar med att diskutera hur man kun-
de testa påståendet. Det är inte helt lätt att 
komma på en metod som lämpar sig för än-
damålet. Och när man väl hittat en visar det 
sig att den officiella statistiken långt ifrån 
uppfyller de krav man brukar ställa för att 
kunna ge sig på observationerna med stan-
dardmetoder. Vi blev tvungna att först ‘inn-
overa’ ett filter som standardiserade data.

Sedan var vi redo att empiriskt testa en 
hypotes som kom så nära det gick till Ag-
hions och Howitts påstående. Det visar sig 
att den ekonomiska tillväxten mycket väl 
kan tänkas innehålla en typ av impulser som 
har den påstådda fördelningen, dvs. data 
motsäger inte direkt deras påstående! Till-
växtsiffrorna uppvisar nämligen en fördel-
ning som kan ses om en blandning av en 
vanlig normalfördelning (som slentrianmäs-
sigt brukar antas gälla) och en som faktiskt 
kan härledas ur Poisson-fördelningen. 

Intressant nog kan resonemanget föras vi-
dare. Samma, lite knöliga fördelning passar 
även på börsdata. Alltså tillväxtdata och 
börsförändringar uppvisar samma beteende-
mönster! Kunde det vara så att Poisson-pro-
cessen åskådliggör innovationer som kanske 
först syns i börsförändringar och därefter i 
produktion? Inte alls långsökt. Det leder oss 
i sin tur till en studie av om det finns ett sam-
band mellan börs- och tillväxtdata, något 
som rimligtvis borde finnas, men som visat 
sig vara svårt att påvisa empiriskt. Och visst 
hittar man tecken på ett samband, dessutom 
verkar det gå i två riktningar, från börs till 
produktion och tillbaka igen.

Denna artikel är ett sammandrag av den för-
sta författarens doktorsavhandling i statistik 
sommaren 2010 vid Stockholms universitet.

BESKRIVNING OCH 
STANDARDISERING AV DATA
Tillväxtserier är i regel relativt korta, helt 
enkelt därför att nationalräkenskaperna 
bara funnits sedan mitten av 1900-talet. 
Den längsta och kanske viktigaste kvartals-
serien är den för USA:s BNP och finns till-
gänglig från kvartal 1, 1947. I Figur 1 åter-
finns serien logaritmerad tillsammans med 
dess procentuella förändring (Diff log). 

Den högra visar alltså tillväxten som vi är 
intresserade av. Men hur skulle man i denna 
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oroliga tidsserie kunna isolera och identifie-
ra effekten av innovationerna? Vad man dä-
remot kan göra är att studera fördelningen för 
den procentuella tillväxten. Ett sådant an-
greppssätt störs dock av att variansen för 
tillväxten som synes varierar (serien är hete-
roskedastisk). Denna oönskade egenskap 
kan avlägsnas med ett filter som presenteras 
i Stockhammar och Öller (2010a)1. Något 
förenklat divideras tidsserien med sina egna 
glidande standardavvikelser. Det ger en (ho-

1 Stockhammar och Öller förkortas härefter S&Ö, Stock-
hammar blir S.

moskedastisk) serie med konstant varians, 
utan att inverka mycket på seriens övriga 
egenskaper, samtidigt som den möjliggör en 
studie av tillväxtens fördelning.

Nedan följer en oteknisk behandling av 
ämnet, se S&Ö (2010b och 2010c) samt S 
(2010) för detaljer.

FINNS POISSON MED I 
TILLVÄXTENS FÖRDELNING?
Serien har en asymmetrisk (skev) fördel-
ning, med toppighet i mitten och tjockare 
svansar (s.k. leptokurtisk). 

Figur 1. USA:s BNP

Figur 2. Stolpar och heldragen linje beskriver fördelningen för filtrerat tillväxtdata, den 
sträckade kurvan är motsvarande normalfördelning.
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I S&Ö (2010b) upptäcktes liknande 
egenskaper även för Storbritanniens och 
Australiens BNP, också de långa tidsserier. 
Vi tänker oss att de empiriska histogram-
men har en teoretisk kontinuerlig motsvarig-
het. Så väljer vi den kontinuerliga delen av 
Poisson-fördelningen, d.v.s. den exponen-
tiella fördelningen. 

Exponentialfördelningen har bara en pa-
rameter (λ) som symboliserar intensiteten 
av chockerna (forskningsproduktiviteten). 
Denna fördelning antar bara positiva vär-
den, men för att även möjliggöra modelle-
randet av negativa chocker (positiv och ne-
gativt förstörande) så studeras istället nettot 
mellan positiva och negativa chocker, d.v.s. 
differenser mellan exponentialfördelade va-
riabler. Denna differens är s.k. dubbelt ex-
ponentiellt fördelad, eller Laplace-fördelad 
efter den franske astronomen och matema-
tikern Pierre Simon de Laplace (1749-
1827). Fördelningen är dock symmetrisk, 
dvs. sannolikheten för negativa2 chocker är 
lika stor som för positiva. Och som vi ovan 
konstaterade är observationerna asymme-
triskt fördelade, så den passar inte så bra på 
data. 

Som väl är kan emellertid Laplace-fördel-
ningen göras asymmetrisk. Man tänker sig 
att positiva och negativa chocker har olika 
värden på den enda parametern (λ). Men då 
dyker ett annat problem upp. Fördelningen 
har på tok för tjocka svansar jämfört med 
våra BNP data. Den asymmetriska Laplace-
fördelningen kan alltså inte själv förklara 
innovationernas fördelning utan måste först 
blandas med en relativt stor del normalför-
delat brus. Viktningen mellan de två fördel-
ningarna görs med en estimerad viktpara-
meter som tillåts anta ett värde mellan 0 och 
1. Den resulterande fördelningen kom att 

2 Egentligen tillväxtsiffror mindre än medeltalet eftersom ob-
servationerna medeltalnormerats.

kallas för Normal Asymmetrisk-Laplace el-
ler förkortat, NAL-fördelningen. 

I S&Ö (2010b) härleds formeln för 
NAL-fördelningen3 och för dess fyra första 
moment (medelvärde, varians, skevhet och 
toppighet). Momenten sattes lika med de 
observerade motsvarigheterna. Lösningarna 
till dessa ekvationer tar man fram med mo-
mentmetoden som ger oss momentskattning-
arna för fördelningens parametrar4. 

NAL-fördelningens anpassning till data 
jämfördes därefter mot den rena normalför-
delningen samt med en blandning av två 
normalfördelningar. Den potentiella an-
passningen (och även förmågan till korrekta 
täthetsprognoser) för den sistnämnda för-
delningen har nämnts i många artiklar, se 
t.ex. den aktuella Mitchell och Wallis 
(2011). Mycket intressant är att anpass-
ningen (enligt fyra olika anpassningsmått 
samt två anpassningstest) med blandningen 
av två normalfördelningar har signifikant 
sämre anpassning till data än NAL-fördel-
ningen. Resultatet ger alltså från en ny in-
fallsvinkel ett visst stöd åt hypotesen om att 
innovationer som uppkommer som en Pois-
son-process faktiskt kan spela en roll för den 
ekonomiska tillväxten.

SLÄKTSKAP MED BÖRSDATA
En punktprognos för en viss variabel inne-
håller ingen information om dess osäkerhet. 
En täthetsprognos däremot är en skattning 
av sannolikhetsfördelningen för variabelns 
predicerade framtida värden. Forskningen 
och användandet av täthetsprognoser på 
ekonomiska tidsserier är på snabbt växande. 
Som tidigare nämnts används ofta bland-
ningar av normalfördelningar för detta än-

3 Vi prövade också en sammansatt fördelning med s.k. falt-
ning, men den visade sig inte lika bra.
4  Med bootstrapping-teknik får vi även fram osäkerhetsmått 
för momentskattningarna.
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damål t.ex. vid Sveriges Riksbank. P.g.a. den 
vanligt förekommande heteroskedasticite-
ten i ekonomiska och i synnerhet finansiella 
tidsserier, har även standardmodeller som 
ARCH och GARCH använts för täthets-
prognoser, se t.ex. Diebold et. al (1998). 

En uppenbar och intressant fråga är om 
NAL-fördelningen även kan beskriva san-
nolikhetsfördelningen för finansiella tidsse-
rier. I så fall skulle detta kunna bero på att 
chocker även i dessa serier uppkommer en-
ligt en Poisson-process. För att söka svar på 
den frågan har vi valt att studera den längsta 
och kanske viktigaste finansiella tidsserien, 
Dow Jones index5. För att möjliggöra jämfö-
relser av fördelningar så måste vi igen göra 
något åt heteroskedasticiteten, se det vänst-
ra diagrammet i figur 3.

Det högra diagrammet i figur 3 visar san-
nolikhetsfördelningen för tidsserien, där 
den heldragna linjen är normalfördelning-
en6. Redan här får man en indikation på att 
anpassningen till den ofta använda normal-
fördelningen är dålig. Det är även av intresse 
att studera om fördelningen ser olika ut i pe-
rioder av hög volatilitet (varians) och låg vo-
latilitet. Man gör så att man delar in serien, 
som totalt består av drygt 20 000 observa-

5 Dagliga slutkurser finns från oktober 1928 till januari 2009.
6  Med samma medelvärde och varians som seriens.

tioner, i tre grupper: låg, medel och hög vo-
latilitet, och ser till att variansen inom varje 
grupp är i det närmaste konstant. Därefter 
jämförs de individuella sannolikhetsfördel-
ningarna för varje grupp med normalfördel-
ningen, blandningar av normalfördelningar 
samt med Laplace- och NAL-fördelningar. 
Det visar sig då (igen) att NAL-fördelning-
en ger bäst genomsnittlig anpassning i alla 
tre grupperna. I S&Ö (2010c) ägnas även 
ett kapitel åt att använda NAL-fördelning 
för täthetsprognoser av Dow Jones index. 
Det är svårt att förklara detta mycket intres-
santa resultat i termer av Aghions och Ho-
witts hypotes (den gäller ju per definition 
bara för tillväxtdata), men det visar ändå på 
en tänkbar och inte tidigare känd analogi 
mellan finansiella data och ekonomisk till-
växt. Samma mekanism verkar alltså kunna 
förklara båda serierna.

Detta resultat uppmuntrade till en studie 
av hur samvariationen mellan dessa serier 
ser ut. Det finns några studier, se t.ex. Ma 
och Park (2004), som också de sett på sam-
variationen mellan finansiella och realeko-
nomiska variabler, men ingen har tidigare 
filtrerat bort den snedvridande heteroske-
dasticiteten. I S (2010) studeras samvaria-
tionen mellan filtrerad USA:s BNP och 
Dow Jones index, båda som kvartalsserier, 

Figur 3. Dow Jones index
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1947–2007. Samvariation kan studeras 
både i tidsdomänen med kors-korrelations-
funktionen och olika test för denna och i 
den s.k. frekvensdomänen med mått som 
kors- och fas-spektrum. Dessa redovisades i 
S (2010) tillsammans med motsvarigheter i 
tidsdomänen både för de ursprungliga seri-
erna och då de filtrerats. Bägge analysmeto-
derna visade på en stark samvariation där 
Dow Jones index leder USA:s BNP med 
omkring två år. Vi upptäckte även en åter-
koppling (feedback) där USA:s BNP leder 
Dow Jones index på frekvenser runt två 
kvartal.

SLUTDISKUSSION
Aghion och Howitt beskriver en teoretisk 
modell över tillväxten. I vår studie undersö-
ker vi statistiskt hur detta beteende kunde 
beskrivas. Att innovationerna uppkommer 
enligt en Poisson-process enligt Aghions 
och Howitts hypotes visade sig inte motsä-
gas av data, men för att möjliggöra för nega-
tiva chocker, skevhet och en måttlig lepto-
kurtositet i data så måste den modifieras. 
Blandningen mellan en normalfördelning 
och den asymmetriska Laplace-fördelning-
en, NAL, har förmågan att beskriva dessa 
signaler och visade sig därför vara en lycko-
sam modifiering av Aghions och Howitts 
hypotes. NAL-fördelningen ger signifikant 
bättre anpassning till både tillväxtdata och 
finansiella data än några erkända och flitigt 
använda alternativ. Kopplingen mellan eko-
nomisk tillväxt och finansiella data är påvis-
bar i form av signifikanta samvariationer 
mellan dessa bägge serier. 

Hur kan då en användare dra nytta av 
dessa resultat? En sak står klar, det vanligt 
förekommande antagandet om normalför-
delning överensstämmer inte med data. Inte 
heller är antagandet om att innovationerna 

ankommer enligt en Poisson-process helt 
korrekt. Däremot visar det sig att NAL-för-
delningen har goda egenskaper och bra an-
passning till både tillväxt- och finansiella 
data. Resultatet är intressant i sig och ger yt-
terligare information om vilken underlig-
gande mekanism som styr dessa serier. Re-
sultatet kan även användas i byggandet av 
vanligt förekommande linjära ansatser som 
regressionsmodeller och Box-Jenkins mo-
deller. Tillämpas modellerna på asymme-
triska och leptokurtiska data får man även 
asymmetriska residualer. Så istället för att 
slentrianmässigt anta att modellens skatta-
de residualer är normalfördelade borde man 
utgå ifrån och testa om NAL-fördelningen 
passar bättre på data, och i så fall fås effekti-
vare skattningar av modellens parametrar. 
De blir förvisso svårare att estimera, men en 
möjlighet är, som vi såg, att använda mo-
mentmetoden. Man kan även tänka sig att 
maximera likelihood-funktionen med nu-
merisk optimering. Med effektiva skattning-
ar av modellens parametrar förbättras inte 
bara den statistiska analysen, men även såväl 
punkt- som täthetsprognoserna. Efter att 
heteroskedasticiteten rensats bort har vi 
också bättre möjlighet att studera hur tids-
seriepars samvariation ser ut.

Ett tack till Finska Vetenskaps-Societeten för 
stöd till projektet.
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INLEDNING 
Finanskriser är ingenting nytt, men den fi-
nanskris vi nyligen upplevt fick helt nya pro-
portioner. Det blev den första riktigt globala 
finanskrisen då svårigheterna inom en 
marknad smittade av sig till följande mark-
nad och då störningarna på finansmarkna-
derna kanaliserades till realekonomin med 
en aldrig tidigare erfaren styrka och hastig-
het. Tre orsaker till denna dramatiska ut-
veckling bör poängteras. För det första hade 
den finansiella sektorn blivit allt svårare att 
överblicka eftersom den accelererande ut-
vecklingstakten av finansiella innovationer 
gjort de finansiella produkterna och organi-
sationsstrukturerna allt mer komplexa och 
ogenomskinliga. Detta i samverkan med 

• 

För tillfället ser vi en strid ström av reglerings- och övervakningsinitiativ i finanskrisens 
efterdyningar. Basel III-regelverket är det mest betydande regleringsinitiativet, men ett flertal 
andra initiativ är också nödvändiga. Utmaningen är att se till att de enskilda regleringsinitiativen 
bildar en samverkande helhet, som kompletteras av krishanteringsmekanismer samt en 
övervakningsstruktur som har de nödvändiga mandaten att ingripa i tid. Ett första steg i 
arbetet med att evaluera den pågående reformen av den finansiella sektorn är att skapa en 
klar bild av lapptäcket av initiativ. Detta är syftet med denna artikel. 

Reglering och övervakning av det  
finansiella systemet – en strid ström av 
initiativ i finanskrisens efterdyningar 

Hanna Westman 

den ökade integrationen och globaliseringen 
gjorde det svårt att förstå riskerna som 
byggdes upp i systemet. För det andra togs 
allt större risker då belöningssystemen mo-
tiverade till kortsiktig risktagning. En del av 
risktagningen kanaliserades med hjälp av fi-
nansiella innovationer till den lättare regle-
rade skuggbankssystemet (shadow banking 
system). Även ökad konkurens och möjlig-
het till s.k. regleringsarbitrage motiverade 
banker att bli aktiva i skuggbankssystemet. 
Dessa allt större risker beaktades inte fullt 
ut då kapitaltäckningskraven beräknades, 
vilket gjorde många banker väldigt sårbara. 
Risktagningen resulterade också i att de 
konjunkturförstärkande tendenserna blev 
allt starkare. De flesta finanskriserna föregås 
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av ökad tillväxt i belåning och en kraftig till-
växt i priset på någon tillgång, t.ex. bostäder, 
men fartblindheten blev exceptionell den 
här gången. Det var inte enbart incentiven 
som var inbyggda i systemet som manade till 
risktagning, utan ofta förstod man helt en-
kelt inte vilka risker man tog (Gennaioli, 
2010, Turner, 2011). På samma sätt blev 
också förändringen i sentimentet väldigt 
dramatiskt – förtroendet på ett flertal mark-
nader försvann som i ett trollslag. Den allt 
mer utbredda användningen av kreditbetyg 
samt redovisning enligt marknadsvärde sna-
rare än nominellt värde accentuerade situa-
tionen. För det tredje hade de finansiella 
institutionerna vuxit dramatiskt, vilket 
gjorde att ”för stor för att falla”-problemati-
ken fick helt nya dimensioner. Räddningso-
perationerna blev många och betydande och 
i slutändan hamnade en märkbar del av no-
tan för finanskrisen hos skattebetalarna. 
Alla dessa komponenter gjorde att den s.k. 
systemrisken fick allt större betydelse. Detta 
innebär att störningar i allt större utsträck-
ning påverkade det finansiella systemet som 
helhet, snarare än enbart enskilda finansiella 
institutioner eller finansmarknader. 

Myndigheternas uppgift är nu att bedö-
ma vilka av dessa komponenter man bör 
tackla och med vilka medel. Skall man foku-
sera på finanskrisens grundliggande kompo-
nenter – en kraftig tillväxt i belåning och 
tillgångspriser? Eller skall man fokusera på 
den senaste finanskrisens särdrag som ac-
centuerade svängningarna – komplexitet, 
risktagning och stora finansiella institutio-
ner? Det är också viktigt att komma ihåg att 
nästa finanskris sannolikt ser lite annorlun-
da ut trots att de grundliggande komponen-
terna antagligen är de samma. Medicinen 
för den senaste finanskrisen råder med an-
dra ord inte nödvändigtvis helt bot på symp-
tomen av följande finanskris. 

Syftet med den här artikeln är att presen-
tera de initiativ som hittills lagts fram på 
internationell nivå som en följd av finanskri-
sen – ny reglering, nya krishanteringsmeka-
nismer och förbättrad övervakning.1

NY REGLERING 
Bakgrunden till bankreglering 
Banker är sårbara eftersom de omvandlar 
likvid, kortfristig finansiering till illikvid, 
långfristig utlåning genom s.k. maturitets-
omvandling. Om förtroendet för en bank 
rasar förlorar den sin finansiering; insättar-
na lyfter pengarna från sina konton samti-
digt i en uttagsanstormning, en s.k. bank-
flykt, eller marknadsaktörerna vägrar förnya 
bankens lån eller köpa dess värdepapper. 
Detta leder till att banken får svårt att betala 
sina skulder på utsatt tid, varmed förtroen-
det försvagas ytterligare och bankens situa-
tion blir allt mer ansträngd. Bankflykter ten-
derar att vara smittosamma, dvs. de sprider 
sig till andra banker och kan ha stor inver-
kan på övriga aktörer i det finansiella syste-
met. Detta kan i slutändan inverka på hur 
resurserna fördelas i samhället – en störning 
i banksektorn kan ha stor negativ inverkan 
på realekonomin. För att reducera risken för 
den destabiliserande händelsekedja en 
bankflykt kan resultera i, har banker ett sä-
kerhetsnät.2 Insättningsgarantin täcker in-

1 En av de viktigaste internationella instanserna är Baselkom-
mittén (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), 
som definierar de internationella kapitaltäckningsstandarderna 
i Basel-regelverket. Även det rätt nya stabilitetsorganet Finan-
cial Stability Board (FSB), som för tillfället fokuserar på frågor 
kring systemviktiga finansiella institutioner och skuggbanks-
systemet, är av stor betydelse. Både Baselkommittén och FSB 
är organ som rapporterar till G20-ländernas möten. Steget 
närmare Finland ligger de lagstiftande EU -organen, som utfor-
mar direktiv och förordningar som sedan verkställs på nationell 
nivå. Även Basel III -regelverket går igenom denna process i 
form av utarbetandet och implementeringen av det fjärde ka-
pitalkravsdirektivet (Capital Requirement Directive, CRD 4).
2 Säkerhetsnätet utvidgades under finanskrisen. På hösten 
2008 höjdes miniminivån på insättningsgarantin i EU länderna 
från 20 000 euro till 50 000 euro och i början av 2011 höjdes 
den ytterligare till 100 000 euro. Definitionen på insättningar 



118

sättningarna upp till en förbestämd nivå ifall 
att banken skulle gå omkull. Dessutom har 
framförallt stora banker och finansiella in-
stitutioner fått ett implicit löfte att de kom-
mer att räddas av myndigheterna innan de 
går i konkurs. De anses vara ”för stora för att 
falla”. 

Säkerhetsnätet leder dock till ökad risk-
tagning, eftersom bankens ledning och ägare 
får njuta av de potentiella vinsterna, medan 
förlusterna bärs av någon annan (s.k. moral 
hazard). Säkerhetsnätet finansieras endast 
till en del av bankerna själva. Visserligen 
skall systemet i allt större grad finansieras av 
bankerna så att de mest riskbenägna ban-
kerna betalar en högre avgift, vilket torde 
minska på problemet, men problemet elimi-
neras inte helt. Därmed kommer aktieägar-
nas och ledningens incentiv och målsätt-
ning, speciellt vad gäller risktagning, även i 
fortsättningen att skilja sig från samhällets. 
Detta är motivet bakom regleringen, som 
syftar till att begränsa det ur samhällets syn-
vinkel ickeönskade, negativa beteende, som 
skyddsnätet motiverar till. 

Pågående regleringsinitiativ 
För tillfället pågår ett flertal regleringsinitia-
tiv som syftar till att minska på sannolikhe-
ten för kommande finanskriser samt minska 
inverkan av kommande finanskriser på det 
finansiella systemets stabilitet och på hela 
samhället. Detta mål kan uppnås genom åt-
gärder som syftar till att förbättra de finan-
siella institutionernas motståndskraft, däm-
pa kreditcykeln, reducera risktagning och 
öka långsiktigheten i de finansiella institu-
tionernas verksamhet samt hantera kom-

som omfattas av garantin har också utvidgats. Efter att ett fler-
tal stora banker, men även mindre banker och andra finansiella 
aktörer inom det s.k. skuggbanksystemet, räddats blev det im-
plicita ”för stor för att falla”-räddningslöftet mer eller mindre 
explicit. Dessutom har banksektorn blivit allt mer koncentrerad 
och bankernas storlek allt större i.o.m. räddningsoperationerna, 
vilket accentuerat ”för stor för att falla” problematiken.

plexitet och bindningar i det finansiella sys-
temet (se Tabell 1). 

Basel III-regelverket 
Främsta syftet med Basel III-regelverket är 
att förbättra bankers motståndskraft i en 
krissituation, genom att kräva att bankerna 
har mer och bättre eget kapital i sin balans-
räkning i relation till de riskvägda tillgång-
arna (BCBS 2009 och 2010, Vauhkonen, 
2010). Kravet på högkvalitativt eget kapital 
s.k. kärnprimärkapital (core Tier 1) i rela-
tion till riskvägda tillgångarna höjs från 2 till 
7 procent. Denna 7 procent består av två 
komponenter. Det absoluta kravet på kärn-
primärkapitalet, och därmed också kravet 
för att en bank skall ha tillstånd att bedriva 
bankverksamhet, höjs till 4,5 procent, med-
an en ny, s.k. konserveringsbuffert, på 2,5 
procent införs. Om banken inte uppfyller 
konserveringsbufferten, begränsas bonus- 
och dividendutdelningen. I tillägg till att det 
krävs mera kärnprimärkapital, blir kvalitets-
kraven strängare. Syftet med detta är att ka-
pitalet på riktigt skall kunna användas för 
att täcka möjliga förluster. Under finanskri-
sen märkte man t.ex. att det hybridkapital 
som kunde beaktas i beräkningen av kapital-
täckningsgraden trots allt inte var tillgäng-
ligt för att täcka en banks förluster. De nya 
kapitaltäckningskraven införs stegvis så att 
bankerna bör uppfylla dem senast 2019. 

En höjning av kravet på kärnprimärkapi-
tal från 2 till 7 procent samtidigt som kravet 
på dess kvalitet skärps kan tyckas vara väl-
digt mycket. Industrin har också reagerat 
kraftigt och påpekat att bankerna finansie-
ringskostnader ökar dramatiskt i.o.m. de 
nya reglerna, vilket i slutändan resulterar i 
minskad utlåning och högre kostnader för 
konsumenterna (se t.ex. Institute of Inter-
national Finance, 2010). Resonemanget är 
inte helt vattentätt, eftersom en högre soli-
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ditet borde leda till att finansieringskostna-
derna för det dyrare egna kapitalet minskar 
då risken är lägre. De totala finansierings-
kostnaderna borde därmed inte automatiskt 
stiga i.o.m. krav på högre soliditet (Admati 
et al., 2010, Kashyap et al., 2010). Flertal 
akademiker har snarare förespråkat en ännu 
högre kapitaltäckningsgrad eftersom den 
samhälleliga nyttan av detta är märkbar 
(Miles et al., 2011, Turner, 2011). 

Basel III-regelverket innehåller också ett 
helt nytt krav – en absolut gräns för en 
banks skuldsättning (Leverage Ratio). Syf-
tet med det nya kravet är att skapa en mot-
vikt eller säkerhetsventil till de riskvägda 
kapitaltäckningskraven, som p.g.a. sin kom-
plexitet antagligen även i framtiden kommer 

att innehålla kryphål, som möjliggör regle-
ringsarbitrage. Faktum är att ett flertal aka-
demiker förespråkar den absoluta skuldsätt-
ningsgraden framom den riskvägda. Bl.a. 
professor Martin Hellwig föreslår att de 
riskvägda kapitaltäckningskraven slopas 
helt, eftersom dessa möjliggjorde den ex-
tremt höga skuldsättningsgraden bankerna 
hade före finanskrisen (Hellwig, 2010). Det 
nya skuldsättningskravet definieras som det 
egna kapitalet i relation till de totala, icke-
riskvägda tillgångarna, inklusive de ansvar 
som ligger utanför balansräkningen. Försla-
get är att kravet skall ligga på 3 procent, men 
nivån kommer att kalibreras under den tid 
det följs upp av tillsynsmyndigheterna 
(2011– 2012) och rapporteras till offentlig-

Regleringsinitiativen och  
deras primära syfte

Förbättra 
motstånds-
kraften i en 
krissitua-

tion

Dämpa  
kredit 
cykeln

Reducera 
risktagning 

och öka 
långsiktig-

het

Öka  
genom 

skinligheten

Hantera 
komplexitet 
och bind-

ningar

Basel III-regelverket
– Förbättra kapitaltäckningen • • •
– Införa tak för skuldsättning • • •
– Införa likviditetskrav • • •
– Introducera en kontracyklisk 

kapitalbuffert • •
Ökakraven på belönings-och 
styrsystemen samt riskhante-
ringen

•
Utvidga regleringen utanför 
den traditionella bankverk-
samheten
– Reglera handel med derivat-

instrument • • •
– Reglera hedge- och private 

equity-fonder • • • •
– Reglera kreditvärderingsin-

stituten och skärpa övervak-
ningen

• •
– Införa restriktioner på verk-

samheten • • •
Införa specialkrav på system-
viktiga finansiella institutioner • • •

Tabell 1. Pågående regleringsinitiativ 
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heten av bankerna (2013–2017). Beslutet 
huruvida skuldsättningskravet blir ett kvan-
titativt krav som banker bör följa tas senare. 

Under finanskrisen skedde några regel-
rätta bankflykter (t.ex. i Northern Rock), 
men även den kortsiktiga marknadsfinansie-
ringen försvann i ett slag. Vi upplevde en 
modern version av en bankflykt (Holm-
ström, 2010). Syftet med de två nya kvanti-
tativa likviditetskraven i Basel III-regelver-
ket är att bankerna ska ha bättre tillgång till 
likvida medel i händelse av störningar i det 
finansiella systemet och reducera maturi-
tetsgapet som uppstår då banker omvandlar 
likvid, kortfristig finansiering, dvs. insätt-
ningar, till illikvid, långfristig utlåning.3 No-
tera att maturitetsgapet är en naturlig del av 
bankverksamheten eftersom maturitets-
transformation hör till en banks viktigaste 
uppgifter. 

I likviditetstäckningskvoten (Liquidity 
Coverage Ratio, LCR) definieras att banker 
skall ha tillräckligt med likvida medel med 
hög kvalitet för att klara sig igenom en 30 
dagar lång period av allvarlig stress. I den 
stabila nettofinansieringskvoten (Net Stable 
Funding Ratio, NSFR) definieras å andra 
sidan att banker skall ha tillräckligt med 
medellång och lång stabil finansiering för att 
klara sig igenom en 12 månader lång period 
av stress. Kravet på stabil finansiering, dvs. 
sådan finansiering som kan antas stanna i 
banken även då banken har allvarliga pro-
blem, är större ju längre de beviljade lånen är 
och ju större ansvar som ligger utanför ba-
lansräkningen. Även likviditetskraven är fö-
remål för kalibrering, men det är tänkt att 
bankerna bör uppfylla likviditetstäcknings-

3 Perotti och Suarez (2010) påpekar att de teoretiska argu-
menten bakom förslaget att använda kvantitativa likviditetskrav 
är svag och att man även borde ha evaluerat andra alternativ, så 
som en skatt på kortsiktig finansiering, eller en kombination av 
dessa två verktyg. 

kvoten år 2015 och stabil nettofinansie-
ringskvoten år 2018. 

Ett element av Basel III-regelverket kom-
mer möjligen att dämpa kreditcykeln efter-
som det riktar sig på kraftig tillväxt i kredit-
givningen och bostadsbubblor, vilka är för-
stadiet till de flesta finanskriser. Primärsyf-
tet med den kontracykliska kapitalbuffer-
ten är dock att säkra bankernas utlånings-
förmåga även under en finanskris eller låg-
konjunktur. På detta sätt vill man säkerställa 
att realekonomin inte stannar helt, utan att 
investeringsnivån förblir på en hållbar nivå. 
Den kontracykliska kapitalbuffertens nivå 
varierar med konjunkturen och ligger mel-
lan 0 och 2,5 procent eget kapital i relation 
till de riskjusterade tillgångarna, så att buf-
ferten växer under perioder av kraftig till-
växt. Nivån av kreditgivning dividerat med 
bruttonationalproduktion i förhållande till 
trenden i relationstalet föreslås vara ut-
gångspunkten då den kontracykliska kapi-
talbuffertens nivå definieras.4 De nationella 
myndigheterna kommer emellertid att ha 
ett betydande ansvar och möjlighet att stöd-
ja sig på sin subjektiva bedömning då nivån 
definieras. Den kontracykliska kapitalbuf-
ferten är lands-, och inte bankspecifik, dvs. 
den definieras enligt låntagarkundens hem-
land. Därmed är den kontracykliska kapital-
bufferten det första renodlade makropru-
dentiella verktyg som Baselkommittéen fö-
reslår, dvs. det används för att säkerställa 
hela det finansiella systemets stabilitet utan 
att rikta sig till enskilda institutioner eller 
finansiella marknader (se kapitel 4 och 
Vauh konen & Melolinna, 2001). 

4 Repullo och Saurina (2011) gör gällande att den kontracy-
kliska kapitalbufferten är medcyklisk snarare än kontracyklisk 
om bufferten implementeras rent mekaniskt. Orsaken till detta 
är enligt författarna att korrelationen mellan det föreslagna 
relationstalet och tillväxten i bruttonationalproduktionen är 
negativ, vilket leder till att jämförelsen med trenden inte ger 
tillräkligt snabbt utfall i en konjunkturväxling. 
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Corporate governance 
Brister i de finansiella institutionernas cor-
porate governance ledde till orimlig risktag-
ning och kortsiktighet. Detta vill man nu 
åtgärda genom att öka kraven på belönings- 
och styrsystemen samt riskhanteringen i fi-
nansiella institutioner. 

Ansvaret för belöningssystemen ligger pri-
märt hos bolagets ägare, styrelse och led-
ning. Men i flertal finansiella institutioner 
har belöningssystemet uppmuntrat till 
orimlig risktagning och kortsiktighet, vilket 
i slutändan har haft en reell, negativ inver-
kan på resten av samhället. För att undvika 
orimligheter har därför myndigheterna 
blandat sig i leken. Europaparlamentet god-
kände sommaren 2010 en lag som begränsar 
bonusutdelningen i banker. Högst 50 pro-
cent av bonusen som betalas till lednings-
gruppen och de personer som antas kunna 
påverka bankens riskprofil märkbart kan de-
las ut i reda pengar. Dessutom skall mellan 
40 och 60 procent av bonusen delas ut först 
efter 3 till 5 år. Motsvarande system plane-
ras för övriga finansiella institutioner och 
försäkringsbolag. I Finland trädde dessa 
regler i kraft vid årsskiftet 2010–2011 (se 
Finansministeriets förordning 1372/2010). 

På EU nivå finns det också planer på för-
ändringar i lagstiftningen för styrsystemen 
inom finansiella institutioner; det är tänkt 
att man ser över intressekonflikter, styrelse-
arbetet, aktieägarnas samt tillsynsmyndig-
heternas och revisorernas roll. Detta är vik-
tigt eftersom det alltid finns en risk att abso-
luta krav, så som begränsningarna på belö-
ningen, kringgås, men också för att föränd-
ringar i styrsystemen i det långa loppet troli-
gen har en större inverkan på attityderna 
inom finansiella institutioner än vad be-
gränsningar i belöningssystemet har. 

Även riskhanteringen, som en delkompo-
nent i styrsystemet, ses över. Man föreslår 

att riskhanteringsenhetens tyngd och själv-
ständighet i finansiella institutioner för-
stärks genom att chefen för riskhanterings-
enheten skall vara på samma nivå i organisa-
tionen som ekonomichefen och därmed 
skulle rapportera direkt till verkställande di-
rektören och styrelsen, snarare än till ekono-
michefen. Styrelsens förståelse för verksam-
heten och alla dess risker bör också förbätt-
ras genom att riskhanteringen får en större 
roll i styrelsearbetet. I fortsättningen skall 
det i varje styrelse finnas en kommitté som 
är ansvarig för att riskhanteringsstrategin 
följs upp och förverkligas. Den utbredda an-
vändningen av externa kreditbetyg är en an-
nan aspekt av riskhanteringen man nu vill 
komma åt. Man vill säkerställa att finansiel-
la institutioner åter ger större utrymme åt 
interna kreditriskanalyser istället för att 
blint lita på kreditvärderingsinstitutens ut-
låtanden. I USA stipulerar Dodd-Frank Act 
t.o.m. att man skall undvika att använda 
kreditbetyg, framförallt inom regleringen. 
Detta leder emellertid till en paradoxal si-
tuation eftersom Basel III-regelverkat även i 
fortsättningen förlitar sig på kreditbetyg i 
flertal definitioner. 

Skuggbankssystemet 
Kreditförmedlingen har traditionellt sköts 
av bankerna. Med hjälp av finansiella inno-
vationer kan emellertid samma ekonomiska 
slutresultat uppnås utanför traditionella 
banker (se Rahoitusjärjestelmän vakaus 
2011). I skuggbanksystemet sköts en banks 
traditionella uppgift som kreditförmedlare 
av ett otal specialiserade aktörer så som 
”conduits”, SIVs (Structured Investment Ve-
hicle) eller Special Purpouse Vehicles 
(SPV). Utmärkande för aktörerna i skugg-
banksystemet är en väldigt hög skuldsätt-
ningsgrad och starkt beroende av kortfristig 
finansiering. Värdepapperisering av bo-
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stadslån, där bostadslån paketeras i portföl-
jer, omstruktureras och säljs vidare i en ked-
ja av aktörer som ”skivor” (tranch) med olika 
kreditrisk, är ett exempel på aktivitet inom 
skuggbankssystemet. 

Skuggbanksystemet växte dels för att de 
specialiserade aktörerna var effektivare än 
de traditionella bankerna och dels eftersom 
traditionella banker sökte sig till denna 
verksamhet i strävan efter större vinster. 
Dels hade konkurrensen i den traditionella 
bankverksamheten ökat märkbart och dels 
var skuggbanksystemet mindre eller inte alls 
reglerat. Eftersom riskerna i skuggbankssys-
temet inte beaktades i t.ex. beräkningen av 
kapitaltäckningskraven, kunde bankerna re-
ducera kravet genom att flytta verksamhet 
utanför balansräkningen till skuggbankssys-
temet. Det är sannolikt att de strängare ka-
pitaltäckningskraven i Basel III -regelverket 
åter motiverar banker till att flytta verksam-
het till skuggbanksystemet. Tillväxten av 
skuggbanksystemet förstärktes också av att 
den amerikanska staten uppmuntrade de 
halvstatliga bolåneinstituten Fannie Mae 
och Freddie Mac att öka lånevolymerna. 
Denna tillväxt förverkligades genom värde-
papperisering av allt fler och mer riskfyllda 
låneportföljer. 

Regleringen har traditionellt varit sträng-
are för banker som är med i insättningsga-
rantisystemet än för övriga finansiella insti-
tutioner. Den moderna bankflykten i mark-
nadsfinansieringen och möjligheten för att 
systemrisker tillkommer och förstärks i 
skuggbankssystemet gör att det finns belägg 
för att reglera även aktörer aktiva i skugg-
banksystemet. Syftet är att förbättra ge-
nomskinligheten, vilket effektiverar över-
vakningen och möjliggör identifiering av 
systemrisker. 

Syftet med de nya reglerna för handeln 
med derivatinstrument är att en allt större del 

av denna skall avvecklas med centrala mot-
parter, vars kapitaltäckningskrav dessutom 
blir strängare. För att detta skall vara möjligt 
standardiseras så många som möjligt av de 
produkter vars handel sker utanför börser-
na, över disk så att säga (over-the-counter, 
OTC). För de OTC-produkter som inte går 
att standardisera blir rapporteringskraven 
strängare; handeln med dessa måste rappor-
teras till centrala transaktionsregister som 
övervakas av Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (ESMA). 

Europaparlamentet har antagit ett nytt 
direktiv om riskkapitalfonder och förvaltare 
av alternativa investeringsfonder (AIFM), 
vilket kräver att dessa fonder registrera sig 
hos den nya Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. Detta registrerings-
krav gäller alla hedge - och private equity-
fonder som har verksamhet i EU. De regist-
rerade fonderna skall uppfylla nya rapporte-
rings- och kapitalkrav. 

Kreditvärderingsinstituten var delaktiga i 
upptakten till den finansiella krisen efter-
som kreditbetygen, främst för strukturerade 
produkter, var missvisande och inte beakta-
de hela risken, och genom att det utbredda 
beroendet av kreditbetyg gjorde att använ-
darna slutade göra sina egna kreditriskana-
lyser. Från och med slutet av år 2009 har alla 
kreditvärderingsinstitut som har verksam-
het i EU, inklusive filialer till de tre domine-
rande aktörerna Standard & Poor’s, Moody’s 
och Fitch, varit tvungna att registrera sig. 
Åter är det den Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten som ansvarar 
för tillsynen, men befogenheterna är ännu 
bredare än vad de är för hedge- och private 
equity-fondernas del. Detta möjliggör ingå-
ende inspektioner och beslut om märkbara 
sanktioner. De nya reglarna ställer också 
stora krav på kreditvärderingsinstitutens 
verksamhet; kreditvärderingsinstituten bör 
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se till att det inte uppstår intressekonflikter, 
säkerställa kreditbetygens kvalitet samt pro-
cessens genomskinlighet. För att öka konkur-
rensen, bör företag som ansöker om ett kre-
ditbetyg ge samma information även till de 
kreditvärderingsinstitut som de inte anlitar. 

I tillägg till striktare krav och ökad tillsyn 
av aktörer utanför den traditionella bank-
verksamheten, finns det behov att ta en när-
mare titt på interaktionen mellan de traditio-
nella bankerna och skuggbanksystemet. För-
skjutningen mellan de traditionella banker-
na och skuggbanksystemet sker främst i 
konjunkturuppgången, medan trenden vän-
der snabbt och oväntat i början av en kon-
junkturnedgång. De traditionella bankerna 
var inte beredda på att investeringarna i 
skuggbanksystemet som låg utanför balans-
räkning skulle återkomma så snabbt och 
dramatiskt. Bankernas kapitalisering var 
långtifrån rätt dimensionerat för detta an-
svar. Detta har man redan till en del rått bot 
på genom att revidera kapitaltäckningskra-
ven för bl.a. värdepapperisering och centrala 
motparter i Basel II-regelverket. 

Ett annat sätt att hantera interaktionen 
mellan traditionell och skuggbankverksam-
het är att införa restriktioner på verksamhe-
ten. I USA inför man i.o.m. Dodd-Frank 
Act en förmildrad version av den s.k. Volck-
er-regeln, som förbjuder bankerna att idka 
handel för egen räkning (proprietary trad-proprietary trad-
ing) och att placera mer en 3 procent av sitt 
kärnkapital (Tier 1) i hedgefonder. Även 
Storbritannien ser ut att införa begräns-
ningar på bankers verksamhet. I sin delrap-
port föreslår Independent Commission on 
Banking att den traditionella bankverksam-
heten avskiljs från investmentbanking verk-
samheten i de största brittiska bankerna ge-
nom s.k. brandmurar. Den traditionella 
bankverksamheten föreslås också vara bätt-
re kapitaliserad för att säkerställa att betal-

systemet och kontanthanteringen samt utlå-
ningen till små och medelstora företag är i 
säkerhet, även om andra delar av banken 
skulle gå omkull. Det finns än så länge inte 
planer på att införa motsvarande restriktio-
ner på EU-nivå. 

I tillägg till att införa striktare krav på ak-
törerna i skuggbanksystemet och se till att 
de traditionella bankerna är förberedda på 
vad verksamhet i skuggbanksystemet kan 
innebära, föreslår Financial Stability Board 
att den makroprudentiella övervakningen 
förstärks och att möjligheterna till direkt in-
tervention på marknaderna undersöks som 
möjliga utvägar till att hantera skuggbank-
systemet (FSB, 2011). 

Systemviktiga finansiella institutioner 
”För stor för att falla”-problemet är en av de 
största utmaningarna som ännu är olösta. 
Tanken är att man inför specialkrav på sys-
temviktiga finansiella institutioner (Sys-Sys-
temically Important Financial Institution, 
SIFI) för att tackla detta problem. Alterna-
tiva specialkrav är restriktioner på storlek 
och verksamhetens bredd, extra skatter, kris-
hanteringsmekanismer samt användning av 
villkorade konvertibler så som s.k. CoCo 
skuldebrev (benämningen kommer från det 
engelska Contingent Convertable capital) 
(se Rahoitusmarkkinaraportti 1/2011). Det 
förslag som fått mest gehör är emellertid att 
systemviktiga finansiella institutioner skall 
ha en högre kapitaltäckningsgrad. I Basel 
III-regelverket ingår redan en hänvisning till 
detta och planen är att det internationella 
förslaget presenteras i slutet av året. 

Vissa länder har redan fattat självständi-
ga beslut (se Rahoitusjärjestelmän vakaus 
2011). Myndigheterna i Schweiz meddelade 
hösten 2010 att de kräver att de gigantiska 
UBS och Credit Suisse har en kapitaltäck-
ningsgrad på 19 procent. Upp till 9 procent 
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kan dock vara villkorade konvertibler. Där-
med är kravet på kärnprimärkapital (core 
Tier 1) 10 procent, dvs. 3 procentenheter 
högre än vad som definieras i Basel III-re-
gelverket för alla banker. Även Sveriges 
myndigheter har meddelat att de kommer 
att kräva att de största bankerna upprätthål-
ler en kapitaltäckningsgrad på 15 till 16 
procent, varav 10 till 12 procent bör vara 
kärnprimärkapital. Främsta orsaken till 
Schweiz och Sveriges tidiga beslut är förstås 
banksektorns stora betydelse i dessa länder. 
Storbritannien, Österrike och Norge har 
också indikerat att de kommer att ställa hö-
gre krav på systemviktiga finansiella institu-
tioners kapitaltäckning, men de är inte fullt 
så tuffa som de Schweiz och Sveriges myn-
digheter har definierat. De nationella lös-
ningarna är förståeliga med tanke på den fi-
nansiella stabiliteten på nationell nivå, men 
är problematiska för den internationella fi-
nanssektorn eftersom de resulterar i en 
snedvriden konkurrenssituation. Detta är 
orsaken till att Europeiska kommissionen 
föreslår att regelverket implementeras som 
s.k. maximiharmonisering, vilket resulterar i 
begränsat svängrum på nationell nivå. 

NYA KRISHANTERINGS
MEKANISMER 
I tillägg till de åtgärder som säkerställer sys-
temviktiga finansiella institutioners kristå-
lighet, kommer krishanteringsmekanismer-
na att vara en väsentlig del av hur man tack-
lar ”för stor för att falla”-problematiken. 
Målet är att säkerställa att finansiella insti-
tutioner, oavsett storlek, verksamhetens 
bredd och bindningar till andra aktörer, 
skall kunna gå i konkurs (se Rahoitusjärjes-
telmän vakaus 2010 och 2011).5 Man är 

5 EU:s krishanteringsmekanism har under våren varit på 
konsultationsrunda och själva direktivet förväntas vara färdigt 
redan under sommaren 2011.

m.a.o. realistisk i vad som kan uppnås med 
ny reglering och förbättrad övervakning och 
antar att banker även i framtiden kommer 
att råka i knipa. För att finansiella institutio-
ner i framtiden skall kunna falla utan att 
hota det finansiella systemets stabilitet be-
hövs specialarrangemang. Den normala 
konkursprocessen lämpar sig inte för banker 
eftersom den är för långsam – tillgångarna 
hinner försvinna eller bli värdelösa innan 
processen är slutförd. De s.k. testamenten 
eller nerkörningsplanerna (living will) är av 
stor betydelse för att säkerställa att det är 
möjligt att upprätthålla för samhället vä-
sentliga funktioner samtidigt som övriga de-
lar av en fallande bank avvecklas. Av de åt-
gärder som i detta skede finns tillgängliga, är 
forcerad konvertering av främmande kapital 
till eget kapital, dvs. konvertering av s.k. 
bail-in kapital, den sista utvägen. 

Den största förändringen i jämförelse 
med nuläge är dock förslaget som ger myn-
digheterna möjligheten till preventiva åtgär-
der och möjligheten till tidigt ingripande i 
god tid innan den finansiella institutionen 
är på konkursens brant. Möjliga preventiva 
åtgärder inkluderar överföring av tillgångar 
inom koncernen samt ingripande i den ope-
rativa verksamheten för att begränsa riskta-
gande – begränsa utlåning eller förbjuda 
den finansiella institutionen att utöva en 
viss affärsverksamhet. Den intensifierade 
övervakningen samt utformningen av ned-
körningsplanerna utgör en viktig källa för 
information i myndigheternas preventiva ar-
bete. Om dessa preventiva åtgärder inte ger 
önskat resultat, är det tänkt att myndighe-
terna skall kunna ta till mer drastiska åtgär-
der – byta ut ledningen eller kräva att ned-
körningsplanen förverkligas. 

Det är tänkt att de nationella krishante-
ringsmekanismerna finansieras av den fi-
nansiella sektorn genom s.k. stabilitetsavgif-
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ter.6 Beslutet att alla medlemsländer skall 
införa dylika stabilitetsavgifter gjordes i Eu-
ropeiska rådet sommaren 2010, varefter 10 
medlemsländer tagit i bruk någon form av 
stabilitetsavgift. Dessa varierar emellertid 
avsevärt i fråga om skattebas och skattesats, 
vilka institutioner som beskattas och huru-
vida skattepengarna kanaliseras till en sepa-
rat fond eller statsbudgeten. I Finland har 
ännu inte en stabilitetsavgift tagits i bruk, 
men diskussionen tog fart i samband med 
vårens regeringsförhandlingar. 

6 Stabilitetsavgiften skall inte förväxlas med skatter på den fi-
nansiella sektorn, som också diskuteras livligt. Flera alternativa 
modeller har lagts fram. En transaktionsskatt i stil med den 
s.k. Tobin-skatten går ut på att införa en liten skatt på de stora 
transaktionsvolymerna på de finansiella marknaderna. En skatt 
på en banks aktivitet, där en finansiell institutions vinst och/
eller bonus utgör basen för skatten, är en form av mervärdes-
skatt, vilket idag saknas inom den finansiella sektorn. Se IMF 
(2010) för en utförlig genomgång av avgifter och skatter på den 
finansiella sektorn.

FÖRBÄTTRAD ÖVERVAKNING 
En av lärdomarna från finanskrisen är att 
det är möjligt att enskilda finansiella institu-
tioner är stabila och kriståliga samtidigt 
som det finansiella systemet som helhet inte 
är det. Därmed räcker inte längre den mik-
roprudentiella tillsynen till eftersom den en-
bart fokuserar på de externa riskerna som 
kan medföra problem för enskilda finansiel-
la institutioner (se Figur 1). Systemriskerna 
bör i framtiden få större uppmärksamhet. 
Ett led i detta är att förstärka den makrop-
rudentiella övervakningen, som fokuserar 
just på de systemrisker som kan ha katastro-
fala följder för det finansiella systemet, men 
också för realekonomin som helhet, om de 
skulle realiseras. 

Den makroprudentiella övervakningen 
har två dimensioner; man är dels intresserad 
av hur risken fördelar sig i det finansiella 
systemet vid en given punkt, tvärsnittsdi-
mensionen, dels intresserad av hur den ag-
gregerade risken utvecklas över tiden, tids-

Figur 1. Mikroprudentiell tillsyn vs. makroprudentiell övervakning.
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dimensionen. Hur risken fördelar sig vid en 
given tidpunkt eller under en kortare tids-
horisont delas in i två undergrupper – ut-
satthet för samma risk och smittorisken (se 
Figur 1). Utsatthet för samma risk uppstår 
om flertal finansiella institutioner har lik-
nande skulder, så som var fallet när subpri-
me-relaterade värdepapper blev populära 
placeringsalternativ. Även en ökad använd-
ning av kortfristig marknadsfinansiering re-
sulterar i att allt flera finansiella institutio-
ner är utsatta för samma typ av likviditets-
risk. Smittorisken å andra sidan växer då 
bindningarna mellan aktörerna i det finan-
siella systemet blir allt fler och komplicera-
de. Vad beträffar tidsdimensionen är det 
främst kreditcykelförstärkande tendenser 
som är av intresse, dvs. finanskrisers grund-
läggande komponenter: kraftig tillväxt i be-
låning och tillgångspriser. Framförallt kraf-
tig tillväxt som är lånefinansierad utgör ett 
stort hot mot det finansiella systemets stabi-
litet. I konjunkturnedgångar vill man å an-
dra sidan säkerställa att de finansiella insti-
tutionerna inte begränsar företagsfinansie-
ringen. 

För att kunna identifiera och övervaka 
systemrisker behövs ett internationellt per-
spektiv. I EU har man i linje med detta för-
stärkt de nuvarande övervakningsstruktu-
rerna. Samförståndsavtalet om gränsöver-
skridande samarbete i frågor gällande finan-
siell stabilitet och krishantering mellan 
EU:s tillsynsmyndigheter, centralbanker 
och finansministerier trädde i kraft somma-
ren 2008. Inom ramen för detta avtal ingick 
de nordiska och baltiska finansministerier-
na, centralbankerna och tillsynsmyndighe-
terna ett avtal om samarbete för finansiell 
stabilitet sommaren 2010. Även den euro-
peiska övervakningsstrukturen förstärktes 
då samarbetskommittéerna ombildades till 
tillsynsmyndigheter vid årsskiftet 2010–

2011. Detta innebär att Europeiska bank-
myndigheten (EBA), Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(EIOPA) och Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten (ESMA) har 
fått större befogenheter än vad de motsva-
rande kommittéerna tidigare hade. Europe-
iska systemrisknämnden (ESRB), samman-
för de olika delarna av det europeiska syste-
met for finansiell tillsyn (se Figur 2). Euro-
peiska systemrisknämndens uppgift är dels 
att minska sannolikheten för att en system-
risk materialiseras och dels att säkerställa 
det finansiella systemets motståndskraft så 
att effekterna av att en systemrisk materiali-
seras på det finansiella systemet, men också 
på realekonomin, är möjligast små. Notera 
att denna balans mellan å ena sidan preven-
tiva åtgärder och å andra sidan åtgärder som 
förstärker det finansiella systemets kristålig-
het går igenom den makroprudentiella över-
vakningen på alla nivåer. 

Europeiska systemrisknämnden kan ge 
rekommendationer och varningar, men 
dessa är inte bindande utan verkställs ge-
nom ”gör eller förklara”-principen. En av de 
stora utmaningarna just nu är att definiera 
de verktyg som behövs för att verkställa 
dessa rekommendationer och varningar på 
nationell nivå. Man behöver också verktyg 
för att verkställa nationella åtgärder för att 
t.ex. begränsa osund belåning av bostads-
köp. För tillfället har myndigheterna inte de 
nödvändiga verktygen för att hantera sys-
temrisker även om man kunde identifiera 
dem i tid. Det behövs permanenta verktyg, 
men också tillfälliga verktyg som med kort 
varsel kan tas i bruk om myndigheterna be-
dömer att det är nödvändigt. Arbetet med 
att utveckla dessa verktyg framskrider på 
nationell, men också på internationell nivå. 
T.ex. den rådgivande tekniska kommittén 
(ATC) i Europeiska systemrisknämnden 
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Figur 2. Det europeiska systemet för finansiell tillsyn

har som uppgift att utveckla makropruden-
tiella verktyg, medan den rådgivande veten-
skapliga kommittén (ASC) ansvarar för att 
de senaste akademiska rönen utnyttjas i det-
ta arbete. 

Som tidigare nämndes, är den kontracy-
kliska kapitalbufferten som definieras i Ba-
sel III -regelverket ett makroprudentiellt 
verktyg. Belåningsgraden (loan-to-value) 
kan nämnas som ett annat exempel på mak-
roprudentiellt verktyg. Detta är redan be-
kant för de finländska bankerna, eftersom 
Finansinspektionen har gett en rekommen-
dation om att belåningsgraden inte skall 

överstiga 90 %. Dessvärre är denna rekom-
mendation inte förpliktande och de finländ-
ska bankerna har i flertal fall negligerat re-
kommendationen (se Finansinspektionen, 
2011). Även kapitaltäckningskrav, krav på 
reserveringar, skatter eller direkta begräns-
ningar på utlåning är exempel på makropru-
dentiella verktyg som kan användas för att 
förstärka det finansiella systemets stabilitet 
(se Vauhkonen & Melolinna, 2001). 

Även mandatet för vem som skall imple-
mentera de makroprudentiella verktygen är 
oklart (se Rahoitusjärjestelmän vakaus 
2011). I Finland har varken Finlands Bank 
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eller Finansinspektionen i dagens läge man-
dat att ta till åtgärder som syftar till att för-
stärka det finansiella systemets stabilitet. 
Finansinspektionens mandat sträcker sig till 
åtgärder som säkerställer en enskild finan-
siell institutions kristålighet genom högre 
krav på t.ex. kapitaltäckningsgraden. Den 
makroprudentiella övervakningen kunde 
skötas av existerande myndigheter eller av 
en ny kommitté, i vilken de existerande 
myndigheterna skulle vara representerade. 
Oberoende vilken form den makropruden-
tiella övervakningen får, kommer Finlands 
Bank att ha en naturlig roll i den. Central-
banken är den enda instans som i en krissi-
tuation kan tillföra likviditet till det finan-
siella systemet, genom att den fungerar som 
s.k. sista utvägens lånefinansiär (lender of 
last resort). Dessutom är det finansiella sys-
temets stabilitet en förutsättning för att cen-
tralbankens penningpolitiska åtgärder skall 
ha den önskade genomslagskraften och där-
med säkerställa prisstabiliteten. 

Ansvaret för den makroprudientiella 
övervakningen är ingen lätt uppgift, efter-
som den innebär att man är tvungen att ta 
det tråkiga beslutet att ”ta bort bålskålen 
just då festen är som roligast”. Därmed är 
det viktigt att mandatet för den makropru-
dentiella övervakningen är tillräkligt starkt. 
I tillägg till de nödvändiga mandaten, be-
hövs också viljan att ta de tråkiga besluten. 
Detta är oerhört viktigt – om besluten görs 
för sent kan det som var tänkta att vara en 
kontracyklisk åtgärd snarare förstärka 
svängningarna i ekonomin. 

SAMMANFATTNING 
Som ett svar på finanskrisen har ett otal ini-
tiativ lagts fram för att reformera den finan-
siella sektorn. Tanken är att alla initiativ 
skall fylla ett primärt syfte som inte är över-

lappande med något annat initiativ – lapp-
täcket skall vara jämt och helt. Nu då vi 
ännu är mitt inne i en ständig ström av ini-
tiativ kan det tidvis vara svårt att se helheten 
och lita på att pusselbitarna i slutänden fal-
ler på plats. Och visst kan det kännas att 
man famlar i blindo efter de rätta medlen 
och att myndigheterna enbart prövar sig 
fram. Men på många fronter bygger vi något 
nytt. Detta kräver tid, styrka att pröva helt 
nya saker samt att kontinuerligt evaluera 
hur väl initiativen utfaller och även vara redo 
att backa i vissa sammanhang om det be-
döms som lämpligast. Ny reglering, nya 
krishanteringsmekanismer och förbättrad 
övervakning är emellertid nödvändiga för 
att den finansiella sektorn åter skall kunna 
betjäna samhället och stöda tillväxten i real-
ekonomin. 
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INLEDNING
Grundförutsättningen för att tjänsteföretag 
ska kunna erbjuda god service är att de för-
står sina kunder. Existerande forskning visar 
att ett marknadsorienterat företag inte kan 
existera utan kontinuerligt lärande om kun-
der (Kohli och Jaworski, 1990; Slater och 
Narver, 1995) och att det finns ett positivt 
samband mellan lärande om kunder och en 
rad faktorer såsom tjänstekvalitet (Parasu-
raman et al., 1985) och tjänsteproduktivitet 
(Grönroos och Ojasalo, 2004). Wikström et 
al. (1998) konstaterar vidare att lärande om 
kunder är av central betydelse för att skapa 
konkurrensfördelar och framtida framgång 
på marknaden. 

Det existerar koncensus inom tjänstemarknadsföringen och marknadsföringen generellt 
att lärande om kunder är avgörande för företagens framgång och fortlevnad. Trots denna 
medvetenhet om lärandets betydelse, finns det begränsad forskning kring fenomenet lärande 
om kunder – speciellt frågan hur lärande om kunder sker förblir diffus. Därmed är syftet 
med denna artikel att skapa förståelse för hur lärande om kunder sker och specifikt att 
granska lärandeprocessen i en tjänstekontext utgående från frontpersonens perspektiv. Detta 
sker dels genom analys av existerande tjänstemarknadsföringsforskning och dels genom att 
introducera den socio-kulturella synen på lärande utvecklad inom pedagogiken och psykologin 
i ett tjänstesammanhang. Synen på lärande om kunder som förs fram tillämpas sedan i en 
empirisk miljö dvs. resultaten från en etnografisk studie av bilförsäljare och servicerådgivare 
presenteras. Forskningsresultaten utmynnar i fyra propositioner som kan utgöra grunden för 
vidare forskning kring ämnet.

Lärande om kunder 

Karolina Wägar

Trots denna medvetenhet om lärandets 
betydelse för tjänsteföretagen, finns det be-
gränsad forskning kring fenomenet lärande 
om kunder. Frågan hur lärande om kunder 
sker i tjänsteföretag förblir oklar. Därmed 
är syftet med denna artikel att skapa för-
ståelse för vad lärande om kunder innebär 
och hur lärande om kunder sker i tjänstefö-
retag. 

Denna artikel har två utgångspunkter. 
För det första, förstås lärande om kunder 
utgående från frontpersonalens dvs. kund-
betjäningspersonalens perspektiv. Frontper-
sonalen i ett tjänsteföretag har traditionellt 
karaktäriserats som synnerligen viktig för 
ett tjänsteföretags framgång (t.ex. Grön-
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roos, 2000; Gwinner et al. 2005) och med 
avseende på lärandeprocessen utgör front-
personalen det första och kanske viktigaste 
ledet – det är där lärandeprocessen börjar 
och fortplantas till hela organisationen 
(Day, 2002; Wägar, 2007). 

För det andra betonar artikeln lärandets 
socio-kulturella karaktär och grundar sig på 
socio-kulturell (även kallad kulturhisto-
risk) lärandeteori (Vygotskij, 1978; 
Wertsch, 1991; Säljö, 2000). Detta innebär 
att lärande om kunder betraktas som en 
process förankrad i det sociala samspelet 
mellan individer samt i den kulturella och 
historiska kontexten som en organisation 
utgör. 

Artikelns disposition är följande. Efter 
denna inledning ges en överblick över den 
existerande forskningen kring lärande om 
kunder inom tjänstemarknadsföringen. 
Därefter diskuteras den socio-kulturella sy-
nen på lärande som kan anses vara en av de 
mest inflytelserika teoretiska inriktningarna 
inom pedagogiken och psykologin. Därefter 
presenteras den empiriska undersökningen 
och forskningspropositioner ställs upp. Ar-
tikeln avslutas med en diskussion kring arti-
kelns kontribution.

SYNEN PÅ LÄRANDE OM 
KUNDER INOM TJÄNSTE
MARKNADSFÖRINGEN
Trots att existerande forskning visar på att 
lärande om kunder är av största vikt för 
tjänsteföretag, kan man konstatera att lä-
rande om kunder inte har studerats som en 
distinkt process, vilket framkommer från ta-
bell 1. Snarare har man studerat lärande om 
kunder indirekt och undersökt sambandet 
mellan lärande och en rad olika faktorer; lä-
randet har ofta betraktats som en oberoende 
variabel bland andra variabler. 

Lärande om kunder har generellt setts 
som en förutsättning för tjänstekvalitet. Ex-
empelvis den nionde av de tio servicedeter-
minanterna som lades fram av Parasuraman 
et al. (1985) handlar om att förstå och lära 
känna kunden, vilket inkluderar att förstå 
kundens behov. Likadant noterar både 
Grönroos (2000) och Normann (2000) be-
tydelsen av kunskap för att skapa och upp-
rätthålla god tjänstekvalitet. 

Kunskap om kunder anses vara en förut-
sättning för kundanpassning. Frontpersonal 
som känner kunderna kan anpassa tjänste-
erbjudanden till kunderna (Bettencourt och 
Gwinner, 1996; Gwinner et al. 2005). Även 
flertalet studier kring tjänsteutveckling an-
tar ett indirekt lärandeperspektiv (Alam, 
2002; Alam and Perry, 2002; Edvardsson 
and Olsson, 1996; Gustafsson et al., 1999). 
Emellertid har man i denna litteratur bort-
sett från individens lärande – man konstate-
rar endast att lärande om kunder sker i in-
teraktioner mellan kunder och frontperso-
nal (Matthing et al. 2004). Intressant i detta 
sammanhang är Lundkvists and Yakhlefs 
(2004) kritik av den gängse synen på läran-
de om kunder inom området tjänsteutveck-
ling (service development). Författarna an-
ser att lärande om kunder inte kan likställas 
med att företag “drar” information ur kun-
derna eller att företag endast processar kun-
dinformation; snarare handlar det om att 
skapa kunskap i sociala interaktioner med 
kunder. 

Lärande om kunder har också konstate-
rats vara en förutsättning för värdeskapande 
(Wikström, 1996; Nätti et al., 2006). Trots 
detta ställningstagande och uppenbara in-
fluenser från litteratur om organisatoriskt 
lärande, vidareutvecklas aldrig resonemang-
et kring hur lärande om kunder sker (Wik-
ström et al. 1998; Wikström 1996; Wik-
ström and Normann 1994). Istället nöjer 
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Tabell 1. En översikt över existerande forskning

Författare Tema Syfte Lärandefokus Empirisk 
studie

Bendapudi 
& Berry, 
(1997)

Kundrelationer i 
tjänsteföretag 

Att utreda om kunder kan 
anses vara lika benägna att 
etablera relationer till 
tjänsteföretag och konse-
kvenserna av att kunder 
har olika motiv till att 
upprätthålla relationer. 

Inget explicit fokus på 
lärande. Lärande 
nämns som förknippat 
med samarbete. 

Ingen empi-
risk studie. 

Bettencourt 
& Gwinner, 
(1996)

Anpassning av 
tjänstemöten. 

Att granska existerande 
litteratur och att utveckla 
propositioner. 

Inget explicit fokus på 
lärande. Kundinfor-
mation anses vara 
avgörande för kundan-
passning.

Ingen empi-
risk studie.

Gwinner et 
al., (2005)

Tjänsteanpass-
ning, frontperso-
nalens förmåga 
att anpassa ser-
vice.

Att utveckla och testa en 
modell över frontpersona-
lens förmåga att anpassa 
service.

Inget explicit lärande-
fokus. Delande av 
information och kun-
skap om kunder 
nämns. 

Test av 
model. 

Grönroos, 
(2000)

Service manage-
ment och mark-
nadsföring; bety-
delsen av intel-
lektuellt kapital 
(s. 8)

- Betonar betydelsen av 
kunskap i tjänsteföre-
tag; både explicit och 
implicit. 

Ingen empi-
risk studie.

Grönroos & 
Ojasalo, 
(2004)

Tjänsteprodukti-
vitet

Att analysera produktivi-
tet i tjänsteföretag. 

Inget explicit fokus på 
lärande. Begreppet 
lärande relationer 
nämns som avgörande 
för tjänsteproduktivi-
tet. Produktivitet som 
gemensam lärandeer-
farenhet. 

Ingen empi-
risk studie. 
Teoriut-
veckling. 

Lundkvist 
& Yakhlef, 
(2004)

Kundmedverkan 
i tjänsteutveck-
ling.

Att undersöka kundmed-
verkan genom ett “konver-
sationsperspektiv” 

Inget explicit fokus på 
lärande. Diskussion 
kring delande av kun-
skap, interaktioner och 
sociala band. Kritik av 
det kognitiva perspek-
tivet på beteende. 

Ingen empi-
risk studie. 

Matthing et 
al., (2004)

Tjänsteutveckling Att utreda hur lärande av 
och med kunder kan un-
derlättas i samband med 
tjänsteutveckling. 

Lärande är relaterat 
till tjänsteutveckling. 
Marknadsorientering 
och lärandeorientering 
diskuteras. 

Experiment. 

Nätti, Hali-
nen & 
Hanttu, 
(2006)

Kunskapsöverfö-
ring inom key 
account manage-
ment

Att skapa förståelse för 
hur kundspecifik kunskap 
delas inom key account 
management. 

Inget explicit fokus på 
lärande. Diskuterar 
knowledge manage-
ment samt tyst kun-
nande. 

Fallstudie. 

Ojasalo, 
(1999)

Tjänsteprodukti-
vitet

Att utveckla en koncep-
tualisering over tjänste-
produktivitet 

Inget explicit focus på 
lärande. Diskuterar 
effekterna av lärande 
relationer. 

Fallstudie.
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Parasura-
man et al., 
(1985)

Tjänstekvalitet Att utveckla en modell 
over tjänstekvalitet. 

Inget explicit fokus på 
lärande. Att förstå 
kunder en determi-
nant för tjänstekvali-
tet. 

Fokus-
gruppinter-
vjuer 

Price & 
Arnould, 
(1999)

Kommersiell 
vänskap mellan 
klienter och 
tjänsteleverantö-
rer. 

Att beskriva vänskap som 
formats i en tjänstemiljö. 

Inget explicit fokus på 
lärande. Diskuterar 
dock ”kundintimitet” 
och kunder som delger 
personlig information 
om sig själva. 

En survey 
och person-
liga inter-
vjuer. 

Tax & 
Brown, 
(1998)

Misstag och rätt-
telser i tjänster. 

Analyserar hur företag 
kan rätta till fel och lära av 
misstag. 

Organisatoriskt lä-
rande nämns. Ett nor-
mativt, praktiskt inrik-
tat synsätt på lärande. 

Ingen empi-
risk studie.

Wikström, 
(1996)

Samproduktion 
av tjänster. 

Att utforska logiken bak-
om samproduktion och 
att applicera den på en 
konsumentmarknad. 

Inget specifikt fokus 
på lärande. Tangerar 
organisatoriskt lä-
rande. Konstaterande 
att relationer skapa 
möjligheter att lära. 

Ingen empi-
risk studie.

Wikström 
et al., 
(1998)

Kundmedverkan Att studerar den “interak-
tiva logiken dvs. Att invol-
vera kunder som resurser.

Kunskap anses vara 
drivkraften för den 
interaktiva logiken. 
Diskuterar organisato-
riskt lärande. 

Ingen empi-
risk studie. 
Exempel.

Wikström 
& Nor-
mann, 
(1994)

Värdeskapande Att studera företaget som 
ett kunskaps- och värde-
skapande system. 

Inget explicit focus på 
lärande. Dock diskute-
ras kunskap och orga-
nisatoriskt lärande. 

Ingen empi-
risk studie. 
Exempel. 

man sig med att motivera varför lärande är 
centralt för värdeskapande. 

Enligt Storbacka et al. (1994) leder lä-
rande om kunder till färre misstag och ett 
mindre behov av rättelser. Som ett resultat 
av detta blir företaget effektivare i sin kund-
betjäning. Likadant konstaterar Grönroos 
och Ojasalo (2004) att lärande minimerar 
misstag och kvalitetsproblem och resulterar 
därmed i förbättrad tjänsteproduktivitet. 

Slutligen har lärande om kunder också 
relaterats till förbättrat samarbete i kundre-
lationer (Bendapudi and Berry, 1997) och 
till etableringen och utvecklingen av s.k. 
kommersiell vänskap (Price and Arnould, 
1999) mellan kund och tjänsteleverantör. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att tjänstemarknadsföringen fokuserat på 
att studera konsekvenserna av lärande om 

kunder. Man har även funnit att interaktio-
ner och relationer är viktiga komponenter i 
lärandet om kunder. Emellertid är det up-
penbart att lärande om kunder är ett be-
grepp som beskrivits endast i mycket all-
männa termer. Därmed existerar ett tydligt 
forskningsgap och ett behov av att i) utreda 
vad lärande om kunder innebär, och ii) ska-
pa förståelse för hur lärande om kunder sker 
i tjänsteföretag. 

DEN SOCIOKULTURELLA SYNEN 
PÅ LÄRANDE
Traditionella lärandeteorier ser lärande som 
förvärvandet av kunskap som resulterar i 
förändringar i beteende. Implicit antas det 
att kunskapen är stabil och medveten och 
att lärandet är medvetet och formellt (Enge-
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ström, 2001). Emellertid är det ett faktum 
att individer inte lär sig på ett förutsägbart 
och medvetet sätt; de kanske inte ens vet när 
och att de lär sig något (Ellström och Hult-
man, 2004; Lave och Wenger, 1991). I den 
specifika socio-kulturella och historiska 
kontext som organisationer utgör lär sig in-
divider inom ramen för sina arbeten eller 
praktiker (Contu och Willmott, 2003; Säljö, 
2000). Lave (1993:12) särskiljer här mellan 
en syn på lärande och kunskap som “located 
in heads” och en syn på lärande och kunskap 
som “engagement in … human activities”. 
Den senare synen har av Lave och Wenger 
(1991) myntats som “situerat lärande”, där 
lärande ses som en integrerad del av aktivi-
teter, sociala interaktioner och kontext. Den 
situerade lärandeteorin är en del av den so-
cio-kulturella (eller kultur-historiska) synen 
på lärande (Vygotskij, 1978; Wertsch, 1991; 
Säljö, 2000) som ser lärande som en process 
som inte kan begränsas till enbart det kog-
nitiva som sker i huvudet på individer, utan 
lärande betraktas som en social process som 
sker i mellanmänskliga interaktioner och är 
djupt förankrad i kultur och historia. Utma-
ningen blir således att förstå lärandets ka-
raktär och de händelser och sammanhang 
där individer och kollektiv tillägnar sig och 
utvecklar sitt sätt att hantera och förstå om-
världen (Säljö, 2005) – eller i detta fall sitt 
arbete. Som följande diskuteras lärandets 
natur utgående från den socio-kulturella sy-
nen på lärande och ett antal nyckelbegrepp 
presenteras: lärandemiljö, professionell 
identitet och lärandeverktyg. 

Organisationen som lärandemiljö och den 
professionella identiteten som drivkraft för 
lärande
Om lärande betraktas som en integrerad del 
av det vardagliga arbetet blir organisationen 
en lärandemiljö som kan underlätta eller för-

svåra lärandet (Ellström, 2004). Enligt Ille-
ris (2004) kan man betrakta organisationen 
som lärandemiljö i termer av den teknisk-
organisatoriska miljön och den sociala lä-
randemiljön 

Den teknisk-organisatoriska miljön ut-
görs av arbetets innehåll med avseende på 
upplevd meningsfullhet, yrkesstolthet, sta-
tus och utmaning, upplevd autonomi samt 
graden av stress. Den sociala lärandemiljön 
är sammankopplad med gemenskaper (com-
munities) som existerar i organisationen 
(Lave och Wenger, 1991). Arbetsgemenska-
pen dvs. grupperingar som uppstår kring 
gemensamma arbetsuppgifter, handlar om 
att samarbeta och att hitta gemensamma 
lösningar på problem. I bästa fall blir arbets-
gemenskapen en kreativ och utvecklande lä-
randemiljö – i värsta fall blir den en platt-
form för s.k. icke-lärande och spridning av 
negativa attityder (se t.ex. Wägar, 2008). Så-
ledes kan man även betrakta organisationen 
som bestående av subkulturer – eller kultur-
gemenskaper – där medarbetarna delar vis-
sa gemensamma värderingar, normer och 
mentala modeller. 

Formandet av en professionell identitet 
är en lärandeprocess som sker dels på ett in-
dividuellt, psykologiskt plan; dels sker det i 
samverkan med organisationens lärande-
miljö (Wenger, 1998; Lave och Wenger, 
1991). Begreppet identitet syftar på hur in-
divider uppfattar sig själva och de facto är en 
individs identitet mångfacetterad där den 
professionella identiteten endast utgör en 
dimension av individens ”helhetsidentitet”. 
Den professionella identiteten inbegriper 
hur individen uppfattar sig i sitt arbete och 
som en del av olika gemenskaper och orga-
nisationen som helhet (Illeris, 2004). 

Den professionella identiteten har olika 
betydelse för olika individer både med avse-
ende på vad den innebär och hur känslo-
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mässigt laddad den är (Stryker och Burke, 
2000). För en del individer är den professio-
nella identiteten en betydelsefull del av själ-
vet och den är förbunden med positiva käns-
lor som blir till en positiv drivkraft i arbetet; 
för andra är den professionella identiteten 
endast en marginell del av självuppfattning-
en (Illeris 2004). Sett ur en frontpersons 
perspektiv skulle detta innebära att front-
personer som uppfatta kundservice som en 
betydelsefull del av den professionella iden-
titeten även har drivkraften (motivation) att 
lära om kunder. 

Lärande och redskap 
Centralt i den socio-kulturella synen på lä-
rande är hur individer tillägnar sig samhäl-
lets – och specifikt i detta sammanhang – 
organisationens samlade kunskap och fär-
digheter. Individer använder redskap i allt 
man gör; i ett socio-kulturellt perspektiv ut-
trycker man detta som att redskapen medie-
rar omvärlden i olika aktiviteter (Vygotskij, 
1978). Mediering innebär att människan 
samspelar med redskap när hon agerar och 
varseblir omvärlden (Säljö, 2005) t.ex. 
frontpersonal använder kunddatabasen för 
att få historisk information om kunden.

Traditionellt skiljer man mellan materi-
ella (även kallade fysiska) respektive språk-
liga (även kallade intellektuella, mentala, 
diskursiva, psykologiska, symboliska eller 
kommunikativa) redskap (Säljö 2000). I 
den socio-kulturella traditionen granskar 
man hur individer använder dessa materiella 
och språkliga verktyg för att förstå omvärl-
den – man kan påstå att individer har olika 
uppsättningar läranderedskap till sitt förfo-
gande som ger dem olika förutsättningar för 
att lära. Språkliga redskap tillskrivs en sär-
skild betydelse eftersom det är genom språ-
ket människan tar till sig och kommunicerar 
kunskap (Säljö 2005). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att en socio-kulturell syn på lärande om 
kunder kan karaktäriseras som ett mångdi-
mensionellt fenomen som i ett tjänsteföre-
tag sker inom ramen för det vardagliga arbe-
tet med kunder. Lärandet är förankrat i or-
ganisationens lärandemiljö; drivs av front-
personernas professionella identiteter och 
sker i praktiken med hjälp olika lärande-
verktyg. Dessa teoretiskt grundade konklu-
sioner utgör grunden för den empiriska stu-
dien. 

STUDIENS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE 
För att studera lärande om kunder genom-
fördes en etnografisk studie i ett bilåterför-
säljningsföretag. Etnografi som metodologi 
möjliggjorde direkta observationer av aktö-
rer på fältet under en längre tidsperiod och 
därmed även skapandet av en helhetsupp-
fattning om det studerade fenomenet ( jfr. 
Hammersley och Atkinson, 1983). Etno-
grafi beskrivs ofta som en metod för att stu-
dera kultur och socio-kulturella fenomen 
där forskaren blir en ”insider” som förstår 
aktörernas vardag (Goulding 2005), vilket 
är i linje med denna studies teoretiska an-
sats. Vidare beskrivs etnografin som en 
fruktbar metodologi i ett tidigt stadium av 
teoriutveckling (Ashforth och Humphrey, 
1993; Van Maanen, 1988), vilket gör den 
synnerligen lämplig för denna studie. 

Bilåterförsäljningsföretaget valdes som 
empirisk miljö av tre orsaker: (i) det var 
möjligt att studera direkta kundinteraktio-
ner i en bransch som kräver personlig kon-
takt, (ii) två olika lärandemiljöer kunde stu-
deras parallellt och (iii) full access till orga-
nisationen kunde uppnås (vilket är ett nyck-
elkriterium i etnografiska studier, jfr. Sprad-
ley 1980). Den empiriska studien genom-
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fördes under åren 2004–2006 och samman-
lagt 170 timmar fältarbete (deltagande ob-
servation, diskussioner och intervjuer) ut-
fördes under denna tid. Studien omfattar 
totalt 30 informanter (18 bilförsäljare, 12 
servicerådgivare) på fyra olika försäljnings- 
och serviceavdelningar.

Datainsamlingen skedde i tre faser. Först 
utfördes intervjuer med ledningsgruppen 
för företaget (sammanlagt 5 intervjuer) för 
att lära känna branschen och företaget ifrå-
ga. Därefter utfördes en pilotstudie där del-
tagande observation och informella konver-
sationer med informanter utfördes. Detta 
gjordes för att testa om en etnografisk an-
sats kunde vara en lämplig metod för att för-
stå lärande om kunder. Pilotstudien utför-
des under en veckas tid på en försäljningsav-
delning och en serviceavdelning och meto-
den visade sig fungera väl. Därefter fattades 
beslut om att fortsätta fältarbetet. 

Den andra fasen av datainsamlingen in-
volverade därmed mer omfattande deltagan-
de observationer på fyra olika försäljnings- 
och serviceavdelningar. Observationerna 
omfattade interaktioner mellan frontperso-
ner och kunder samt interaktioner mellan 
frontpersoner. Urvalet av informanter var 
“strategiskt” (Lincoln och Guba 1985) och 
observationerna koncentrerades till de in-
formanter som en god relation kunde eta-
bleras till ( jfr. Bogdan och Taylor 1975). 
Data dokumenterades för hand i form av 
fältanteckningar och transkriberades sedan. 
Videoinspelningar eller bandupptagningar 
tilläts inte. 

Datainsamlingens tredje fas koncentrera-
des till nio informanter (fem försäljare och 
fyra sevicerådgivare) som observerades un-
der några dagar och intervjuades sedan. In-
tervjuerna baserades på nyckelteman som 
identifierats under fältarbetets gång. Varje 
intervju bandades och transkriberades. Ur-

valet av informanter var även denna gång 
”strategiskt” i bemärkelsen att de informan-
ter som under fältarbetets gång gett s.k. 
“mental access” (Gummesson 2000) valdes. 

I en etnografisk studie sker data-analys 
kontinuerligt under fältarbetets gång – så 
även i denna. Därtill gjordes en helhetsana-
lys på hela datamaterialet efter att fältarbe-
tet avslutats. Initialt var data-analysen in-
duktiv (styrd av datamaterialet utan teore-
tisk påverkan) med fokus på de olika miljö-
ernas kultur och lärandeprocessernas natur 
och i ett senare skede deduktiv (styrd av teo-
retiska begrepp) med fokus på lärandemiljö, 
lärandeverktyg och professionell identitet.   

STUDIENS RESULTAT 
OCH PRESENTATION AV 
FORSKNINGSPROPOSITIONER
Direkt lärande om kunder 
Studiens resultat påvisar att lärande om 
kunder består av en process som sker på fle-
ra olika plan. Det direkta lärandet om kunder 
avser den lärandeprocess som sker i kundin-
teraktioner dvs. då frontpersonalen intera-
gerar med kunderna och lär om kunderna 
inom ramen för dessa. I följande citat (ur 
fältanteckningarna) beskriver tre bilförsäl-
jare hur det direkta lärandet sker:

”Man lyssnar och ställer frågor. Kunderna 
lämnar mycket information efter sig så länge 
man är uppmärksam ... allt kommer fram så 
småningom ... varje kontakt ger något och 
stärker relationen till kunden.” 
”Man blir vänner med dessa kunder. Det är 
egentligen det som lärande om kunder inne-
bär.”
”Jag vill påstå att empati är avgörande ... Att 
hitta varandra och lära på så sätt ... Att lyssna, 
för då hittar du en gemensam grund och kun-
derna börjar tala.”
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Således utgör kundrelationer en viktig platt-
form för det direkta lärandet, eftersom in-
teraktioner som sker i en relation präglas av 
närhet och ömsesidigt förtroende som ger 
tjänsteleverantören/frontpersonalen access 
till kundens ”sfär” – det är viktigt att kunden 
delar med sig information om sin situation 
och sitt liv. Följande citat ur en intervju med 
en av bilförsäljarna visar på de fördelar som 
lärandet för med sig:

”När man känner sina kunder är det lättare att 
hantera dem. Man känner deras bakgrund och 
man vet vad de gillar ... familjen ... ja, allt möj-
ligt. Man har en relation till varandra som gör 
saker och ting lättare helt enkelt.”

Intressant i detta sammanhang är att påvisa 
kontrasten mellan bilförsäljarnas och servi-
cerådgivarnas lärandeprocesser. I följande 
citat ur fältanteckningarna beskriver en ser-
vicerådgivare vad lärande om kunder inne-
bär för honom:

”Att tolka kundens attityd. Man ska kunna 
’läsa’ människor – det är en av de viktigaste 
sakerna här vid disken.” 

”Att tolka attityder” är kärnan i det direkta 
lärandet ur servicerådgivarnas perspektiv. I 
kontrast till bilförsäljarna handlar det alltså 
inte om att förstärka relationen till kunden, 
utan det centrala i lärandet framställs på föl-
jande sätt: 

”Det handlar om att tolka om kunden vill att 
bilen fixas så billigt som möjligt eller om den 
ska vara som ny. Vissa kunder anser att bilen 
ska vara som ny varje gång man servat den, an-
dra bryr sig inte alls. Hur man ska serva bilen 
– det [lärande om kunder] handlar egentligen 
om det.” 

Servicerådgivarnas lärande handlar om att 
skapa effektivitet i tjänsteprocessen; att 
undvika problem och missförstånd vid ser-
vicen av bilen och således skapa produktivi-
tet. I detta sammanhang kunde man anta att 
den personliga kontakten till kunderna är av 
avgörande betydelse och att relationer till 
kunder underlättar serviceprocessen. Servi-
cerådgivarna anser det motsatta:

”Det är bättre att vara neutral [i förhållande 
till kunder]. Ju mindre personlig kontakt desto 
bättre. Jag vill behålla distansen till kunderna.” 
(citat, intervju)
”Jag niar alla kunder. Om man duar kunder 
börjar de tro att man är vänner...” (citat, intervju)

Intressant blir också att analysera de läran-
deverktyg som bilförsäljarna respektive ser-
vicerådgivarna använder sig av. I interaktio-
ner med kunder använder sig frontpersonal 
av en uppsättning både materiella, rumsliga 
och språkliga verktyg för att lära om kun-
derna. Framförallt innebär användningen av 
verktyg att man har möjlighet att anpassa 
sin kundservice, skapa förtroende och på så 
sätt lära om kunden, kundens liv och värde-
ringar. I tabell 2 ges en översikt och exempel 
över typer av verktyg som bilförsäljarna res-
pektive servicerådgivarna använder i det di-
rekta lärandet om kunder. 

Det som tydligt framkommer är att bil-
försäljarna och servicerådgivarna använder 
sig av olika typer av verktyg i det direkta lä-
randet – vilket kan förklaras av deras olika 
målsättningar med lärandet. Därtill kan 
man påvisa att bilförsäljarna använder en 
bredare uppsättning lärandeverktyg och an-
vänder olika verktyg i försäljningsprocessens 
olika skeden. Det verkar som om användan-
det av lärandeverktyg bland bilförsäljarna är 
en naturlig del av deras arbete och de lär sig 
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kontinuerligt att använda nya typer av verk-
tyg (t.ex. utveckling av nya kommunika-
tionsstilar). Servicerådgivarna är avsevärt 
mer begränsade i sin användning av lärande-
verktyg; sannolikt för att de inte anser sig ha 
ett behov av att lära om kunden som enskild 
individ och för att de inte är motiverade att 
utveckla relationer till kunderna. 

På basen av denna diskussion kring det 
direkta lärandet ställs följande proposition: 

Proposition 1: Lärande om kunder är en direkt 
process som sker i interaktioner mellan kunder 
och frontpersonal och där lärandet är beroende av 
de verktyg (både språkliga, materiella och rums-
liga) som frontpersonen tillägnat sig.

Indirekt lärande om kunder 
Samtidigt som lärande om kunder sker i di-
rekta kundinteraktioner, kan lärande om 
kunder även ses som en indirekt process som 
sker som en del av interaktionerna mellan 
frontpersonal. Genom samspelet med kol-
leger skapas en förståelse för kunder och 
kundbetjäning, rutiner och förhållningssätt, 
som i sin tur också påverkar den direkta lä-
randeprocessen. Detta var tydligt både 
bland bilförsäljarna och servicerådgivarna. 
Följande utdrag ur fältanteckningarna bely-
ser det indirekta lärandet och hur det indi-
rekta lärandet är sammankopplat med det 
direkta lärandet:

Jag diskuterar med informant X, en f.d. me-
kaniker som jobbat ett halvår som bilförsäl-
jare. Vårt samtal berör hur han kommit igång 
i sitt nya arbete och han berättar att han lärt 
sig mycket. ... Den insikt som han betonar är 
hur han genom att iaktta och samtala med 
sina kolleger insåg att försäljning handlar om 
att kartlägga behov. ”Det var som att lära sig 
försäljningens alfabet.” 

Som ett resultat av samspelet med kolleger-
na blev denna aha-upplevelse således en 
brytningspunkt i informantens arbete och 
gav upphov till ett nytt, mer systematiskt 
försäljningssätt där informantens blev bättre 
rustad att lära känna kundernas behov. Med 
andra ord, kan man se hur det direkta och 
indirekta lärandet löper parallellt och for-
mar varandra. 

En nyckel till det indirekta lärandet om 
kunderna var olika former av berättelser 
som uppstod i samtal mellan frontpersonal. 
En av försäljarna konstaterar följande:

Försäljare: Det är bra att berätta historier för 
varandra. 
Intervjuare: Vad menar du?
Försäljare: Nå ... man får bra tips på hur man 
kan göra saker med kunderna. ... Man kan få 
goda idéer. 

Ofta handlade berättelserna om problemsi-
tuationer och specifika, speciellt minnesvär-
da kundinteraktioner. Många berättelser 
tjänade ett underhållningssyfte; andra som 
varnande exempel. Speciellt historier om 
s.k. ”besvärliga kunder” var en väsentlig del 
av det indirekta lärandet på serviceavdel-
ningarna. Följande intervju-utdrag med en 
av servicerådgivarna fångar vikten av det so-
ciala samspelet och de historier som berät-
tas:

Servicerådgivare: Besvärliga kunder existerar. 
Jag känner dem – alla känner dem. Så att vi 
kan vara förberedda. 
Intervjuare: Intressant – vad menar du med att 
alla känner dem?
 Servicerådgivare: Nå, man vet … Under årens 
lopp har vi lärt oss ... Vi berättar om besvärliga 
kunder för våra kolleger – det är helt säkert! 
Intervjuare: Varför?
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Servicerådgivare: Varför? För att man ska vara 
förberedd. Det är inte bra om man råkar ut för 
en överraskning. 
Intervjuare: Vara förberedd – hur då?
Servicerådgivare: Ja, alltså så att man kan vara 
mentalt förberedd. ... Vi gör faktiskt en grej 
här gällande besvärliga kunder – jag har t.ex. 
skrivit en anmärkning i databasen om en 
kund: ”Checka bilen varje gång före service” – 
man måste alltså kontrollera bilen förrän man 
alls rör den. Den här kunden har nämligen en 
tendens att förorsaka skada på sin bil och se-
dan påstå att det är vi som har gjort det. 

De facto, är arbetsgemenskapen en viktig 
källa till kunskap om kunder eftersom den 
ger access till kunskap som för den enskilda 
frontpersonen kan vara svår eller omöjlig att 
ta del. Därmed är en välfungerande arbets-
gemenskap ett led i lärandet om kunderna. 
Som det senare framkommer (i avsnitt 5.4), 
bidrar arbetsgemenskapen dock inte enbart 
med konstruktivt lärande, utan även icke-
konstruktivt lärande om kunder kan florera 
i starka arbetsgemenskaper. 

Således kan man påstå att det direkta och 
indirekta lärandet om kunder löper paral-
lellt och att lärande om kunder även sker 
”bakom kulisserna” i samspelet mellan 
frontpersonalen. Därmed formuleras den 
andra propositionen: 

Proposition 2: Lärande om kunder är en indirekt 
process som sker i interaktioner mellan frontper-
sonal

Betydelsen av organisationens lärandemiljö
Man kan konstatera att bilförsäljningen och 
bilservicen utgör två vitt skilda både tek-
nisk-organisatoriska och sociala lärandemil-
jöer. Dels är den fysiska kontexten där lä-

randet om kunderna sker av olika karaktär 
( jfr. diskussionen kring rumsliga lärande-
verktyg och tabell 2); dels är arbetets inne-
håll av olika karaktär. En väsentlig skillnad 
mellan lärandemiljöerna är också kundernas 
attityder och beteende. En försäljare och 
samtidigt f.d. servicerådgivare kommenterar 
de olika miljöerna (intervjucitat):

”När kunden kommer till servicedisken är han 
eller hon negativ. Bilen krånglar och det kom-
mer att kosta skjortan. När en kund kommer 
till en bilhall full av nya bilar är han eller hon 
lycklig för det är en trevlig och spännande upp-
levelse. Kunderna ler mot bilförsäljaren, men 
de är negativa mot servicerådgivarna. ...När 
kunderna för bilen på service förväntar de inte 
ens god betjäning.”

En av servicerådgivarna konstaterar sarkas-
tiskt (utdrag ur fältanteckningar):

”Bilförsäljningen gör kunderna lyckliga, här 
[bilservicen] möts de av verkligheten.” 

En annan av servicerådgivarna berättar så 
här under intervjun:

”[Kundservicen] är väldigt jobbig ibland ... Det 
verkar som om kunderna anser det vara berät-
tigat att säga och bete sig hur som helst. Det är 
verkligen uttröttande.”

Mot denna bakgrund – en hektisk arbets-
miljö med fokus på effektivitet och korta 
servicetider och kunder med negativa attity-
der – är det logiskt att lärande om kunder 
bland servicerådgivare ter sig på ett annat 
sätt än bland bilförsäljarna. Bilförsäljarnas 
arbete är inte lika strikt bundet av rutiner 
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och präglas inte av samma stress; trots pre-
stationskrav har de större frihetsgrader och 
lärandet blir en naturlig del av kundrelatio-
nerna. Man kan påstå att lärandet om kun-
derna är naturligt integrerat med bilförsälja-
rens dagliga arbete. 

När man analyserar servicerådgivarnas 
och bilförsäljarnas lärandemiljöer, kan man 
konstatera att servicerådgivarnas arbetsge-
menskap (den sociala lärandemiljö) har en 
avgörande inverkan på hur lärandet om 
kunderna sker. Bilförsäljningens lärande-
miljö är mer neutral och den sociala gemen-
skapen mellan bilförsäljarna är inte lika ut-
talad. Servicerådgivarnas arbetsgemenskap 
präglas av en ”anti-servicekultur”, som be-
skrivs i följande diskussion med en service-
rådgivare (utdrag ur intervju): 

Servicerådgivare: Det finns ett skämt här om 
att vi sitter här vid disken tills vårt “sjätte sinne” 
säger till oss att försvinna för att vi ser en viss 
bil eller en viss kund. ... Det är ofta så. Man får 
en instinkt så att man kan undvika vissa situa-
tioner och kunder. 
Intervjuare: Så servicedisken är tom då kunden 
kommer in? 
Servicerådgivare: I praktiken, ja. Oftast är det 
den yngsta av oss – som inte vet att han ska 
försvinna – som sitter kvar. 

Det indirekta lärandet som exemplifieras 
här kan karaktäriseras som icke-konstruk-
tivt där man upprätthåller normer med di-
rekt ogynnsamma återverkningar på den 
sociala lärandemiljön och på servicekvalite-
ten. Komplexiteten i den sociala lärandemil-
jön och dess betydelse för lärandet illustre-
ras ytterligare i följande utdrag från en av 
intervjuerna: 

Servicerådgivare: Jag tror att kunderna skulle 
uppskatta det [vänlighet, förståelse]. Det är 
ju vad som förväntas – att vi skulle ha tid att 
diskutera. Att få kunden att känna sig speciell 
– ”han känner mig”. 
Intervjuare: Varför gör du inte det då?
Servicerådgivare: Ja, ibland gör jag det. Men jag 
har inte energin. Jag gjorde det då jag jobbade 
för företag X där alla var extremt ”service-min-
ded”. Atmosfären var sådan att vi var tvungna 
att vara det. 

Sammantaget kan man konstatera att läran-
demiljön verkar ha en betydelse både för det 
direkta och indirekta lärandet om kunder – 
den utgör en förutsättning för att lärande 
om kunder ska kunna ske på ett konstruk-
tivt sätt. Detta motiverar formuleringen av 
den tredje propositionen: 

Proposition 3: Lärande om kunder som direkt 
och indirekt process är beroende av den lärande-
miljö som organisationen utgör

Den professionella identitetens betydelse
Förutom lärandemiljön, påverkar den indi-
viduella frontpersonens professionella iden-
titet lärandets natur och utgör som tidigare 
konstaterades en drivkraft för att lära. Här 
kan man ställa bilförsäljarnas och service-
rådgivarnas professionella identiteter mot 
varandra: 

”Jag är en toppförsäljare. Jag erbjuder endast 
god service.” (citat, fältanteckningar bilförsäljare)
”Vi är inga psykologer. Vi är ingenjörer och 
tekniker.” (citat, fältanteckningar, servicerådgi-
vare)
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Följaktligen formas lärandet av om man tän-
ker i termer av kundservice eller om man 
tänker främst – som i detta fall – i termer av 
teknik och bilar:

”Jag tycker om att hitta lösningar på kundens 
problem. Det är en del av mig.” (citat, intervju, 
bilförsäljare)
”Jag tänker i termer av bilar, inte i termer av 
kunder. ... De där psykologiska grejerna [att 
förstå kunden] är sekundära för mig, bilen är 
det primära. ” (citat, intervju, servicerådgivare)

Man kan påstå att bilförsäljarnas drivkrafter 
för att lära om kunderna finns i positiva 
känslor förknippade med försäljning och 
service:

”Att hitta rätt bil åt kunden och att sedan göra 
avslut ger mig en kick!” (citat, försäljare)

Däremot drivs servicerådgivarna av sitt ge-
nuina intresse för teknik:

Han säger att han tycker om sitt arbete på så 
sätt att man diskuterar mycket [teknik] och 
man löser [tekniska] problem tillsammans. 
”Vi är genuint intresserade av vårt jobb. (ut-
drag ur fältanteckningar) 

Det bör noteras här att servicerådgivaren 
ifråga avsåg med sitt uttalande om genuint 
intresse för arbetet den tekniska aspekten – 
kundservice tillskrevs en annan betydelse 
bland servicerådgivarna:

För mig är det inget problem att t.ex. jobba 
under en kafferast genom att diskutera med 
mekanikerna. Men att tala med kunder tycker 

jag inte om. Det är jobbigt att tala med kunder. 
(citat, intervju)

Bland servicerådgivarna var kundservicen 
ett ”nödvändigt ont” (citat servicerådgivare) 
– något man var tvungen att närmast ”stå ut 
med” för att få jobba med det som verkligen 
intresserade informanterna dvs. bilar och 
teknik.  

Man kan påstå att den professionella 
identiteten i likhet med lärandemiljön blir 
en bakgrundsfaktor som på ett betydande 
sätt formar det indirekta och direkta läran-
det om kunderna. Om kundservice är en 
betydande del av en frontpersons professio-
nella självuppfattning (dvs. kundservice 
uppfattas som viktig och som en autentisk 
del av en själv) existerar även en drivkraft för 
att lära om kunderna, eftersom lärandet blir 
en förutsättning för att lyckas i arbetet. Dä-
remot om kundservice har liten eller ingen 
betydelse för frontpersonens professionella 
självuppfattning är det sannolikt att man 
värderar andra aspekter högre såsom t.ex. i 
detta fall att lösa tekniska problem. Den 
fjärde och sista propositionen lyder således: 

Proposition 4: Lärande om kunder som direkt 
och indirekt process är beroende av frontperso-
nens professionella identitet 

Ett sammanfattande exempel
Som en sammanfattning, redogörs här för 
ett exempel som illustrerar lärandeproces-
sen i sin helhet. Exemplet berör ett unikt 
samarbete mellan servicerådgivaren Petri 
och bilförsäljaren Veli. Med tanke på att för-
säljning och service utgjorde sina egna resul-
tatenheter och separata kulturer, var samar-
betet mellan dessa två frontpersoner ett un-
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dantag som fångade min uppmärksamhet i 
ett tidigt skede. Under fältarbetets gång 
märkte jag hur Petri brukade gå med sina 
kunder till Veli och efteråt diskuterade de 
kunderna ingående. Petri var en annorlunda 
servicerådgivare, vilket bekräftas av hans ut-
talande under intervjun:

Bilförsäljning är intressant. Jag stöder bilför-
säljningen med mitt arbete. Under de senaste 
fem åren har jag antagligen initierat de flesta 
affärer som Veli har avslutat. När en kund 
kommer till servicedisken styr jag honom till 
försäljningen – många gånger demonstrerar 
jag bilar eftersom jag känner dem rent tek-
niskt. ... För mig är det lätt att motivera att det 
är dags för kunden att byta bil – ”nästa service 
kommer att kosta så här mycket och du kom-
mer att få sådana här problem med bilen – nu 
skulle det vara vettigt att byta bil” ... Så när vi 
är färdiga med servicen tar jag kunden under 
armen och så går vi och ser på nya bilar. 

Det anmärkningsvärda i Petris sätt att jobba 
var dels hur han använde olika rumsliga och 
språkliga lärandeverktyg i kundinteraktio-
nerna (lämnar servicedisken och använder 
sig av bilhallen, frågar, kartlägger kundens 
situation), men även hur han uppfattar sig 
själv som ett stöd för bilförsäljningen och 
hur han uppfattar kundservice som en vä-
sentlig del av sitt professionella jag. Han 
bryter med andra ord en rad normer och 
mentala modeller som är förhärskande inom 
servicerådgivarnas arbetsgemenskap och 
han trotsar både den teknisk-organisatoris-
ka och sociala lärandemiljöns begränsning-
ar. Man kan konstatera att hans professio-
nella identitet är fokuserad både på teknisk 
expertis och kundservice. Framförallt har 
hans professionella identitet formats av 
samarbetet med försäljaren Veli: 

”Det finns de som tycker att man inte är här 
för att vara vänner – att de bara jobbar här. 
Men om man tycker det kan man lika gärna 
byta jobb. Det är extremt viktigt att man är 
vänner … Man förstår varandra bättre. Ett bra 
exempel är Veli. Vi är vänner och vi talar om 
allt möjligt. Vi hjälper och stöder varandra i 
arbetet.” (citat, intervju)

Petri berättar vidare hur dessa ”kumpaner” 
delar på kunskap om kunder:

“Vi talar och skvallrar om kunder. Jag vet exakt 
när Veli säljer en bil, för han berättar det till 
mig och berättar hurdan kunden är så jag vet 
sedan när han [kunden] kommer till servicen.” 

Petris sätt att hantera kunder och samarbe-
tet med Veli bemöttes i början med en viss 
mån av skepsis inom de olika arbetsgemen-
skaperna. Men i slutet av fältarbetet (dvs. 
efter närmare två år) framkom det tydligt 
att detta nya arbetssätt – att jobba i team av 
servicerådgivare och försäljare – var accepte-
rat och eftersträvansvärt. Petri konstaterade:

”Vi har uppnått en bra position här [på detta 
specifika försäljningsställe]… vi har kommit 
ifrån den traditionella situationen med klara 
gränser mellan avdelningar ... Vi har kommit 
varandra närmare och jag tror vi är på rätt väg. 
Försäljarna har insett att vi är en resurs i för-
säljningen av bilar.” 

Petris och Velis samarbete hade gett upphov 
till en ny typ av verksamhet där bilförsälj-
ning och bilservice samarbetade och kombi-
nerade sina styrkor. Inom ramen för samar-
betet ägde indirekt lärande om kunder rum 
i och med att man delade på kunskap om 
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kunderna. Man kan således betrakta den 
nya kombinerade verksamheten som resul-
tatet av lärande, där man kollektivt över-
skred av organisationen givna gränser och 
normer och skapade ett nytt, bättre arbets-
sätt och bättre kundservice. 

KONKLUSIONER
Att förstå kunderna är en av marknadsfö-
ringens grundpelare – utan förståelse för 
kunderna kan man heller inte erbjuda lös-
ningar som kunden anser vara värdefulla. I 
denna artikel har jag utgått från tjänsteföre-
tagets verklighet och specifikt frontpersona-
lens betydelse för lärandet om kunderna har 
betonats. Den gängse tjänstemarknadsfö-
ringen konstaterar unisont att lärande om 
kunder är avgörande för företagets fram-
gång, men innebörden i begreppet lärande 
om kunder är mångtydigt och lärandepro-
cessen – hur lärandet om kunderna sker – 
är outforskat. I denna artikel var syftet att 
med hjälp av en socio-kulturell syn på lä-
rande och en etnografisk studie förstå läran-
de om kunder. 

Kontributionen i denna artikel är en hel-
hetssyn som visar på lärandets mångfacet-
terade karaktär. Lärande om kunder är inte 
enbart en individuell, kognitiv process som 
leder till förändringar i beteende, utan det är 
förankrat i olika gemenskaper och i organi-
sationen och kan ge upphov till olika grader 
av anpassning och utveckling. Begreppen in-
direkt och direkt lärande om kunder är ett 
nytt sätt att betrakta lärande inom såväl 
tjänstemarknadsföringen som marknadsfö-
ringen generellt. Även begreppen lärande-
verktyg och professionell identitet fångar 
hittills oidentifierade aspekter av lärandet 
om kunderna. 

I den fortsatta forskningen bör de propo-
sitioner som presenterats i artikeln ytterli-

gare bearbetas. Propositionerna kunde föras 
över till olika branscher och således resulte-
ra i en bredare förståelse. Man kunde även 
utveckla kvantitativa mått och utreda om 
sambanden mellan begreppen kan anses 
vara signifikanta. 
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RECENSION

Mary M. Shirley: 
Institutions and Development  

Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. 226 sid. 
ISBN 978-1-84980-161-4

Institutioner och  
ekonomisk utveckling

Även om mannen på gatan ofta är ganska 
kritisk till u-landsbiståndet uppfattas en så-
dan inställning som politiskt inkorrekt och 
ses inte som riktigt rumsren av seriösa de-
battörer. Därför väcker det alltid stort upp-
seende då någon prominent person, senast 
kanske Björn Wahlroos, framför kritiska 
åsikter om biståndet. I den diskussion som 
uppstod som en följd av Wahlroos uttalande 
framhölls bl.a. att han stödde sig på en, be-
stämd bok på området. Detta är missvisan-
de. Att u-landsbistånd är ineffektivt och ofta 
rent kontraproduktivt är ingen extrem upp-
fattning. Tvärtom omfattas den av många, 
kanske de flesta av de experter som själva va-
rit med om att administrera bistånd. (Det är 
en annan sak att bistånd är en industri med 
starka egenintressen, varför kritiken kom-
mer fram mest bland personer som övergått 
till annan verksamhet.) Ett exempel på goda 

kritiska analyser av bistånd är Bo Karl-
ströms bok ”Det omöjliga biståndet”, ett an-
nat William Easterlys ”The White Man’s 
Burden”, recenserad av undertecknad i EST 
2009:2. 

Mary Shirley, chef vid Ronald Coase-in-
stitutet och med en bakgrund i Världsban-
ken, diskuterar bl. a. biståndets problema-
tik, med utgångspunkt i institutionernas, 
dvs. samhällets formella och informella spel-
reglers, betydelse för den ekonomiska ut-
vecklingen. Hon hör därmed till den forsk-
ningstradition som kallas den nya institutio-
nella ekonomin. Även om forskare länge har 
varit medvetna om betydelsen av regelverk, 
kultur och religion för hur ekonomin fung-
erar, är den traditionella ansatsen att knippa 
samman dessa till en rad ”icke-ekonomiska” 
faktorer. Därmed finns faran att förklaring-
arna blir tautologiska, eftersom det är lätt 



148

att hänföra det man inte kan förklara med 
en traditionell ekonomisk modell till dessa 
”icke-ekonomiska” faktorer.  Även om man 
försöker inkludera institutionella omstän-
digheter i själva analysen behandlas dessa 
ofta som exogena variabler. Shirley, och an-
dra forskare inom den institutionella ekono-
min, går ett steg längre och försöker förklara 
varför institutionerna ser ut som de gör och 
vad det är som får dem att förändras. I själva 
verket är institutioner sällan ”icke-ekono-
miska” utan deras utformning hänger sam-
man med intressegruppernas inflytande, så 
att dessa grupper strävar efter att förändra 
institutionerna till sin egen fördel. Här 
kommer även biståndet in i bilden. Om 
samhällsinstitutionerna inte förändras kan 
bistånd aldrig bidra till utveckling på längre 
sikt, även om det kan ha en viss betydelse ut 
humanitär synvinkel. I värsta fall bidrar bi-
ståndet på ett avgörande sätt till att hålla 
korrupta plundrarregimer vid makten, nå-
got som illustreras bra av det aktuella fallet 
Egypten. Allt detta betyder dock rimligen 
inte att ”vi” borde upphöra med allt bistånd, 
utan att det behövs ett omfattande nytän-
kande på området. Men detta är lättare sagt 
än gjort – ingen vet väl riktigt hur detta ny-
tänkande skall se ut.

Efter en kort introduktion följer tre kapi-
tel om institutionernas betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen. En utgångspunkt 
är här Douglass Norths idé om den ”natur-
liga” staten, som uppkommer då någon in-
tressegrupp är tillräckligt stark för att ta 
kommandot och utestänga övriga grupper 
från ekonomiskt och politiskt inflytande. 
Den naturliga staten är en plundrarstat som 
inte är genuint intresserad av utveckling, åt-
minstone så länge makthavarna själva inte 
gynnas. Utveckling i sin tur kräver, enligt 
författaren, ekonomisk och politisk access 
för befolkningsmajoriteten, vilket ofta hotar 

den politiska eliten. Shirley går igenom de 
historiska erfarenheterna i en rad utveckla-
de länder och går sedan över till att granska 
om och hur bistånd kan bidra till utveckling. 
Slutsatsen är att i en ogästvänlig institutio-
nell miljö kommer bistånd att åstadkomma 
skenreformer av systemet och någon hållbar 
utveckling kommer inte till stånd. Detta 
verkar inte bekymra biståndsorganisatio-
nerna, som är oföränderligt optimistiska, i 
och för sig inte så märkligt eftersom deras 
personal är ett särintresse i sig.

I det femte kapitlet diskuterar författaren 
hur man skall kunna mäta institutioner och 
institutionell förändring, ett problem som 
givetvis är centralt då genomför empiriska 
studier. Problem är stora speciellt om man 
har behov av att kvantifiera, som i ekonome-
triska studier. Även om man kommer fram 
till skenbart exakta siffor är validitetsproble-
met stort: mäter man faktiskt det som mot-
svarar det teoretiska begrepp man är ute ef-
ter? De mått som utvecklats har haft en ten-
dens att bli allt mer komplicerade och sofis-
tikerade. Som läsare kan man emellertid 
under om detta i grund och botten löser va-
liditetsproblemet.

I nästa kapitel diskuterar författaren, i ett 
försök att tillämpa sina tidigare teoretiska 
resonemang, reformen, dvs. privatiseringen, 
av vattenförsörjningssystemet i Buenos Ai-
res och Santiago de Chile. Hon försöker här 
påvisa hur olika institutionella upplägg led-
de till att reformen blev en framgång i Chile 
men misslyckades kapitalt i Argentina. För-
fattaren är här helt klart inne på sitt special-
område och diskussionen verkar mycket ini-
tierad, men argumentet är inte helt lätt att 
följa. Kapitlet verkar inte heller sitta så väl i 
sammanhanget. Detta gäller till en del också 
följande kapitel som behandlar utbildning-
ens och forskarnas roll vid reformeringen av 
de centrala ekonomiska institutionerna. In-



149

trycket är att de inhemska akademikernas 
roll kan vara stor, till och med avgörande, 
men bara om förutsättningarna annars är de 
rätta. Det verkar som om det måste finnas 
ett trängande behov av reformer, oftast i 
form av en krissituation, för att incitamen-
ten för en reform skall bli tillräckligt starka. 
Kapitel 8 utgör en sammanfattande diskus-
sion. En mycket omfattande litteraturför-
teckning (25 sidor) avslutar. Denna bör vara 
till stor hjälp för studerande och forskare på 
området.

Shirleys bok kan rekommenderas för alla 
som är intresserade av ekonomisk utveck-
ling, även om den kan kritiseras för att ha 
lite oklart fokus och för att vara något osam-
manhängande. Den börjar med ett tydligt 
biståndsperspektiv, men detta suddas sedan 
så småningom ut och man kommer in på an-
dra frågeställningar. Troligen baserar den sig 
på en rad tidigare arbeten som författaren 
sedan kompletterat. Rent tekniskt är boken 
inte speciellt läsarvänlig pga. det kompakta 
formatet. 

HANS C. BLOMQVIST
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HANS C. BLOMQVIST
(Hanken School of Economics)

Megatrends in Development Economics 93
Why are some economies successful while some are not? And why are the successful ones so 
few? This is the core question of development economics, a branch of economics that origins 
at the end of the Second World War. This article focuses on a few prevalent trends in the 
realm of development economics, where particularly the so-called new institutional econo-
mics has become prominent. The article emphasizes that including “non-economic” factors 
as an explanation of economic development does not mean that traditional economic theory 
can be abandoned as an analytical method, but rather that these factors are explained th-
rough the use of an economic-theoretical approach.

KATARINA HELLÈN
(University of Vaasa)

The happiness literature is relevant for marketers but is not unproblematic 102
Psychologists have in recent years studied people’s long-term happiness but marketing re-
searchers have not yet shown greater interest in this topic. This is surprising given that hap-
piness is likely to be relevant for marketers. For instance, findings show that consumers fre-
quently consume to be happier but at the same time of research suggest that consumption 
can deprive from happiness. In this article the author discusses the relevance of the concept 
of happiness for marketers. The conclusion is that happiness is important for marketers but 
the author also warns against uncritically signing up to some of the positive psychologists’ 
propositions.

PÄR STOCKHAMMAR OCH LARS-ERIK ÖLLER
(Stockholm University, Sweden)

What drives economic growth? 109
Schumpeter (1942) suggested that entrepreneurial innovations are driving growth. Aghion 
and Howitt (1992) specify a hypothesis for the interrelationship:  innovations –› growth –› 
innovations. We study frequency distributions of growth to see if they show affinity to the 
Poisson distribution, the driving mechanism according to their hypothesis. A new filter is 
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introduced to remove heteroscedasticity. And indeed, a mixture of a normal and Poisson 
distributions provides the best data fit! Furthermore, stock exchange data have the same 
type of distribution. Finally, we present some results on the role of the stock market in the 
growth process.

HANNA WESTMAN
(Bank of Finland)

Regulation and supervision of the financial system –  
a continuous flow of initiatives following the financial crisis 116
Currently we are witnessing a continuous flow of regulatory and supervisory initiatives fol-
lowing the financial crisis. The Basel III framework is the most significant of the regulatory 
initiatives, but several other initiatives are also needed. The challenge is to ensure that all the 
initiatives form a cohesive system, which is supplemented with crisis management tools and 
a supervisory structure that has the necessary mandates to act in due time. The first step in 
evaluating the current financial sector reform is to create a clear picture of the patchwork of 
initiatives. This is the aim of this paper.

KAROLINA WÄGAR
(Hanken School of Economics)

Learning about customers 130
Despite a widespread recognition that learning about customers is crucially important to 
service organizations, there has been little research into this issue within service manage-
ment. Most research has examined learning indirectly as either an antecedent variable or an 
outcome variable in the context of studying other phenomena. In addressing this gap in 
service research, the purpose of the study is to explore how frontline contact persons learn 
about customers in their everyday work. This paper provides a novel socio-cultural concep-
tualization of how learning about customers takes place, which implies that learning is seen 
as a process embedded in specific socio-cultural and historical contexts and social interac-
tions. This approach has not been previously used within service- and relationship-manage-
ment research. Furthermore, in order to illustrate the conceptual lines of reasoning, the 
study employs an ethnographic research approach involving participant observation, infor-
mal conversations, and interviews with service advisors and salespersons in a car-retailing 
company. The findings show that learning about customers is a multi-layered process, which 
involves (i) direct and indirect learning about customers, (ii) different sets of learning tools, 
(iii) the organizational learning environment, and (iii) the professional identity of frontline 
contact persons. Finally, four propositions are outlined as the basis for future research. 
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