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LEDARE

•

Sverige och dess finansminister Anders Borg har fått mycket beröm internationellt för sin
ekonomiska politik och hur väl landet har klarat sig under och efter finanskrisen 2008. En
jämförelse med Finland sedan början av 2007 när den svenska alliansregeringen just börjat
sitt värv ger vid handen att Sverige haft en substantiellt bättre ekonomisk tillväxt än Finland.
En intressant fråga är huruvida Anders Borg, som är en professionell nationalekonom till
skillnad från sina finska kollegor, har via sin kunskap kunnat bidra till att tillväxten i Sverige
varit bättre än i Finland.

Landskampen Finland–Sverige
i ekonomi – spelar finansministern
någon roll?
Edvard Johansson

F

inländare tycker om att jämföra sig
med Sverige i olika sammanhang, och
vad ekonomisk utveckling beträffar är
förstås Sverige ett lämpligt land att jämföra
sig med, eftersom de ekonomiska strukturerna i länderna påminner om varandra i
hög grad. Både Finland och Sverige har fått
mycket beröm i nationell och internationell
press för hur man har skött sina ekonomier
men Sveriges regering och speciellt finansminister Anders Borg har varit mycket populär i pressen sedan finanskrisen 2008.
Pressen har inte heller undgått att notera att
Anders Borg är en erfaren nationalekonom

som har såväl gedigen utbildning samt arbetserfarenhet av nationalekonomi. De finska finansministrarna har sedan tiden då
den svenska alliansregeringen kom till makten, i princip sedan början av 2007, varit antingen samlingspartistiska ( Jyrki Katainen)
eller socialdemokratiska ( Jutta Urpilainen)
proffspolitiker utan vare sig utbildning i eller arbetserfarenhet av nationalekonomi.
Om inte annat så av denna orsak är det
intressant att jämföra de båda länderna ekonomiska framgång i termer av centrala makroekonomiska variabler såsom BNP-nivå,
arbetslöshetsgrad och prisnivå. En analys av
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tillgängligt makroekonomiskt data ger vid
handen att Sveriges reella BNP-nivå i slutet
av andra kvartalet 2012 låg ca. 5% högre än
vad den var i slutet av kvartal 1 2007, medan
Finland frapperande nog i princip inte har
haft någon tillväxt alls (figur 1). Detta borde
ha lett till en sämre utveckling på arbetsmarknaden i Finland än i Sverige under
tidsperioden, men så har inte varit fallet.
Under tidsperioden ökade Sveriges arbetslöshetsgrad med 1,1 procentenheter från
6,4% till 7,5% medan Finlands ökade bara
med 0,4 procentenheter från 7,1% till 7,5%.
Vad den allmänna prisnivån beträffar har
den stigit snabbare i Finland, d.v.s. att inflationen varit högre, men det kan mer eller
mindre helt och hållet förklaras med höjning av indirekta skatter i Finland i slutet av
tidsperioden.
Huruvida Anders Borgs erfarenhet av
nationalekonomi kan förklara något av skillnaden i tillväxt mellan Finland och Sverige
sedan början av 2007 är naturligtvis nästan
omöjligt att bevisa. Kanske Sveriges gynn-

sammare utveckling istället beror på att kronan föll rätt kraftigt i värde gentemot euron
i ett skede under tidsperioden? Eller kanske
det är så att den ekonomiska utvecklingen
under de senaste fem åren de facto mest beror på vilken ekonomisk politik som fördes
under perioden 2001–2006? Eller så finns
det ett otal andra förklaringar som inte har
någonting med finansministrarna att göra.
Det är dock klart är att valsystemen och
de politiska traditionerna i Finland och Sverige är olika, och det är mycket möjligt att de
listval man har i Sverige lättare möjliggör att
”rätt” person kommer på rätt plats i det politiska beslutsfattarmaskineriet, vilket i sin
tur kunde ha en positiv effekt på den förda
ekonomiska politiken.
I ett vidare perspektiv är det uppenbart
att det är en viktig uppgift, kanske speciellt
för oss nationalekonomer, att försöka bidra
till att konstruera den offentliga sektorns
strukturer och system så att de fungerar så
effektivt som möjligt.

ARTIKLAR

•

I artikeln granskas Charles Goodharts och Jean-Charles Rochets utvärdering av Riksbankens
politik under åren 2005–2010. En förtjänst i utvärderingen är att den förespråkar makrotillsyn
och inte bara mikrotillsyn i det krisförebyggande arbetet för ett stabilt finansiellt system.
Samtidigt är vi kritiska till att författarna inte alls diskuterar att den ekonomisk-teoretiska
grunden för mikro- och makrotillsynen ännu är bristfällig och att försiktighetsprincipen därför
bör tillämpas i ett eventuellt reformarbete. Beträffande penningpolitiken hade vi gärna läst
en utförligare analys om varför direktionen varit så splittrad i synen på räntepolitiken samt
varför den haft en så tydlig slagsida åt en alltför låg inflation under utvärderingsperioden.
63

En granskning av Goodharts och
Rochets utvärdering av
Riksbankens politik1
Bengt Assarsson1 och Mikael Bask

C

nansiell stabilitet och fortsätter med deras
utvärdering av penningpolitiken. Artikeln
avslutas därefter med några sammanfattande slutsatser av vår granskning.

1 Assarssons synpunkter är hans egna och sammanfaller inte
nödvändigtvis med Konjunkturinstitutets.

1. Riksbankens arbete med
finansiell stabilitet
GRs utvärdering av Riksbankens politik under åren 2005–2010 ägnas till stor del åt
Riksbankens arbete med finansiell stabilitet
och speciellt vilka lärdomar som är möjliga
att dra av erfarenheterna av den globala finanskris som rådde under periodens senare

harles Goodhart och Jean-Charles
Rochet (GR) presenterade hösten
2011, på uppdrag av Riksdagens finansutskott, en utvärdering av Riksbankens
penningpolitik och arbete med finansiell
stabilitet under åren 2005–2010. Syftet
med den här artikeln är inte primärt att ge
en utförlig översikt över vad GR kommer
fram till i sin utvärdering, utan att istället
granska de, enligt oss, mer intressanta delarna av densamma, där vi inleder med GRs
utvärdering av Riksbankens arbete med fi-
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hälft. GR delar upp sin utvärdering i flera
delar, där det krisförebyggande arbetet står i
centrum med tillhörande frågeställningar
som huruvida Riksbankens uppdrag bör ses
över och hur ansvarsfördelningen mellan
olika myndigheter bör se ut. Just det krisförebyggande arbetet med vidhängande mandat hör, enligt vårt tycke, till det mest intressanta i GRs utvärdering av Riksbankens arbete med finansiell stabilitet, som vi också
helt och hållet koncentrerar oss på i den här
delen av granskningen.
Utgångspunkten för GRs utvärdering är
att Riksbanken, enligt Riksbankslagen
(1988:1385), ska ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende” och har som verktyg
för detta ändamål att ”bevilja deltagarna i systemet kredit”. I praktiken har Riksbanken, i
likhet med flera andra centralbanker, tolkat
uppdraget att främja ett välfungerande betalningsväsende som en förpliktelse att upprätthålla ett stabilt finansiellt system. Detta
har man gjort genom både övervakning och
påverkan av det finansiella systemet, då
Riksbanken formulerar det som att man
”övervakar det finansiella systemet” samt ”försöker att identifiera tänkbara risker och påverka de aktörer som är viktiga för stabiliteten” (se
Riksbankens hemsida).
Frågeställningar som är naturliga att formulera och besvara när man ska utvärdera
Riksbankens arbete med finansiell stabilitet,
men som GR inte tydliggör i sin utvärdering
på samma sätt som vi gör här, är i tur och
ordning följande:
o Vad är finansiell stabilitet?
o Vilka verktyg är nödvändiga för att
främja finansiell stabilitet?
o Har Riksbanken nödvändiga verktyg
för att främja finansiell stabilitet?
o Har Riksbanken fullgjort sitt uppdrag
att främja finansiell stabilitet under utvärderingsperioden 2005–2010?

Naturligtvis är det svårt för Riksbanken att
fullgöra sitt uppdrag om de saknar nödvändiga verktyg för detta. Men viktigare är ändå
vilka verktyg som behövs i stabiliseringsarbetet. För att kunna utröna det senare måste
man därför veta vad som utgör och bestämmer stabiliteten i det finansiella systemet.
Vad som utgör finansiell stabilitet eller
ett välfungerande betalningsväsende är inte
lika uppenbart som säg innebörden av prisstabilitet. Riksbankens uppfattning av finansiell stabilitet är emellertid ”att det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom har motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner” (se s 5 i Sveriges Riksbank, 2010), där
de grundläggande funktionerna, enligt
Riksbanken, innefattar betalningsförmedling, kanalisering av sparande till investeringar samt riskhantering (Sveriges Riksbank, 2010). GR poängterar dock i sin utvärdering att Riksbankslagen bör förtydligas
när det gäller Riksbankens uppdrag att
”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende” samt att Riksbankens egen uppfattning
av uppdraget kan tjäna som underlag för
detta ändamål. Vi delar GRs uppfattning.
När man väl definierat vad som utgör ett
stabilt finansiellt system, och även frånvaron
därav, kan man börja identifiera vilka verktyg som är nödvändiga i arbetet för finansiell
stabilitet. Självfallet innebär inte detta att
det de facto alltid finns verktyg som kan neutralisera olika typer av störningar i det finansiella systemet. Visserligen har tron på
den sociala ingenjörskonsten fått sig ett
uppsving i den ekonomisk-politiska debatten, men vi betvivlar ändå att den besitter
förmågan att förpassa finanskriser till historien. Men naturligtvis måste en åtskillnad
göras mellan vad vi vet om ett finansiellt systems stabiliserande faktorer och vad vi tror
om detsamma.

En av förtjänsterna i GRs utvärdering är
att den vidgar perspektivet från att enbart
ha ett mikroperspektiv till att även inkludera ett makroperspektiv i arbetet för finansiell stabilitet. GRs argument för detta
är just erfarenheterna av finanskrisen
2007–2008, då det visade sig att mikrotillsynen (alltså bevakningen och regleringen
av enskilda aktörer på de finansiella marknaderna) varit otillräcklig i arbetet. GR lyfter även fram förekomsten av bankkriser,
finansiella cykler (där utestående kreditvolym följer ett procykliskt mönster) och systemviktiga finansiella institut i sin argumentation för makrotillsyn i stabiliseringsarbetet. Kopplat till detta diskuteras även
potentiella verktyg i makrotillsynen, såsom
kontracykliska buffertar och utvidgade kapitalkrav för systemviktiga aktörer, samt
ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter.
GR presenterar fyra modeller för organisationen av makrotillsynen: (i) en uppdelning av ansvaret mellan olika myndigheter;
(ii) inrättandet av en separat myndighet för
ändamålet; (iii) att Riksbanken ansvarar för
makrotillsynen men att en separat myndighet för mikrotillsynen inrättas; samt (iv) att
Riksbanken ansvarar för både mikro- och
makrotillsynen men att en separat myndighet för finansiella produkters säkerhet inrättas. Efter att ha diskuterat för- och nackdelarna med de olika organisationsmodellerna,
så fastnar GR för det första och tredje alternativet. Argument som framförs när de övriga alternativen avfärdas är svårigheter med
ansvarsutkrävande och brist på demokratisk
kontroll. Vi delar GRs uppfattning men vill
även betona att bristen på kunskap om vad
som bestämmer ett finansiellt systems stabilitet innebär en extra risk om nästintill hela
stabiliseringsarbetet skulle placeras hos en
enda myndighet.

Just bristen på kunskap inom området är
något som GR aldrig poängterar i sin utvärdering. Naturligtvis kan man invända att det
råder ett kunskapsunderskott inom alla områden inom nationalekonomin. Men då GR
presenterar olika organisatoriska modeller
för stabiliseringsarbetet samt diskuterar
olika verktyg för makrotillsynen (och inte
bara för mikrotillsynen), så kan det vara värt
att påminna GRs uppdragsgivare, alltså
Riksdagens finansutskott, att ännu återstår
en hel del att lära innan man genomför alltför stora organisatoriska förändringar. Detta skulle tala för att den första modellen implementeras, alltså att ansvaret för tillsynsarbetet fortsatt delas mellan Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken
och Riksgälden. Just den här modellen skulle kräva minst förändringar jämfört med hur
det ser ut idag.
Men för att inte behålla status quo och
istället söka förbättra samordningen mellan
olika myndigheter i tillsynsarbetet, så föreslår GR att en stabilitetskommitté inrättas
med ledamöter ifrån tillsynsmyndigheterna.
Naturligtvis finns ingen anledning att tro att
det inte sker en kommunikation mellan
myndigheterna redan idag, speciellt då lite
större aktörer hamnar i svårigheter (såsom
Carnegie Investment Bank AB gjorde under
år 2008), men en mer formaliserad mötesplats i form av en stabilitetskommitté skulle
utan tvivel vara önskvärd. Införandet av en
stabilitetskommitté skulle även ligga i linje
med
Europeiska
systemrisknämnden
(ESRB) som alltsedan år 2010 återfinns
inom EU (se Westman, 2011, för en översiktlig beskrivning av de reglerings- och
övervakningsinitiativ som börjat ta form
inom EU efter finanskrisen 2007–2008).
En definition av makrotillsyn som lyfts
fram i GRs utvärdering är att ”makrotillsynen
är inriktad på kopplingar mellan finansiella in-
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stitut, marknader, infrastruktur och ekonomin i
stort. Den kompletterar mikrotillsynens inriktning på riskpositionen i enskilda institut, som
till stor del tar det finansiella systemet i övrigt
som givet” (GRs översättning av Committee
on the Global Financial System, 2010, s 2;
se s 44). Tanken med makrotillsynen är ju
att främja den finansiella stabiliteten, men
tyvärr saknas en allmänt vedertagen definition av just det begreppet. En definition fokuserar på det finansiella systemets robusthet ifråga om exogena chocker (se Allen och
Wood, 2006), medan en annan definition
fokuserar på störningar som uppstår endogent inom systemet (se Schinasi, 2004). Det
är värt att notera att Riksbankens egen definition av finansiell stabilitet inkluderar båda
definitionerna (se ovan).
I litteraturen görs även en åtskillnad mellan tids- och tvärsnittsdimensionerna av den
finansiella stabiliteten, ofta benämnt systemrisken. Tidsdimensionen fokuserar på
hur risken inom det finansiella systemet utvecklas över tiden, där olika balansräkningsoch marknadsindikatorer samt så kallade
stresstester är hjälpmedel i ambitionen att
kunna förekomma en finanskris eller åtminstone kunna skönja den när den fortfarande befinner sig i sin linda. Tvärsnittsdimensionen fokuserar däremot på hur risken
fördelas mellan olika aktörer på de finansiella marknaderna vid en given tidpunkt
och hur fallerandet av en enskild aktör på en
marknad skulle kunna påverka marknaderna i stort. En sådan analys är också en form
av stresstest som kan användas till att identifiera systemviktiga aktörer.
Som redan nämnts är kunskapen om ett
finansiellt systems stabiliserande faktorer
bristfällig. Vidare demonstrerade finanskrisen 2007–2008 på ett övertydligt sätt att
den reala ekonomins funktionsätt är intimt
sammanvävd med ekonomins finansiella

dito (se Hall, 2010, som på ett förtjänstfullt
sätt visar varför krisen kunde ha stora realekonomiska konsekvenser; se även Hall,
2011). Därför är det också nödvändigt att
man söker utveckla en bättre förståelse för
hela makroekonomins funktionssätt för att
på så sätt bättre förstå vad som bestämmer
det finansiella systemets stabilitet. Att detta
är en svår uppgift samt utgör en av de mer
centrala uppgifterna inom det makroekonomiska forskningsprogrammet behöver knappast nämnas. Trots detta finns nästan ingenting att läsa om relevant och ny makroekonomisk forskning i GRs utvärdering.
För att återgå till detta med stresstester i
det krisförebyggande stabiliseringsarbetet,
så är principen bakom dessa enkel. Det man
gör är att man länkar samman finansiella aktörers balansräkningar och sedan studerar
vad som händer i det finansiella systemet
om en aktör ställer in sina betalningar. Genom att systematiskt låta stafettpinnen för
konkurs vandra runt bland aktörerna kan
man identifiera de som är systemviktiga. Ett
alternativt stresstest är att utsätta aktörerna
för en gemensam chock i form av kraftigt
stigande arbetslöshet eller kraftigt fallande
bopriser och därefter studera effekterna av
chocken för det finansiella systemets stabilitet.
Vad som normalt fattas i dessa stresstester är att aktörerna med sina respektive balansräkningar är integrerade i en välspecificerad makroekonomisk modell. För det man
vill få kunskap om, förutom vilka aktörer
som är systemviktiga, är hur de ekonomiska
mekanismerna för fallissemang av den finansiella sektorn ser ut. Därmed skulle man
kunna fastställa om det finns verktyg till att
påverka dessa mekanismer samt om dessa
verktyg är av sådant slag att de går att implementera i praktisk politik. Trots allt är det
så att om ett verktyg visar sig vara alltför

komplicerat, så är det omöjligt att använda
verktyget i det faktiska stabiliseringsarbetet.
Att hitta kandidater till mekanismer är
inte svårt. Säg att ett företag finansierar en
expansion av sin verksamhet genom upptagandet av lån. På grund av ett försämrat internationellt konjunkturläge faller efterfrågan på produkterna så pass att företaget får
problem att uppfylla sina åtaganden. Om då
en systemviktig bank finns med bland finansiärerna kan kreditförlusterna komma att få
så stora och negativa återverkningar på övriga kreditinstituts balansräkningar att tillgången på krediter stryps på grund av kapitalkraven. Den minskade kredittillgången
har i sig en negativ konjunktureffekt och
därmed finns en växelverkan mellan en ekonomis reala och finansiella sidor. Naturligtvis är exemplet inte nytt och man skulle även
kunna utvidga det till att inkludera även
kreditfriktioner (se Woodford, 2010) och
en finansiell accelerator (se Bernanke, Gertler och Gilchrist, 1999; se även kreditcykelmodellen i Kiyotaki och Moore, 1997) för
att förstärka cyklerna.
Ett potentiellt problem är dock att litteraturen skiljer sig åt inom de delområden
som man vill integrera. Makroteorin i form
av dynamiska stokastiska allmän jämviktsmodeller (så kallade DSGE-modeller) är
starkt formaliserad med modeller av likartad struktur, medan litteraturen om finansiell stabilitet är betydligt mer heterogen
och till stora delar inte alls lika formaliserad
som makroteorin (åtminstone om en makroekonom skulle få tycka till). Men det finns
exempel på intressanta arbeten, däribland
den makromodell i Brunnermeier2 och Sannikov (2011) där ekonomin genomgår upprepade krisperioder då den finansiella sektorn inte förmår att internalisera alla kost2 I sammanhanget kan nämnas att Markus Brunnermeier sitter med i ESRB:s vetenskapliga kommitté.

nader associerade med finansiella aktörers
risktaganden. Systemrisken bestäms alltså
endogent i deras modell. Det som annars är
gemensamt för den nya litteraturen är att
den är så pass ny att relativt litet hunnit publiceras i vetenskaplig periodika.
Vad svarar då GR på finansutskottets
fråga om Riksbanken har nödvändiga verktyg i sitt arbete för finansiell stabilitet?
Egentligen inte så mycket som man skulle
önska (och detta speciellt när vi känner till
GRs meritering inom relevanta forskningsområden), vilket också innebär att en
granskning av GRs utvärdering om Riksbanken fullgjort sitt uppdrag att främja den
finansiella stabiliteten inte blir helt meningsfull. Som vi tidigare påpekat skulle ett
svar på finansutskottets fråga kunna vara
ett konstaterande att kunskapen ännu brister, varför försiktighetsprincipen bör til�lämpas när det gäller organiseringen av
mikro- och makrotillsynen i en eller flera
myndigheter. Bara för att ge ett exempel.
Samtidigt är vi medvetna om politikers ofta
svala attityd till sådana svar och därmed
kan vi även förstå GRs förhållningssätt till
sitt uppdrag.

2. Riksbankens
penningpolitik
GRs direktiv för utvärderingen av penningpolitiken avsåg naturligtvis samma tidsperiod som för utvärderingen av Riksbankens
arbete med finansiell stabilitet, alltså åren
2005–2010, och innefattade
o uppfyllandet av inflationsmålet och
stödet för den svenska ekonomiska utvecklingen,
o utformningen av penningpolitiken,
o Riksbankens prognoser och modeller
samt
o Riksbankens öppenhet
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och kom naturligtvis att präglas av hur finanskrisen kommit att påverka politiken.
GR gör emellertid ingen historisk återblick i
sin utvärdering, vilket hade varit motiverat.
Under presentationen samt den efterföljande utfrågningen, som Riksdagens finansutskott höll den 31 augusti 20113, passade
dock Charles Goodhart på att berömma
Riksbanken för den historiskt lyckade penningpolitiken, helt utan motivering. Vi ska
återkomma till detta nedan.
Helt kort använder penningpolitiken reporäntan som sitt i huvudsak enda instrument även om Riksbanken under senare tid
också kommit att utnyttja så kallade okonventionella metoder med kvantitativa förändringar. Dessa metoder har dock förändringar i räntan som sitt syfte varför faktum
kvarstår att penningpolitiken bara har ett
enda instrument. Eftersom det tar tid innan
förändringar i reporäntan nått full effekt
bygger penningpolitiken på prognoser som
görs med hjälp av modeller och bedömningar. Modellberäkningar och prognoser görs
av en stab inom avdelningen för penningpolitik, medan bedömningar naturligtvis görs
av Riksbankens direktion men även under
arbetets gång av staben. Hur väl har då penningpolitiken fungerat?
En utvärdering av den penningpolitiska
måluppfyllelsen ex post kan vara problematisk. Som GR påpekar kan Riksbanken fatta
ett beslut om en räntesänkning som i efterhand visar sig lyckad men som beror på att
ett antal chocker inträffat. Räntesänkningen
var alltså fel men Riksbanken hade tur. Det
omvända kan naturligtvis också inträffa, att
måluppfyllelsen är dålig men att Riksbanken egentligen fattat rätt beslut ex ante men
haft otur. GRs åsikt är därför att man inte
3 Se SVT Play: http://svtplay.se/v/2522006/svt_forum/utvardering_av_riksbankens_penningpolitik?sb,k108202,7,f,-1.

kan utvärdera penningpolitiken genom att
se på måluppfyllelsen ex post.
GR utvärderar nu ändå penningpolitikens måluppfyllelse ex post genom att jämföra medelkvadratgapen i inflationen och
BNP-tillväxten för ett antal länder samt
jämföra Riksbankens prognoser med andra
prognosmakare under utvärderingsperioden 2005–2010. Sammantaget kan man
säga att Riksbanken då blir en bedömare
bland andra och inte utmärker sig åt något
håll. Med tanke på de stora resurser Riksbanken lägger ner på sina prognoser och
analyser hade man kanske väntat sig en mer
kritisk hållning ifrån GRs sida.
GRs syn på penningpolitiska utvärderingar ex post (som de verkar dela med en av
de vice riksbankcheferna, se Svensson,
2009) är dock också problematisk, då man
måste skilja på den information Riksbanken
hade när man gjorde sin prognos, hur man
valde att då hantera denna information (såsom vilken modell man använde) samt de
överraskningar i form av chocker man sedan
kom att uppleva. I efterhand måste man
även hålla reda på den realtidsinformation
som Riksbanken haft tillgång till vid varje
tidpunkt, det vill säga notera alla revideringar av alla data som förekommit mellan utvärderingstidpunkten och varje beslutstillfälle.
Håll i minnet att de överraskningar Riksbanken erfarit är direkt beroende av de modellberäkningar, prognoser och bedömningar man gjort vid varje beslutstillfälle. En bedömare med Modell A kan till exempel
komma fram till att det under en period
mest varit efterfrågechocker som överraskat,
medan en annan bedömare med Modell B
kan finna att det varit produktivitetschocker
som dominerat. En utvärderare kan därför
inte utgå ifrån att Riksbankens modell är
korrekt. Om Riksbanken använder Modell

B när Modell A är korrekt , så ska slutsatsen
(efter en dålig måluppfyllelse) vara att man
använt en skev modell, vilket man bör klandras för, och detta oberoende av om penningpolitiken varit så kallat robust (se Hansen och Sargent, 2007).
Oss veterligen finns det ingen utvärdering av någon centralbanks penningpolitik,
GRs utvärdering inkluderad, där man lyckats med konststycket att göra en utvärdering
med hänsyn tagen till alla ovan nämnda aspekter. Med GRs och Lars E O Svenssons
krav på en bra utvärdering kan man ställa sig
frågan om penningpolitiken överhuvudtaget
är möjlig att utvärdera och då på ett sätt så
att ansvar för den förda politiken verkligen
kan utkrävas? Kanske är det något sådant
GR hade i tankarna när man inte ansträngde sig mer än man faktiskt gjorde i sin utvärdering av Riksbankens penningpolitik?
Hur kan man då utvärdera en centralbanks penningpolitik? Antag att ett företag
bestämmer sig för att söka bibehålla den nuvarande lönsamheten och marknadsandelarna för de kommande tre åren. Efter tre år
visar det sig emellertid att marknadsandelarna och lönsamheten minskat kraftigt.
Hur ska företagsledningen utvärderas? Alla
är medvetna om att man kan ha haft tur eller otur. Naturligen och nära till hands ligger dock att jämföra med konkurrenterna
inom de olika marknadssegmenten. Om
målen missats och man presterat sämre än
konkurrenterna, så skulle ledningen ligga
mycket illa till i ett privat konkurrensutsatt
företag.
På liknande sätt kan man förhålla sig till
en centralbanks arbete. Har Riksbanken
klarat målen bättre eller sämre än andra centralbanker? Mycket talar för att Riksbanken
klarat sig avsevärt sämre än andra centralbanker när det gäller inflationsmålet genom
att man systematiskt överskattat inflations-

hotet, satt en för hög ränta och därmed fått
en för låg inflation och sysselsättning (se Assarsson, 2011a, 2011b). Målavvikelsen är
inte heller liten. Under åren 1995–2010 var
inflationen i genomsnitt 1,3 procent mot
målets 2 och den underliggande inflationen,
kärninflationen, översteg under hela denna
period aldrig 2 procent. Detta placerar Riksbanken i en klass för sig i en jämförelse med
sju andra länder (Australien, Eurozonen,
Kanada, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och Sydkorea). Inget land hade en så
stor och systematisk målavvikelse som Sverige.
Det hade varit lätt för GR att observera
Riksbankens stora och systematiska målavvikelse i penningpolitiken och med det i bagaget ställt den naturliga frågan: har räntan
varit för hög även under utvärderingsperioden 2005–2010? Istället har man utgått
från den felaktiga uppfattningen att penningpolitiken varit väl avvägd före år 2005.
Det brukar ofta hävdas, och det gör även
GR i sin utvärdering, att penningpolitiken
fungerar bäst och med fler frihetsgrader om
den omgärdas av förtroende och att centralbanken bland annat därför bör vara öppen
och transparent. Riksbanken brukar också i
olika sammanhang poängtera att den har
allmänhetens förtroende, vilket i praktiken
kunnat noteras i inflationsförväntningarna
som varit ganska väl förankrade kring 2 procent. Ett stort förtroende är bra ex ante. Men
i Riksbankens fall måste man ex post konstatera att allmänhetens förtroende bidragit till
en skadlig utveckling, då sysselsättningen
blivit lägre än vad som kunnat vara fallet om
allmänheten haft ett mindre förtroende för
Riksbankens politik och istället förväntat
sig 1,3 procents inflation.
En intressant fråga är därför om Riksbanken haft en slagsida mot för låg inflation
i sin politik. GR finner att så inte varit fallet.
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Men Riksbankens båda inflationsmått, KPI
och KPIX, var i genomsnitt under målet,
1,7 respektive 1,6 procent, under högkonjunkturperioden från år 2005 till halvårsskiftet 2008 när finanskrisen slog till. Kärninflationen låg också klart under 2 procent
under samma period. Därtill har det funnits
en slagsida i Riksbankens prognosfel som
under åren 2000–2006 systematiskt tenderat att överskatta inflationen med i genomsnitt 0,7 procentenheter (se Andersson,
Karlsson och Svensson, 2007). Slagsidan
gör sig även påmind i Riksbankens riskdiskussioner. Hur ofta hörde vi en riksbankschef oroa sig för en alltför låg inflation när
det istället varit just en för låg inflation, inte
en för hög, som varit det reella hotet, både ex
ante och ex post?
Med tanke på ovanstående är det förvånande att GR noterar att direktionen under
utvärderingsperioden 2005–2010 tidvis varit splittrad i en majoritet som förespråkat
en högre ränta än minoriteten, Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, men samtidigt inte gör några som helst försök till att
utvärdera skillnaden i synen på räntepolitiken:
o Varför har minoriteten förespråkat en
lägre ränta/räntebana?
o Har minoriteten en annorlunda modell än majoriteten?
o Vilken roll har stabens modell, Ramses, spelat i sammanhanget?
o Är det något antagande i Ramses som
minoriteten sett annorlunda på eller
beror de skilda ståndpunkterna helt på
olika bedömningar?
Som redan nämnts har vi ex post goda
skäl att tro att den lägre räntelinjen hos minoriteten hade givit en bättre måluppfyllelse
för Riksbanken, varför en analys av orsakerna till att direktionen varit splittrad i synen
på räntepolitiken hade varit extra värdefull.

Till sist, i och med september 2008 kom
penningpolitiken att bli en del av krishanteringen och vi instämmer i GRs beröm över
denna då marknaderna försågs med tillräcklig likviditet. Vi är dock av uppfattningen att
Riksbanken varit något för långsam med
räntesänkningarna i krisens inledning och
alltför snabb med räntehöjningarna i krisförloppets senare skede. Vår uppfattning är
att slagsidan mot för låg inflation återigen
visat sig i Riksbankens penningpolitik.

3. Sammanfattande
slutsatser
Utvärderingen av Riksbankens politik under åren 2005–2010, som GR presenterade
hösten 2011 på uppdrag av Riksdagens finansutskott, har klara förtjänster. Speciellt
vill vi nämna att makroperspektivet i det
krisförebyggande arbetet för finansiell stabilitet tydligt lyfts fram som ett komplement
till det mikroperspektiv som annars varit
dominerande i stabiliseringsarbetet. Dock
diskuteras aldrig på allvar att den ekonomisk-teoretiska grunden för mikro- och
makrotillsynen ännu är bristfällig, varför
försiktighetsprincipen bör tillämpas i ett
eventuellt reformarbete för att skapa ett stabilare finansiellt system. Det ska emellertid
sägas att GRs utvärdering inte är ensam om
denna svaghet. När det gäller utvärderingen
av Riksbankens penningpolitik under samma period, så hade vi gärna läst en utförligare analys om varför direktionen varit så
splittrad i synen på räntepolitiken samt varför den haft en så tydlig slagsida åt en alltför
låg inflation.
GRs utvärdering av Riksbankens arbete
är inte den första utvärdering som Riksdagens finansutskott beställt. Hösten 2006
presenterade Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin en utvärdering av Riksbankens

penningpolitik under åren 1995–2005, vari
de konstaterar att inflationen tidvis har ”underskridit Riksbankens inflationsmål, vilket har
varit förknippat med produktionsbortfall och
högre arbetslöshet” (se s 80 i Giavazzi och
Mishkin, 2007). Som vi själva skriver har
Riksbanken fortsatt sin målavvikelse nedåt
även efter år 2005. Avslutningsvis vill vi därför framhålla att det finns anledning att
grundligt undersöka varför Riksbanken så
ofta misslyckats med att nå inflationsmålet,
när hela den 17-åriga period penningpolitiken varit underställd ett sådant mål utvärderas.
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•
Alla i Sverige säger sig vilja stärka innovationspolitiken. Regeringen presenterar en nationell
innovationsstrategi, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver ett stort innovationsprojekt
och Socialdemokraterna vill inrätta en ”nationell innovationsberedning”. Vi fruktar dock att
innovationspolitiken blir alltför fragmentarisk med ett ensidigt fokus på stöd till FoU för
högteknologiska produkter. Vi förespråkar, utifrån ett evolutionärt schumpeterianskt synsätt,
istället en bredare ansats. Uppgiften är att skapa långsiktiga förutsättningar för att göra svensk
ekonomi som helhet mer innovativ och kreativ. Då krävs ett skatte- och regelsystem som
stimulerar kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i alla sektorer. Vi föreslår tio åtgärder
som tillsammans bildar ett ”ramverk” för en sådan innovationspolitik.
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Ett ramverk för innovationspolitiken*
Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson

I

en ny bok1 utvecklar vi de tankar om ett
innovationspolitiskt ramverk som lanserats i IVAs projekt Innovation för tillväxt och i Entreprenörskapsforums årsböcker. En utgångspunkt är de finans- och
penningpolitiska ramverken, men uppgiften
är svårare när det gäller innovation, som
spänner över många policyområden och vars
mål är svårare att kvantifiera.
Ett huvudbudskap är att policydebatten
om innovationer är för snäv. Den koncentreras i regel till utbildning samt satsningar på
FoU. Kunskapsuppbyggande är dock inte
tillräckligt; kunskapen skall också omsättas
i samhälleliga nyttigheter. Kunskap sprids

* Författarna tackar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för
finansiellt stöd.
1 Braunerhjelm, Eklund och Henrekson (2012). Vi hänvisar
den intresserade läsaren till bokens mer utförliga analys av ämnet för denna artikel. I boken finns också en mycket omfattande
referenslista.

inte automatiskt, ej heller omvandlas den av
sig själv till innovationer, växande företag
och ökat välstånd. För detta krävs institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap.
För att skapa långsiktighet och förutsebarhet i innovationspolitiken föreslår vi därför att den baseras på två grundbultar:
• Bygga kunskapskritisk massa: Stärk
grundutbildningen och höj dess kvalitet. Höj kvaliteten på universiteten.
Låt kvalitet och långsiktighet styra
FoU-politiken.
• Införa mekanismer som innebär att kunskap sprids och omvandlas till samhälleliga nyttigheter: Stimulera tekniköverföring, konkurrens och frihandel, stimulera kluster och bygg ut infrastrukturen. Underlätta för entreprenörer att
starta företag och testa idéer, reforme-

ra skatter och regelsystem så att entreprenörers möjligheter och drivkrafter
stärks.
Denna andra grundbult får vanligen alltför lite uppmärksamhet. Men i en liten och
öppen ekonomi som den svenska är den avgörande. Huvudsyftet med denna artikel är
att konkretisera de båda huvuduppgifterna,
vilket görs i det avslutande avsnittet. För att
konkreta förslag ska vara trovärdiga måste
de förankras såväl teoretiskt som kontextuellt, vilket görs i de två inledande avsnitten,
där vi behandlar tillväxtteori respektive förutsättningarna för entreprenörskap och
innovationer i Sverige.

1. Teori för
entreprenörskap,
innovationer och tillväxt
Otillräckliga tillväxtmodeller
Ett skäl till att innovationspolitiken utformas för snävt är att den i alltför hög grad tar
sin utgångspunkt i Paul Romers (1990) och
Robert Lucas (1988) inflytelserika arbeten
där investeringar i kunskap är den främsta
källan för tillväxt. Kunskap är otvivelaktigt
avgörande för ekonomisk tillväxt. Ändå visar analyser av kunskapssatsningars effekt
på tillväxt inte entydigt positiva resultat.
Vissa studier konstaterar ett samband,
medan andra visar svagt eller obefintligt
stöd för att forskningssatsningar leder till
högre tillväxt. En enkel korrelation mellan
FoU och BNP-tillväxt ger snarast ett negativt samband (Figur 1). Även om man tar
hänsyn till att effekterna av FoU-satsningarna kan uppstå med viss tidseftersläpning,
påverkas detta förhållande endast marginellt.
De kunskapsbaserade tillväxtmodellerna
visar, givet vissa antaganden, varför det är

rationellt för företag och individer att satsa
på kunskapsproduktion – men de förklarar
inte hur kunskap sedan sprids och omvandlas till ekonomiska nyttigheter. Analysramen kallas ”endogen tillväxt” för att kunskapsuppbyggnad inkluderas i modellerna;
men den spridning och kommersialisering
av kunskapen som måste till är inte endogeniserad. Förklaringsfaktorerna i dessa modeller – särskilt offentlig FoU – är därför
inte nödvändigtvis de mest relevanta för tillväxt och omvandling. Ny forskning visar att
kunskaps- och forskningssatsningar bör
kompletteras med entreprenörskap, konkurrens och rörlighet för att ekonomisk tillväxt ska genereras. Lagar, regelverk och normer som omgärdar omvandlingen av kunskap till samhälleliga nyttigheter är således
centrala för tillväxt.
Entreprenörskapets roll
Ingen besitter kunskap om alla tillgängliga
produktionsfaktorer och tänkbara produktionsmöjligheter. På individ- och företagsnivå skiljer sig därför möjligheterna till förnyelse och innovation radikalt från en situation till en annan. Eftersom informationen
är utspridd behöver beslutsfattandet vara
decentraliserat. I en dynamisk ekonomi
kommer produkter, företag och hela marknader att försvinna och ersättas av nya produkter och företag som är effektivare. Marknader fungerar som en experimentverkstad,
där nya idéer prövas mot gamla.
Nya företag bidrar med strukturomvandling och innovationer. Etablerade företag
har ofta bundit upp sig i befintlig teknik, vilken kan bli obrukbar vid innovationer. Nya
produkter och produktionsmetoder kan
därför vara svåra att introducera i mogna företag. Etablerade företag har istället en tendens att slå vakt om och exploatera den redan befintliga marknaden, medan nya pro-
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Figur 1
Sambandet mellan årlig BNP-tillväxt och FoU-satsningar
i 33 OECD-länder, 2001–2009.
Källa: Braunerhjelm (2012).

dukter bäst produceras i nya företag – eftersom dessa ofta etableras just för denna nya
verksamhet.
De stora företagen är relativt sett bättre
på FoU som förbättrar existerande produkter, medan de nydanande innovationerna
ofta görs av mindre företag. Dessa är i sin
tur ofta avknoppningar från de större företagen. Ny teknologi utvecklas, implementeras, kommersialiseras och sprids ofta i form
av nya entreprenöriella företag. Många etablerade företag gör företagsuppköp just för
att få tillgång till ny teknologi.
Entreprenörskap som produktionsfaktor
Egenföretagande är inte detsamma som entreprenörskap. De flesta egenföretagare är
varken innovativa eller växande, och de flesta företagare i Sverige kommer aldrig att ha
en enda extern anställd. Potentiellt innova-

tiva entreprenörer är få, inte lätt utbytbara,
och tenderar att redan ha välbetalda jobb i
existerande företags karriärhierarkier.
Entreprenören är en länk som omvandlar
kunskap till innovation. Utifrån den insikten blir följaktligen entreprenören – ekonomins förändringsagent – strategiskt avgörande och bör dessutom vara en utgångspunkt för den ekonomiska politiken. Entreprenörskap bör betraktas som en egen produktionsfaktor. Vad entreprenören gör i
startfasen av företaget är att med sin speciella insats skapa mer kapital; detta kan vara
både teknologiskt och organisatoriskt. Vi
vill hävda att i modeller som säger sig syfta
till att förstå förnyelse, innovation och tillväxt är det nödvändigt att inkludera entreprenörskap som en egen produktionsfaktor,
med unika egenskaper som ger ett distinkt
bidrag till produktionsresultatet.

Under de senaste årtiondena har en evolutionär tillväxtansats utvecklats parallellt
med de endogena tillväxtmodellerna. Denna
betonar förutsättningar och möjligheter för
individer och företag att exploatera ny och
befintlig kunskap i innovationssatsningar.
Likaså betonas betydelsen av mångfald, variation och selektion. Innovativa verksamheter karaktäriseras av experiment, osäkerhet
och risktagande där marknaden fäller avgörandet om en produkts kommersialiseringspotential.

2. Innovationspolitik:
utbildning och forskning
Det första benet i vår ansats rör uppbyggnad
av kunskap. Samstämmiga utredningar pekar tyvärr på tilltagande problem redan i de
första faserna av kunskapsuppbyggnaden.
Den svenska skolan visar låg kvalitet, låg läsförståelse, svaga matematikkunskaper och
alltför ofta dåliga lärare. Svag grundutbildning spiller över till högskolorna. Studenterna har otillräckliga grundkunskaper, vilket leder till svårigheter att tillgodogöra sig
undervisning. Genomströmningstiden är
lång. Intresset för naturvetenskap är svagt
och antalet utexaminerande ingenjörer lågt.
Dålig utbildning försvårar också rekryteringen till arbetsmarknaden.
Kompetensnivån inom såväl grundutbildning som högre utbildning bör höjas
kraftigt. Vi har på denna punkt inga egna
omvälvande insikter, utan sällar oss till den
kör av röster som vill se genomgripande reformer. Bland de förslag vi instämmer i kan
nämnas kvalitetsmål för svenska elevers ranking och prestation inom PISA-systemet,
lärlingsutbildningar för elever som inte är
motiverade för högre teoretiska studier,
bättre samverkan skola-näringsliv och en rejäl förbättring av lärarnas utbildning och lö-

neläge. Särskilt viktigt är att stärka rektorernas roll som ledare.
Vad avser den statligt finansierade forskningen på universiteten måste ett litet land
som Sverige satsa rätt. Resurserna är idag
alltför utsmetade. I stället för koncentration
till forskningsuniversitet har många små
högskolor fått dela på forskningsresurser –
utan att kunna nå kritisk massa. Ett system
som i högre grad bygger på att forskningsmedel fördelas utifrån kvalitetskriterier
skulle – tillsammans med den möjlighet till
specialisering som följer av större autonomi
– skapa forsknings- och innovationskritisk
massa.
Med vår syn att kunskapsöverföring är
viktig blir samverkan med näringslivet central. En sådan kan ta sig många olika uttryck, såsom avknoppningar, forskarbyar
och fler adjungerade professurer. Men i Sverige har andelen statligt finansierad behovsstyrd forskning i samråd med industrin
minskat sedan 1990-talet. Autonomireformen från 2009 tillåter universiteten att profilera forskning och utbildning mer – däremot inte sina innovationssystem. Detta är
en brist; universiteten bör äga sina egna innovationsprocesser. Regler som hindrar universiteten att utveckla sina holdingbolag bör
undanröjas. Rörligheten mellan olika akademiska miljöer och mellan akademi och näringsliv bör förbättras.
Vi anser också att forskningsresurser bör
fördelas efter kvalitets- och innovationskriterier samt att tidshorisonten i forskningspolitiken bör förlängas. I dag sträcker den
sig vanligen fyra eller fem år framåt. Men
forskning – för att inte tala om kommersialisering av forskning – kräver ofta betydligt
längre tid. En avsiktsdeklaration rörande
forskningssatsningar i ett längre perspektiv
– tio till tolv år – skulle skapa större förutsägbarhet.
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FoU sker också i de privata företagen, i
pengar räknat mer än dubbelt så mycket
som vid universiteten. Sverige har stolta traditioner, men under senare år har färre kommersiellt lyckosamma produkter tagits fram.
En stor del av FoU-investeringarna sker
inom ett fåtal koncerner, vilka ofta har FoUcentra utanför Sverige. Färre forskarresurser
har under senare år förlagts till Sverige. Nya
resurser har i ökad utsträckning hamnat i
andra länder; i några fall har svenska FoUcentra lagts ned eller flyttats ut.
Svenska företag lyckas inte hävda sig tillräckligt väl i nätverksbaserad forskning, där
företag måste förvärva idéer, uppfinningar
och materiella tillgångar från andra företag
eller utländska universitet. En orsak är brist
på kompetenta inhemska forskare till följd
av den bristfälliga utbildningen och låga
forskarlöner och höga inkomstskatter. Låga
löner efter skatt gör det vidare svårt att attrahera internationellt ledande forskare.
Denna problembild gör oss skeptiska till
ökade statliga FoU-subventioner. Uppgiften

Nystartat företag
– Ägt av en eller flera
grundare
– Negativt kassaflöde kräver
EK-finansiering
– Affärsänglar ev. in som
delägare
–

Börsnotering (IPO)
Kräver i regel att det
finns en huvudägare
för att lyckas

är inte att kasta in mer pengar i ett system
som inte fungerar särskilt väl. I stället bör
själva systemet förändras. De viktigaste åtgärderna ligger inom skattesystemet; nedan
följer en rad förslag som ger effekter också
på näringslivets FoU.

3. Innovationspolitik:
kunskapsspridning och
kommersialisering
Viktigare än stöd till FoU är det andra benet
i strategin: att omvandla kunskap till nyttigheter. Centralt här är möjligheten för entreprenörer att finna finansiering till företags
uppbyggnad och tillväxt. I Figur 2 beskrivs
centrala faser i ett företags utveckling.
Ett företag startas vanligen av en eller ett
fåtal grundare. Det tar i regel lång tid innan
produkterna når marknaden – och därefter
dröjer det ytterligare innan kassaflödet blir
positivt. Risken är sällan kalkylerbar. Innovativt entreprenörskap är en verksamhet där
osäkerheten är osedvanligt stor. Därför

Utvecklingsfas

Tillväxtfas

– Litet växande
företag med visst
kassaflöde
– Tillväxt kräver
externt EK – VC
kommer in

Fsg till annat företag
(trade sale)
Tidigare ägare lämnar och
verksamheten integreras i
det köpande företaget

– Växande företag moget för
börs-notering, fsg till annat
företag (trade sale) eller till
ledningen (MBO)
– VC lämnar sitt ägande

Fsg till ledningen (MBO)
Grundare och
nyckelpersoner äger
företaget, finansieras
med lån; ev finns externa
minoritetsägare

Figur 2
Centrala faser i ett företags utveckling.
Källa: Henrekson och Sanandaji (2012).

Nedläggning
VC-ägaren har avtal som
säkrar så stor del som
möjligt av tillgångarna
(preferensaktier m m)

krävs kontraktsverktyg där ägande och kontroll kan betingas på oförutsägbara framtida
utfall.
Finansieringen av företagens expansion
På grund av icke-kalkylerbara risker är finansiering med eget kapital ofta nödvändig.
Samtidigt är få grundare tillräckligt kapitalstarka för att själva finansiera företaget. Ett
sätt att möta problemet är mjuka lån från offentliga myndigheter. Erfarenheterna är
dock nedslående. Politiker kan frestas att
lansera en rad organ för dylika lån, på regional och branschmässig bas, vilket medför ett
gytter av oöverskådliga villkor. Bara i Sverige har IVA (2011) i sin studie av det svenska
innovationssystemet identifierat inte mindre än ett femtiotal olika aktörer – något
som föranlett epitetet ”kladdkakan”.
De externa finansiärer som i regel är
lämpligast att gå in med eget kapital i den
första såddfasen är s.k. affärsänglar – förmögna privatpersoner med egen erfarenhet
som entreprenörer och med tid och kapital
att satsa i nya affärsidéer. I nästa fas blir företaget intressant även för finansiering från
venture capital (VC)-bolag. De är inte bara
passiva finansiärer, utan bidrar också till utvecklandet av företag och vid kommersialiseringen av idéer.
Externa finansiärer som går in med ägarkapital i ett entreprenörsdrivet företag möter ett antal svårigheter. Ett första problem
är asymmetrisk information – entreprenören vet mer om verksamheten än finansiären.
Problemet med asymmetrisk information
avhjälps bäst genom att investeraren kommer in som delägare och därmed får mer insyn. På marknaden har utvecklats avtal där
externa investerare betalar ut det finansiella
stödet i omgångar. Därmed uppstår tillfällen att utvärdera resultaten i varje skede –

liksom att gå ur investeringen om företaget
inte presterar som förväntat.
Externa finansiärer vill ha en substantiell
ägarandel för att få del av de förväntade kapitalvärdena, men ägarandelen bör inte bli
större än att entreprenören har incitament
att bidra med sin unika kompetens. Samtidigt vill de externa investerarna ha möjlighet
att byta ut grundaren och/eller lägga ner företaget. Entreprenören har sällan de resurser som krävs för att klara den mer kapitalkrävande utvecklingsfasen. Externa finansiärer måste därför ganska snart gå in med
eget kapital i stor omfattning. Detta innebär
att grundaren i så fall förlorar kontrollen
över sitt företag, vilket försvagar drivkrafterna att bidra till utvecklingen. Här uppstår således ett dilemma.
Lösningen, som började användas i USA
under 1980-talet, stavas aktieoptioner. De
externa investerarna tar ägarkontrollen över
bolaget, men grundaren (och andra nyckelmedarbetare) erhåller billiga aktieoptioner
som garanterar att de återfår ett substantiellt ägande i framtiden, förutsatt att ett antal
”milstolpar” uppnås. Avtalen är i regel utformade så att entreprenören endast får köpa
aktier om denne stannar i företaget och fortsätter att bidra med sin kompetens.
Optionsinstrumentet är ett sätt att ge
grundaren och andra nyckelmedarbetare
med begränsad eller ingen egen förmögenhet del i de kapitalvärden vars skapande förutsätter deras medverkan. Ett väl utformat
optionsprogram får grundaren/entreprenören att bete sig som om hon själv fortfarande
var ägare till projektet.
Beskattning av entreprenörsinsatser
I snabbväxande företag utförs entreprenörsfunktionen i praktiken ofta av anställda
nyckelpersoner med särskild kompetens.
Skattebelastningen på arbetsinkomster har
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dock varit mycket hög i Sverige under hela
efterkrigstiden. Trots alla skattereformer är
marginalskatten inklusive icke förmånsgrundande sociala avgifter på högre inkomster fortfarande ca 67 procent.
Personaloptioner skulle kunna stimulera
anställda att bli mer entreprenöriella. Även
dessa instrument är dock högt beskattade i
Sverige. Om optioner knyts till anställningen och har en tidsmässig inlåsning är avkastningen lönebeskattad och läggs ovanpå den
vanliga inkomsten, vilket i praktiken betyder högsta marginalskatt. Därutöver belastas företaget med lagstadgade sociala avgifter. Förutom att skatterna minskar den
framtida avkastningen och försvagar incitamenten skapar de kassaflödesproblem. In
novativa företag är beroende av starka kassaflöden eller stort eget kapital. Unga entreprenöriella bolag har ofta svaga kassaflöden,
ett problem som förvärras om skattesystemet stipulerar att skatter ska betalas tidigt.
Med de svenska skattereglerna är det
enda sättet för grundaren att få låg kapitalbeskattning att sälja hela företaget och lämna helt och hållet. Men då ingås inte det avtal där entreprenören och andra bärare av
nyckelkompetenser har starka incitament
att bygga värden. Möjligheten till etappvis
finansiering bortfaller, liksom de fördelar
detta medför genom många tillfällen att utvärdera resultaten. I stället blir den initiala
investeringen större, vilket ökar kraven på
tillväxt och avkastning.
Att skatteregler blockerar framväxten av
effektiva avtal mellan grundare och nyckelpersoner å ena sidan och externa finansiärer
å andra sidan syns i att den svenska VCmarknaden är mycket liten i förhållande till
utköpsmarknaden. Vi föreslår därför att
vinster på aktieoptioner (och konvertibler)
knutna till anställningen bör beskattas som
kapitalinkomst och inte heller beläggas med

sociala avgifter. Ett villkor om inlåsning
(t.ex. ≥ 3 år) bör införas för att den lägre
skattesatsen ska vara tillämplig.
Beskattning av olika finansieringsformer
Entreprenörer har olika bevekelsegrunder,
men pengar och avkastning på eget arbete
och företagande är starka drivkrafter. Fram
till 1991 missgynnade dock det svenska
skattesystemet nya, små företag, medan stora företag och institutionellt ägande gynnades. Under lång tid förelåg en extrem skillnad i beskattning beroende på ägare och finansiering: skuldsättning var den mest gynnade finansieringsformen och nyemission
den minst gynnade.
På senare år har 3:12-reglerna reformerats flera gånger och är numera mycket förmånliga för vissa aktörer. Men reglerna är
komplexa och trots förbättringarna kan de
därför fortfarande verka avskräckande. Få
och transparenta skatteregler bör vara ett
mål i sig.
Vi anser att missgynnandet av eget kapital jämfört med lånat bör upphöra. Innovationer innebär hög risk och genuin osäkerhet där riskerna över huvud taget inte kan
kvantifieras. Då blir lånat kapital inget fullgott alternativ. Kapitalvinster bör även vid
mindre försäljningar vara mer förmånligt
beskattade för att stimulera till uppbyggnad
av kunskapsbaserade företag. Skattemässig
neutralitet bör råda mellan utveckling i egen
regi och försäljning.
Humankapitalets lönsamhet
Med höga skatter på arbete blir det svårare
för en vit tjänstesektor att konkurrera med
obetalt egenarbete. Effektiva vita arbeten
konkurreras ut av mindre effektiva svarta.
Produktiviteten minskas och drivkrafterna
att investera i specialiserat humankapital
försvagas. Innovationsincitamenten blir sva-

gare när specialiseringsgraden är lägre. Höga
skatter blockerar därmed entreprenöriell affärsutveckling i stora delar av tjänstesektorn.
Skattekilen för en del tjänster har under
senare år visserligen reducerats genom de
s.k. RUT- och ROT-avdragen. Systemen
dämpar högskattestatens hämmande effekt
på utvecklingen av den privata tjänstesektorn. Arbetsbeskattningen har också sänkts
genom jobbskatteavdragen och lägre sociala
avgifter. Restaurangmomsen har sänkts, vilket gör att yrkesmässigt tillagad mat nu har
samma momssats som hemlagad. Dessa
sänkningar gör skattesystemet plottrigare,
men medför ur ett entreprenörsperspektiv
ändå steg i rätt riktning.
För att ytterligare stimulera innovationer
förespråkar vi en fortsatt sänkning av skatterna på arbete. Det skulle ge positiva effekter på arbetsmarknaden. Dessutom skulle
skattesystemet bli enklare. I väntan på en
större skattereform är slopad värnskatt och
borttagna sociala avgifter över förmånstaket
motiverade. Det skulle sänka den högsta
marginalskatten från 67 procent till 51 procent. Även expertskatten bör sänkas. Med
dagens regler är det i stort sett bara höga
chefer och idrottare som kan få den lägre expertskatten.
Skattesystemets betydelse
Om skattereglerna inte uppmuntrar entreprenörskap och aktivt ägande uppstår brist
på riskkapital i tidiga skeden. Det ligger då
nära till hands att i den politiska debatten
dra slutsatsen att staten bör ”gripa in” och
öka utbudet av kapital, t.ex. genom att via
skatteincitament styra placerare att investera i VC-fonder eller subventionera utgifter
för FoU. En sådan slutsats har dock svagt
empiriskt stöd. Det är också högst ineffektivt att först sjösätta ett skattesystem som
hämmar marknadens utbud av riskkapital

och därefter kompensera dessa brister med
ett stödsystem för att subventionera fram
mer kapital.
Om incitamenten istället utformas så att
drivkrafterna till entreprenörsinsatser
stärks, ökar både efterfrågan på riskkapital
och avkastningen på FoU-investeringar. En
generellt
entreprenörskapsstimulerande
strategi är mer effektiv än att använda resurser till riktade skattesubventioner för FoUutgifter, riskkapitalavdrag eller att offentliga
medel via fondbildningar öronmärks för investeringar i entreprenörsföretag.
Arbetsmarknadens funktionssätt
Snabbväxande företag behöver flexibilitet
vad gäller avtalsformer och möjlighet att variera arbetsstyrkan. Tre områden är särskilt
viktiga för snabbväxande företag: arbetsmarknadens regleringar, lönebildningen och
socialförsäkringarna.
Forskningen kring strukturomvandling
ger skäl att tro att ett strikt anställningsskydd och regelverk som minskar avtalsfriheten är mer besvärande för företag som vill
växa snabbt än för mogna företag och för företag utan tillväxtambitioner. Mindre företag har större behov av att variera sin kunskapsbas – ibland i snabba och stora steg –
medan större företag kan gynnas av en stelare arbetsmarknad där deras innovativa
personal lättare kan hållas kvar.
En strikt reglering av anställningar och
friställningar försvårar för entreprenörer att
anpassa arbetsstyrkan. Ett starkt anställningsskydd ökar alternativkostnaden både
för att byta jobb och för att bli företagare.
Det minskar benägenheten att starta företag
och försvårar deras möjligheter att rekrytera
bra personal. Visserligen kan företagen öka
flexibiliteten genom att utnyttja sig av tillfälliga anställningar. Dock finns nackdelar med
detta. Visstidsanställda är mindre motive-
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rade att investera i företagsspecifika kunskaper, vilket gör det svårare att utveckla högt
värderad kompetens.
Centraliserade löneförhandlingar i kombination med höga minimilöner tenderar att
missgynna mindre och yngre företag, särskilt i tjänstenäringar. Detta följer av att lönenivån genomgående är högre i större och
äldre företag. En sammanpressad lönestruktur innebär också att avkastningen på högre
utbildning är förhållandevis låg i Sverige,
vilket minskar incitamenten för den enskilde att betrakta utbildningen som en investering.
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Socialförsäkringssystemet
Socialförsäkringar kan minska risken för individer som engagerar sig i entreprenöriella
företag. Här är det viktigt att det offentliga
systemet är tillräckligt generöst för att vara
relevant även för inkomsttagare med löner
över snittet och att tryggheten inte samtidigt är kopplad till anställningstid hos den
nuvarande arbetsgivaren. Det finns skäl att
tro att ett danskt system av flexicurity-typ
som kombinerar ett svagare anställningsskydd med en generösare offentlig inkomstförsäkring gör det lättare för företag att växa
snabbt.
Detta område är kontroversiellt. Icke desto mindre är det viktigt att klargöra det utbytesförhållande som här föreligger mellan
trygghet och dynamik. Det är tyvärr ett faktum att flera av Sveriges trygghetssystem
och normer för lönebildning begränsar de
möjliga kombinationerna på arbetsmarknaden och i produktionen. Detta gör det svårare för entreprenörer att experimentera och
testa nytt.
Mot denna bakgrund menar vi att en genomgripande politik för ett mer innovativt
samhälle bör göra tryggheten i socialförsäkringssystemen flyttbar. I detta ligger en

hyggligt generös A-kassa, med höga krav på
att flytta, acceptera jobb och vara beredd på
att omskola sig och skaffa nya mer produktiva kunskaper. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna bör utformas som tydliga omställningsförsäkringar, inte som ett alternativ till fasta jobb, och pensionssystemen bör
vara fullt aktuariska. Dagens svenska system
uppfyller inte de kraven. I dag finns regler
som, särskilt i de avtalade tilläggspensionssystemen, innebär att det kan vara mer fördelaktigt för äldre att helt sluta jobba istället
för att acceptera ett nytt jobb till lägre lön i
slutet av karriären. Likaså kan pensionsinbetalningarna för den siste arbetsgivaren i
många fall bli mycket betungande om man
nyanställer en äldre person. Till detta kommer marginaleffekter för lägre pensioner på
83–100 procent, som en effekt av inkomstberoende bostadstillägg och hemtjänstavgifter.2 Detta gör att pensionsinbetalningar
även för heltidsarbetande med låg lön i
praktiken saknar eller har ett mycket lågt
värde.
Produktmarknadsregleringar
Nyare forskning pekar på risken att regleringar kan försvaga konkurrensen genom att
försvåra nyetableringar och inträde på marknaden. Minskat konkurrenstryck innebär
också minskade drivkrafter att flytta kapital
och arbetskraft från företag med lägre till
företag med högre produktivitet. Regleringar som begränsar inträde på marknaden och
konkurrensen tenderar att dämpa innovativitet och produktivitetstillväxt (Howitt
2007, Acemoglu m.fl. 2003). Skälet är att
regleringarna ofta skyddar gamla företag genom att försvåra nyetableringar och efter2 Se Håkansson (2012) för detaljerade beräkningar. Om pensionären dessutom har en mindre förmögenhet blir marginaleffekten över 100 procent till följd av att 15 procent av förmögenheten över 100 000 kr räknas som inkomst även om den inte
ger någon avkastning.

som de vanligen utgår från en äldre, etablerad teknologi.
Under 1990-talet skedde omfattande avregleringar av flera marknader i Sverige, vilket bidrog till att produktiviteten i tjänstesektorn ökade snabbare. Att den svenska
reformtakten dämpats under 2000-talet är
sannolikt ett skäl till att produktivitetsökningstakten i tjänstesektorn avtagit. Dock
ska tilläggas att effekten är svår att kvantifiera på grund av samtidiga förändringar av
skattesystem, avdragsrätt och sysselsättning.
Eftersom de flesta sektorer har myriader
av regleringar, avstår vi från att lägga detaljförslag. I stället vill vi utöka Regelrådets
mandat samtidigt som Rådet tilldelas rejäla
resurser för att kunna genomföra grundliga
konsekvensanalyser.3 Det bör granska alla
lagförslag och identifiera risker för att nya
regleringar får hämmande effekter för konkurrens och innovationer. Vid stora sådana
risker bör Regelrådet ha vetorätt.
De skattefinansierade välfärdstjänsterna
Innovationer och entreprenörskap spelar
viktig roll även i den offentliga sektorn.
Inom välfärdstjänsterna kan inte maskiner
ersätta människor på samma sätt som i industrin och varudistributionen. Den relativa
kostnaden kommer därför att stiga, vilket
gör det särskilt viktigt att stimulera nytänkande och innovationer. Till detta kommer
en ogynnsam demografisk utveckling som
sätter ytterligare press på de befintliga systemen.
Att valfrihet och konkurrens gynnar konsumenterna på normala marknader med
3 Regelrådet, instiftat 2008, är ett rådgivande organ, som ska
bistå regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar för företag. Regelrådet ska granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse
för företagens arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga.
Rådet ska också lämna information och råd som främjar en
kostnadsmedveten och effektiv regelgivning. Se www.regelradet.se.

privat finansiering och produktion är knappast kontroversiellt. Dagens välfärdstjänster
handlas emellertid på s.k. kvasimarknader
där tjänsterna ifråga är komplexa och svåra
att upphandla, informationen är asymmetrisk, det finns segregerande krafter etc. Manipulation och slöseri uppstår lättare när en
tredje part (skattebetalarna) finansierar alla
transaktioner mellan producent och konsument. Dessutom är dessa tjänster starkt
ideologiskt laddade, vilket gör även tekniska
detaljer politiskt kontroversiella. Politiserad
och mediegranskad upphandling innebär
därför ibland att offerter måste vara så noggrant specificerade att innovationer de facto
försvåras eller t.o.m. omöjliggörs.
Generellt innebär detta att det saknas incitament för innovativa och kvalitetshöjande
lösningar, istället präglas existerande system
av kostnadsminimering utan uppföljning av
kvalitetseffekter. Problemen är störst för s.k.
trovärdighetstjänster där producenten vet
mer än konsumenten om dennes behov.
Konsumenten har ofta svårt att själv bedöma om hon behöver en viss tjänst, t.ex. en
viss typ av vård. Producenten kan därför i
kraft av sin expertis överdriva eller förringa
konsumentens behov. I viss utsträckning
kan konsumenterna förlita sig på producenternas rykte, men pålitlig information kan
endast spridas av konsumenter som förstår
och kan utvärdera tjänsten.
Kundval och konsumentskydd
Hur väl man än lyckas i utvecklingen av avtalsformer och upphandlingsprocesser är
konkurrensmomentet begränsat till själva
upphandlingstillfället. Den aktör som vinner en upphandling får ett temporärt monopol. Omfattningen på dessa monopol varierar mellan olika sektorer. Exempelvis kan ett
sjukhus dominera en region samtidigt som
ramavtal med flera leverantörer kan borga
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för åtminstone fåtalskonkurrens på andra
områden. Därför bör leverantören av välfärdstjänster (med få undantag) bestämmas
genom kundval.
Ett grundproblem är dock den asymmetriska informationen. Köparen befinner sig
genomgående i ett informationsunderläge
gentemot säljaren. På andra områden har
detta lösts genom regelverk för konsumentskydd. De ger konsumenten returrätt och
möjligheter till skadestånd, därtill upplysning i form av produktjämförelser och svartlistning av säljare som inte följer reglerna.
Inom välfärdssektorn är konsumentupplysning och konsumentskydd begränsade,
ibland närmast obefintliga. Vi finner detta
märkligt, eftersom det vanligen är väsentligt
mer som står på spel för konsumenten vid
leveranser av välfärdstjänster än vid inköp av
andra varor och tjänster. Mediagranskning
är sannolikt inte tillräcklig för att undvika
missbruk och vanvård; därför krävs effektiva
regler för konsumentrådgivning och konsumentskydd – oavsett om produktionen sker
i privat eller offentlig regi.
Agglomeration, kluster och innovation
Befolkningstäta miljöer har betydande attraktionskraft, dels i sig själva men också för
att de ger möjlighet att bilda kluster där företag av likartat slag kan samarbeta, konkurrera och lära av varandra – och gynnas av en
dynamisk arbetsmarknad för specialister.
Växande storstäder är motorer för nytänkande och omvandling. En politik för innovationer måste därför innehålla en strategi
för hur kluster, infrastruktur och regionala
arbetsmarknader ska utvecklas.
Särskilt viktigt är att bostadsmarknaden
fungerar väl. Decenniers hyresreglering har
medfört att lägenheter i attraktiva lägen fått
en hyra klart lägre än om den hade satts på
en fri marknad. Detta har skapat betydande

inlåsningseffekter. Vissa åtgärder har under
senare tid vidtagits för att luckra upp bruksvärdesprincipen, men inlåsningseffekterna
finns kvar i attraktiva områden. Samtidigt
finns lägenheter där prisbildningen är fri,
nämligen bostadsrätter och ägarlägenheter,
vilket ger en stark tendens till ombildning
från hyresrätt till bostadsrätt/ägarlägenhet.
Bostadsmarknaden behöver både en stor hyresrättssektor och en stor ägarsektor.
Friare regler för andrahandsuthyrning
skulle kunna öka utbudet av lägenheter för
förstagångsboende i storstäderna. Enligt
statistiken bor endast en procent av befolkningen i en bostad de hyr i andra hand. För
att öka antalet krävs avtalsfrihet och helt andra nivåer på rätten till skattefri uthyrning
än vad som hittills varit tillåtet. Regeringens
förslag våren 2012 om att underlätta för uthyrning av bostadsrätter är ett steg i rätt
riktning.
Omflyttningar i beståndet underlättas
om beskattningen av bostäder sker löpande
snarare än att den, som nu, tas ut vid avflyttning. Fram till 2006 var den löpande fastighetsskatten ca 0,7 procent av marknadsvärdet, medan reavinstskatten kunde uppskjutas så länge försäljningssumman återinvesterades i en ny bostad. Nu är den löpande
skatten maximalt 6 825 kronor per år, vilket
ofta bara är en tiondel av nivån i det tidigare
systemet för en bättre villa i Stockholm,
medan den nominella reavinstskatten på 22
procent inte längre kan skjutas upp. Omläggningen av fastighetsskatten från löpande
beskattning till höjd reavinstskatt har därför
skadat marknadens funktionssätt. Löpande
beskattning av bostäder skulle underlätta
tillväxten i de täta miljöer där agglomerationsfördelarna är störst.
Att underlätta tillväxten av storstadsområdena förutsätter även förbättrad infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik. Sär-

skilt viktiga är satsningar på den regionala
spårbundna trafiken.

4. Ett ramverk för
innovationspolitiken
Framgångarna för de penning- och finanspolitiska ramverken har fått åtskilliga att
efterlysa liknande ”ramverk” för andra policyområden. Men framgångarna är svåra att
upprepa. Icke desto mindre är det viktigt att
också på innovationspolitikens område arbeta efter regelverk som skapar trovärdighet
och transparens. Utifrån vår syn på hur ekonomin fungerar – decentraliserad kunskap,
mötet mellan individ, idé och den omgivande ekonomisk-politiska miljön – vill vi trots
alla analytiska och politiska svårigheter
sammanfatta vår analys i något som kan
kallas ett ramverk för innovationspolitiken.
Det riktar in sig på de två huvuduppgifter vi
presenterat ovan – att bygga upp och samla
ihop kunskap och att sprida och kommersialisera kunskap.4
Bygg och samla ihop kunskap
Den första pelaren i vårt ramverksförslag –
en globalt konkurrenskraftig kunskapsbas
– bygger på följande rekommendationer:
1. Sverige bör utifrån den internationella
PISA-rankingen sätta upp kvantitativa
mål för svenska elevers ranking och prestation inom PISA-systemet.
2. Universitets- och högskolor bör utifrån best practice-erfarenheter från andra universitet använda sig av de pedagogiska metoder som visat sig ha störst effekt på innovation och entreprenörskap.
Studenter bör involveras mer i innovations- och entreprenörskapssatsningar.
4 Vi noterar att även OECD inleder sin nya innovationsstrategi med att slå fast behovet att driva på ”the creation and diffusion
of knowledge” (OECD 2010).

3. Resurser till forskning och innovation
bör i högre uträckning fördelas efter
kvalitetskriterier och universitetens autonomi bör förstärkas. Det bör stimulera
till fördjupad samverkan och mer
mångfald i relationerna med näringslivet.
4. Forsknings- och innovationspropositionerna bör kompletteras med en mer
långsiktig intentionsframskrivning rörande de statliga forskningssatsningarna
– förslagsvis med en horisont på tio till
tolv år. Detta skulle skapa större förutsägbarhet och förtroende hos såväl näringsliv som inom akademin.
De två första av dessa rekommendationer
är av typen avsiktsförklaring medan de två
sistnämnda skulle kunna beslutas av riksdagen.
Spridning, innovation och kommersialisering
av kunskap
Den andra pelaren handlar om att omvandla
kunskap till innovation. Här vill vi lyfta
fram följande sex förslag:
5. Regelrådets oberoende bör stärkas. Regelrådet bör ha mandat att blockera regleringar som för med sig stora samhällsekonomiska kostnader. Regleringar
som inte används eller blivit obsoleta
ska successivt rensas ut och myndigheterna åläggas att gå igenom sin regelmassa och föreslå förenklingar.
6. Avreglering, kundvalsmodeller och
konkurrensneutralitet på välfärdsmarknader kräver andra former av
övervakning och uppföljning än vanliga konkurrensmarknader. Idag är
Konkurrensverket tillsynsmyndighet
för offentlig upphandling, lagen om
valfrihet och konkurrenslagen. Det
brister dock i uppföljning och övervakning av kvalitet och kundinformation.
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Konkurrensverket eller annan lämplig
myndighet bör få makt att åtgärda
brister med trovärdiga och ekonomiskt
kännbara sanktioner.
7. Staten kan i högre utsträckning tillhandahålla infrastruktur, information
och statistik som i sin tur kan användas
av privata aktörer för att bygga företag
och skapa innovationer. Samarbeten
som kan stärka den svenska innovationsprocessen bör uppmuntras genom t.ex. ett offentligt register där
innehavare av svenska patent stimuleras att lämna bindande licensierings
åtaganden.
8. Den offentliga sektorns organisation, ledning och styrning måste präglas av tydliga kriterier och drivkrafter som främjar innovation, kvalitet och produktivitet. Innovativa lösningar bör ge utslag
direkt i den anställdes eller verksamhetschefens lönekuvert.
9. Det svenska skattesystemet bör i högre
grad utgå från ett entreprenörskapsoch innovationsperspektiv. På kort sikt
anser vi att tre åtgärder bör prioriteras:
optioner kapitalbeskattas, progressiviteten
i inkomstskatterna minskas och likställighet bör gälla mellan låne- och egenkapitalfinansierad verksamhet. Skattesystemet
måste undvika inlåsningseffekter för
potentiellt riskkapital och eventuella
statliga insatser begränsas till de tidigaste investeringsfaserna. På längre
sikt bör ägarskatterna anpassas till en
nivå som inte överstiger genomsnittet
för konkurrentländerna.
10. Kunskapsspridning, innovation och
produktivitet befrämjas av färre beslutshierarkier och större regioner,
geografisk täthet och klustereffekter.
Politiken bör därför ha som tydligt
mål att stärka befintliga eller framväx-

ande kluster genom arbetsmarknads-,
bostads- och infrastrukturpolitik.
Av dessa sex rekommendationer är de tre
första och huvuddelen av skatteförslagen
mer lämpade att befästas i lagstiftning. De
övriga har karaktär av avsiktsförklaring.
Sammantaget bygger således vårt ramverk på tio innovationspolitiska principer –
tio ”budord” för innovationspolitiken. Genomförande och trovärdighet kräver att flera
av dessa konkretiseras i lagstiftning. Innovationspolitiken bör också generellt lyftas
fram av den högsta politiska ledningen, gärna i form av en innovationsberedning med
uppgift att vara vakthund och pådrivare över
hela fältet av de policyområden vi här tagit
upp.
Vi inser naturligtvis att inte alla dessa
förslag kan genomföras på en och samma
gång. Målkonflikterna gentemot andra politikområden är i vissa fall betydande. Men
som bruttolista för ett mer innovativt och
entreprenöriellt Sverige ser vi det ändå som
viktigt att presentera denna helhet. För den
innovativa och entreprenöriella politikern
finns ingen brist på uppgifter.
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•
Allmänningarnas problem har varit kända åtminstone sedan 1700-talet. Sätten att hantera
dem är framtagna under 1900-talet. Det fanns till att börja med två skolor; s.k. Pigouvianska
skatter och upprätthållandet av välspecificerade äganderätter. Den nyligen bortgångna
Ekonomipristagaren Elinor Ostrom har under slutet av 1900-talet, i stort sett på egen hand,
arbetat men en institutionell ansats som har fått ett stort genomslag i teori och praktik. Denna
uppsats försöker sammanfatta vad hon åstadkommit. Vad hon tillfört är en fördjupad analys
av detaljer i verkligheten som visar hur ett spektrum av institutionella lösningar kan uppstå,
ofta endogent, inom samfälligheten.
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Elinor Ostrom och allmänningarnas
problem
Karl-Gustaf Löfgren

Klassiska ansatser
Hur bristen på klart definierade äganderätter skapade misshushållning under medeltiden finns beskrivet i en artikel i Salvii Lärda
tidningar från år 1755.
”.. samfälle i åker, äng, skog och mark är
just en amma till et lands fattigdom; ty så
länge ingen vet eller råder om sitt är hela
hushållningen omskiftelig, som Månan,
dock mera av- än tillvaratagande. Jag vill
nämna ett eller två av de otaliga fördärv, som
berörde samfälle förorsakar.
Där grannar ligga samfälls i åker och äng,
får åkern ofta ligga okörder, eller ock köres
den i otid. En måste så, när grannen sår,
evad åkern är redig eller ej.

…Samfälle i skog och mark är lika, om
inte mera skadeligt…Ene skjuter, annan tar,
have den i handom har”.
I en inte obetydlig omfattning var människor tidigt medvetna om de bakomliggande mekanismerna. Till dem hör 1600-tals
filosofen Thomas Hobbes. På ett principiellt
plan insåg han att om en grupp individer
brukar en gemensam ”resurs” kan det finnas
incitament för en enskild individ, eller en
grupp av individer, att agera opportunistiskt
genom att inte bidra med sin arbetsinsats
men ta del av avkastningen. Mer specifikt,
alla individer i en nation har ett intresse av
att bidra till ”samhällsfriden”, men enskilda
individer eller grupper av individer kan ha

ett incitament att bete sig opportunistiskt.
Folkstyre blir därför enligt Hobbes ineffektivt, och han föreslog istället en enväldig regent (Leviathan 1651).
Den förste som på ett ekonomisk teoretiskt plan analyserade problematiken var
den danske nationalekonomen Jens Warming. I en artikel i Nationalökonomisk Tidskrift 1911 diskuterar han konsekvenserna
av att fiskare har fri tillgång till ett gemensamt fiskevatten (fritt fiske)1. I den första
delen i den relativt korta artikeln studerar
han två fiskevatten av olika kvalitet. Han visar att under fritt fiske försvinner vinsterna
på båda fiskeplatserna samtidigt som produktionsfaktorerna används ineffektivt.
Han påpekar också att regleringar i form av
en förkortning av fiskesäsongen eller regler
för redskapens utseende kan minska den
biologiska överexploateringen men inte den
ekonomiska ineffektiviteten.
I den andra delen av artikeln diskuterar
han hur fiskelicenser kan användas för att
styra fisket så att man når en maximal totalproduktion (MSY), men han inser att denna är samhällsekonomiskt ineffektiv. Det
samhällsekonomiska överskottet maximeras
när samhällsekonomisk marginalintäkt och
marginalkostnad är lika stora. Han visar
också hur man kan uppfylla detta villkor vid
fritt fiske genom att introducera en skatt
som är lika med skillnaden mellan den genomsnittliga och marginella intäkten vid
den optimala fiskeinsatsen. Han introducerar därmed den Pigouvianska skatten nästan tio år före A.C.Pigou. I Pigous bok från
1920 finns definitioner på externa effekter
och metoder för hur staten via skatter kan
eliminera de olägenheter som dessa skapar.

1 Ett lustigt sammanträffande i sammanhanget är att Leviathan , namnet på Hobbes bok, mytologiskt är en monstruös
fisk.

Han diskuterar emellertid inte specifikt allmänningarnas problem.
Hos H. Scott Gordon (1954) finns en
analys av allmänningarnas problem i termer
av fiske där fiskarna, liksom hos Warming,
har fri tillgång till två fiskeplatser av olika
kvalitet. Artikeln är mycket välskriven och
mer omfattande än Warmings, men innehållsmässigt är den bara marginellt rikare2.
Gordon är framförallt mer fyllig när det gäller behandlingen av de biologiska frågorna.
Ekonomisk teoretiskt tillför han en grafisk
analys som visar att i optimum så är marginalproduktiviteten av fiskeinsatserna lika
stora. Han gör därefter troligt att fiskarna,
när de bestämmer sig var de skall fiska, i första hand inriktar sig på den fiskeplats där
den genomsnittliga produktiviteten är störst
och hur detta så småningom resulterar i en
långsiktig jämvikt där dessa är lika stora vid
båda fiskeplatserna och vinsterna har utplånats. Med andra ord, inte bara den marginella fiskeplatsen ger nollvinst utan också
alla intramarginella fiskeplatser. Beträffande
möjligheterna att reglera fisket är Gordon
inte lika precis som Warming, men han inser att regleringar av fiskesäsongen ger de
ineffektiviteter som Warming tidigare pekat
på.
Han är också mer fyllig än Warming
kring var man kan hitta allmänningarnas
problem utanför fiskerinäringen. Som kanadensare nämner han i första hand ”hunting
and trapping” som de mest uppenbara exemplen. Det är också intressant att notera
att han, i likhet med Salvii lärda tidningar,
och långt senare, Elinor Ostrom, hittar
medeltida exempel på lokala allmänningar,
där man på frivillig väg funnit metoder, typiskt regler kring markutnyttjandet, som
väsentligt förbättrat markanvändningen.
2 Se också Scott (1955)
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En uppenbar brist i Warmings och Gordons analyser av det fria fisket är frånvaron
av populationsdynamik och intertemporala
överväganden. Det är sannolikt Colin Clark
som först bäddade in det fria fisket i en fullständig bioekonomisk analys. Denna analys
finns sammanfattad i hans välkända bok
från 1976, Mathematical Bioeconomics,
men huvuddelen av materialet publicerades
tidigare i uppsatsform. Hans styrka är att
han lyckas formulera problemet som en naturlig utvidgning av Hotellings analys av
icke förnyelsebara naturresurser, och att
analysen är matematiskt stringent. På det
idémässiga planet finns inga uppenbara nyheter3.
En alternativ metod att lösa allmänningarnas problem introducerades av Coase
(1960). Han visar att i den mån det går att
skapa och upprätthålla privata äganderätter
till tidigare gemensamt ägda resurser kommer problemet att kunna lösas av marknadsmekanismen.
Den kanske allra mest kända uppsatsen
kring allmänningarnas problem är Garrett
Hardins uppsats ”The Tradegedy of the
Commons, Science 1968. Den innehåller
många suggestiva exempel på tragedier, och
huvudbudskapet är att individuell rationalitet och egenintresse leder till ett överutnyttjande av gemensamma resurser. Den enda
politikåtgärden som han kan rekommendera är, liksom Hobbes, statliga ingripanden.
Det är lätt att instämma i Partha Dasguptas
kritik av detaljerna i huvudbudskapet”: It
would be difficult to locate another passage
of comparable length and fame containing
as many errors as the one above”4.

3 Inte heller behandlingen av allmänningarnas problem hos
Dasgupta och Heal (1979) innehåller några väsentliga metodologiska nyheter. De är mer framställningstekniska än av
innehållsmässig karaktär
4 Se The Control of Resources (1982), p13.

Lite tillspetsat har det sedan 1960-talet
funnits två principiellt olika huvudmetoder
att hantera skillnader mellan samhällsekonomiska och privatekonomiska kostnader
och intäkter (externaliteter), d.v.s. ekonomiska problem av samma karaktär som uppstår för allmänningar; Pigouvianska skatter
och Coases ide att upprätta privata äganderätter. Under 1960-talet tillkom också en
närmast likvärdig marknadsvariant av Pigouvianska skatter i form av handel med s.k.
utsläppsrätter5. Alla tre metoderna anses
kunna lösa allmänningarnas problem. Detaljerna hos lösningarna illustreras på ett
elegant sätt av Dasgupta och Heal (1979).

Elinor Ostroms bidrag – en
institutionell ansats
Som Gordon påpekade har det sedan länge
i praktiken förekommit andra metoder att
hantera allmänningarnas problem. Det gäller speciellt lokalt förekommande gemensamma resurser där resursslöseri kunnat
undvikas genom att man inom gemenskapen har en institutionell ram och formella
och informella regler (normer) för resursanvändningen som effektiviserar den, utan att
man nödvändigtvis uppnår fullständig samhällsekonomisk effektivitet.
På senare år har ett flertal försök gjorts
för att beskriva och förstå principerna bakom denna praktiskt utformade metodik.
Den ledande forskaren är Elinor Ostrom.
Hennes bok Governing The Commons: The
Evolution of Institutions for Collective Action utkom första gången 1990 och efter 10
år hade den utkommit i elva upplagor. Hon
dokumenterar att det är relativt vanligt att
man inom lokala allmänningar hittar institutioner och regler som gör att man kan
5 Uppfinningarna introduceras i Crocker (1966) och Dales
(1968)

undvika marknadsmisslyckanden. Hon exemplifierar rikligt i boken, men hon gör
också försök att karaktärisera de institutioner och regler som är mest framgångsrika
med att rätta till dem. I jämförelse med traditionell offentlig ekonomi, där man typiskt
antar att institutioner är givna, representerar hennes ansats en nyhet.
Ostroms bidrag till allmänningarnas problem är i huvudsak byggt på en institutionell
ansats. Det är relativt frikopplat från den
gängse ekonomiska teorin. Den visar hur ett
effektivt resultat kan skapas genom skatter,
kvoteringar eller privatisering av den gemensamma resursen6. Lite grovt kan man
säga att den existerande teorin föreslår två
ansatser; en där en privatisering av resursen
är lösningen och en annan där skatter och
regleringar löser problemet. Vad Ostrom
tillfört är en fördjupad analys av detaljer i
verkligheten som visar hur ett spektrum av
institutionella ansatser kan uppstå endogent inom samfälligheter och är en tredje
väg till en lösning. Avinash Dixit menar, i en
travesti på Mancur Olssons ”logic of collective action”, att Ostroms bidrag bäst kan beskrivas med orden the ”reality of collective
action”. En intressant aspekt hos Ostroms
forskning är att många av hennes resultat
avviker på ett väsentligt sätt från förutsägelserna i den gällande teorin. Det beror typiskt inte på att ekonomiska incitament i
bred mening saknar betydelse, utan snarare
på att det, trots att problemställningen har
starka inslag som ryms inom den traditionella teorin, finns lokala detaljer som ger incitament som gör att ett försök att lösa upp
ineffektiviteten med traditionella metoder

6 Ofta modelleras problemet som ett N-personers icke kooperativt spel. En typisk variant är spelet ”Fångarnas dilemma.” ,
där den individuellt rationella strategin är dominant och leder
till ett irrationellt utfall. Detta är ingen generell egenskap hos
bruket av allmänningar.

stupar på en oförmåga att inkludera dessa
detaljer i analysen.
Ett känt exempel är en historia i verkligheten från Nepal. I sina studier av damm och bevattningsprojekt i Nepal fann Ostrom (1995, 1999) ett till synes svårförklarligt resultat. Moderna dammar, som är
byggda med biståndspengar tycks minska
effektiviteten hos de till dammarna kopplade bevattningssystemen. Däremot, när donatorer låter modernisera kanalerna i bevattningssystemet lyckas man på ett tydligt
sätt förbättra tillförlitligheten hos vattentillgången. Varför är det bättre att bygga kanaler än dammar?
Nyckeln till svaret på den frågan är att de
rurala lokalsamhällena i Nepal har utvecklat
ett samarbetssystem där bönderna längre
ner i kanalsystemet hjälper till med underhållet av dammen i utbyte mot att bönderna
högre upp i kanalsystemet hjälper till med
underhållet av kanalsystemet. När dammen
moderniserats och kräver lite eller inget underhåll bryter incitamenten för samarbete
samman. Bönderna närmast dammen behöver inte längre någon hjälp med underhållet
av dammen och bryr sig därför inte längre
om att hjälpa till med underhållet av kanalerna. Moderniseringen av dammen har förstört det ömsesidiga beroendet mellan de
två grupperna, och bönderna nedströms har
inget att erbjuda i utbyte mot hjälp med underhållet av kanalsystemet från bönderna
uppströms. Om kanalsystemet förbättras
utan att dammen stärks kvarstår de ursprungliga bytesmöjligheterna, och projektet har större förutsättningar att lyckas.
Ostroms mest kända arbete Governing
the Commons (1990) är späckat av exempel
på hur man via lokala normer och institutioner som skapar förbättrade incitament för
sammanarbete kan lösa upp situationer som
har drag av fångarnas dilemma. Fångar sitter
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i fängelse och för en sådan situation är spelet
fångarnas dilemma uppenbart relevant och
fascinerande, därför att individuellt rationella beslut leder till kollektivt irrationella
utfall. För många andra situationer i verkligheten som har drag av fångarnas dilemma är
restriktionerna inte lika bindande. Få användare av naturresurser är lika bundna i sina
beslut som fångar, och Ostrom analyserar
hur man kan lätta på restriktionerna för de
inblandade så att spelets regler ändras och
slutresultatet därmed förbättras. Hon försöker specifikt analysera gemensamma drag
hos de enskilda fallen och är naturligtvis i
första hand intresserad av vilka gemensamma egenskaper som är viktiga för en framgångsrik institutionell design, men pekar
ofta ut vad som lett fram till felaktiga incitament.
Hennes synsätt att arbeta med förändrade regler och institutioner för att uppnå
bättre slutresultat ligger närmare Coase’ angreppssätt än Piguos, men hon går i vissa
avseenden längre än Coase. Det är i många
situationer varken nödvändigt eller önskvärt
att en utomstående stat instiftar och upprätthåller äganderätter. Lokalsamhället som
är satt att lösa det kollektiva beslutsproblemet klarar detta bättre på egen hand, därför
att det besitter information som utomstående bedömare saknar.
Ostrom har inte bara bedrivit empiriska
fältstudier utan också gjort experimentella
analyser av allmänningarnas problem. Avsikten är att undersöka hur och i vilken utsträckning samarbete kan uppstå. Huvudreferenserna är Ostrom, Gardner och Walker
(1994) och översiktsartikeln Ostrom
(1999a). Hon och medhjälpare spelar allmänningarnas problem i laboratorieexperiment under olika utformning av experimentens design. I korthet kan man säga att hon
får resultat som på några punkter motsäger

vad som typiskt förutses av spelteorin. I
grundscenariot överexploateras resursen på
ett förutsägbart sätt, men bland spelarna är
beteendemönstret cyklist och till synes heuristiskt. Ett likartat mönster uppstod i ett
experiment rapporterat av Deadman (1997)
där han hade programmerat ”Artificiella
agenter” med heuristiska tumregler.
Om spelarna får en chans att umgås ansikte mot ansikte kommer de att ta tillfället
i akt att försöka komma fram till en gemensam bästa strategi för att utnyttja allmänningen på bästa sätt. De ger också löften
som de i de flesta fall håller trots att det
finns stora vinster av att svika dem. Om någon eller några bryter löftena till motspelarna är dessa villiga att använda sig av kostsamma sanktioner och även överutnyttja
dessa, men de använder sig aldrig av grymma s.k. ”trigger strategies”.
Experimentresultaten sammanfaller väl
med vad som framkommer ur fallstudierna i
Ostroms mest kända arbete Governing the
Commons. Sanktioner startar på den lägre
delen av skalan och blir strängare bara om
löftesbrotten fortsätter. Detta står direkt i
strid med de typiska resultaten från teorin
för upprepade spel där samarbetet avbryts
helt efter en avvikelse från en gjord överenskommelse7. Vidare, tillåts experimentpersonerna att skapa egna regler och sanktioner
gör de typiskt det, och man uppnår därmed
en lösning som ibland är mycket nära den
optimala.
Fallstudierna visar också betydelsen av
lokal kunskap som möjliggör en effektiv design av incitament och övervakningsmekanismer. Sammansättningen av politiken avviker ofta ifrån vad ekonomisk teori normalt
anser vara de effektivaste medlen för att
undvika ett överutnyttjande av gemensam7 Upprepade spel har ett stort antal lösningar, men sannolikt
inga som ger cykler i ”jämvikt”.

ma resurser. Ett exempel är hur man lokalt
undviker de negativa effekterna av fritt fiske.
Man använder sig nästan aldrig av fiskekvoter utan bestämmer tillåtna tider för fiske,
dess lokalisering, de teknologier som är til�låtna, och man lägger på restriktioner kring
hur fisket skall ske i fiskelag. När man väl
sett designen är det lätt att förstå att den
bl.a. är till för att effektivisera övervakningsarbetet. Mera generellt, huruvida individers
incitament skall bero på produktionens
storlek eller det egna bidraget till produktionen samman med vad som är lättast att kontrollera.
Ostroms fallstudier visar också när lokala
organisationer, trots sina insiderkunskaper
misslyckas med att lösa problemen med gemensamt resursutnyttjande. Misslyckanden
sker typiskt när ändringar av förutsättningarna ställer krav på ett ändrade regler och ett
ändrat normsystem.

Vad är kärnan i Ostroms
bidrag?
Ostrom har en mycket omfattande vetenskaplig produktion bakom sig. Den är i huvudsak fokuserad på s.k. Common pool resources (eller allmänningarnas problem).
Den börjar med hennes doktorsavhandling
som behandlar fördelningsmetoder för
grundvatten i södra Kalifornien. Den kulminerar med hennes ”best seller” Governing
the Commons som kom i en första upplaga
(1990). Den har fortsatt med försök att ytterligare fördjupa förståelsen av allmänningarnas problem genom såväl ekonometriska
som experimentella studier. Det senaste
mera omfattande bidraget är boken Understanding Institutional Diversity som utom
2005.
Hennes forskningsansats utgör ett i
många delar helt nytt bidrag till området

som har dominerats av klassiska resultat av
Warming och Pigou å ena sidan och Coase å
den andra sidan. Hon ligger närmare Coase
än Pigou, men hennes fallstudier visar att i
många situationer är det inte nödvändigt, eller ens önskvärt, att staten tilldelar och upprätthåller äganderätter. Det räcker med normer och institutioner som upprättas och
upprätthålls av den lokala allmänningen. I
en del viktiga avseenden motsäger hennes
fallstudier många av grunderna för det förhärskande synsättet. Hit hör, lite tillspetsat,
föreställningen om att
(i) Individer är icke samarbetande närsynta nyttomaximerare som inte påverkas av sociala normer och institutioner.
(ii) Problemlösningen skall ske genom
statliga ingripanden med hjälp av
miljöskatter eller till skapade äganderätter.
(iii) Den information som krävs för att
utforma regler och institutioner för
att lösa problemen på ett effektivt
sätt är lättillgänglig.
Ostrom har visat att det i många samhällen finns normer och kommunikation som
stödjer lokala samarbetslösningar, medan de
traditionella lösningsmetoderna ofta inte
fungerar på grund av lokala detaljer som
centralmakten inte har kännedom om och
som är kritiska för att välja den bästa politiken. Staten kan bidra med en institutionell
miljö som möjliggör för den lokala samfälligheten att med hjälp av sitt informationsövertag endogent generera nya regler, normer
och institutioner som neutraliserar allmänningarnas problem.
Kärnan i hennes forskning har varit att
identifiera under vilka institutionella förutsättningar som allmänningarnas problem
kan framgångsrikt lösas genom en självorganisering inom samfälligheten. En grund-
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princip är att det måste finnas regler som
anger vilka som tillhör samfälligheten och har
tillgång till resursen. Många karaktäristika
kan vara bestämmande, såsom bostadsort,
ägande av delar av resursen, organisatorisk
tillhörighet m.m. Reglerna behöver inte ha
officiell status. Några av reglerna kan vara
uppbackade av statliga myndigheter, medan
andra uppfattas som legitima av medlemmarna i samfälligheten, men inte av de statliga myndigheterna.
En annan grundprincip är att det måste
finnas regler/institutioner som är kopplade till
hur resursallokering sker i tid och rum och vilka
metoder (teknologier) som används. Kort och
gott, regler som förhöjer effektiviteten genom deras inverkan på samordningen av de
produktionsmetoder som används, i vilken
tidsordning produktionen sker och hur
skörden fördelas.
Till sist, måste det finnas regler/institutioner som anger hur övervakning och sanktioner
skall organiseras. Denna verksamhet fungerar bäst om reglerna för vilka som har tillgång till resursen och hur resursen brukas
upplevs som legitima av medlemmarna i
samfälligheten.
Hennes bidrag är också i vissa avseenden
utmanat och inspirerat forskning inom den
icke kooperativa teorin för upprepade spel8.
Det s.k. Folk teoremet säger att varje utfall
som är individuellt rationellt vid ett enstaka
spel kan stödjas som en perfekt delspelsjämvikt (subgame perfect equilibrium) i det
motsvarande superspelet, givet att spelarna
är mycket tålmodiga (har en låg nyttodiskonteringsränta) och tidshorisonten är
oändlig. Detta resultat är viktigt, men inte i
alla delar praktiskt. För det första finns väldigt många jämvikter och ingen praktisk
framkomlig väg för att välja den bästa jäm8 Belönades med Ekonomipriset 2005 till R.J Aumann och T.
Schelling.

vikten. Till detta kommer att en låg nyttodiskonteringsränta inte förefaller särskilt
realistisk. Kravet på en oändlig tidshorisont
är inte heller oproblematiskt. Inte desto
mindre har senare års arbeten inom spelteorin rett ut betydelsen av antalet spelare, noggrannheten på övervakningen och kommunikationen mellan spelarna för att uppnå
samarbetslösningar i spel som i grunden resulterar i icke samarbete. Ostrom forskning
stödjer vissa av de resulterande hypoteserna,
men motsäger andra.

Sammanfattning
Betydelsen av Ostroms arbete beror på det
faktum att hennes resultat i väsentliga avseenden står i strid med hur den existerande
ekonomiska teorin anser att ett överutnyttjande av gemensamma resurser kan undvikas. De designer som är framgångsrika i
hennes fallstudier av lokala allmänningar är
heterogena, men alla har ingredienser som
är välkända för ekonomisk teori. Den viktigaste är incitament som skapas i samklang
med de lokala omständigheterna, ofta utan
att man behöver ingripa via prissystemet.
Typisk är att lokalt anpassade institutioner
och regler i samspel med lokala normsystem
löser problemen på ett tillfredställande sätt.
Förutom att hennes arbete har varit till stor
hjälp för att öka vår förståelse för hur lokala
allmänningar fungerar har resultaten relevans för alla typer av kollektiva handlingar.
Det har också visat att delar av den ekonomiska teorin behöver ses över, t.ex. teorin
för upprepade spel.
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•
Under de senaste åren har det blivit populärt att rangordna t.ex. länder, universitet eller
forskare enligt olika kriterier. Bl.a. har den s.k. Shanghai-rankingen av alla världens
universitet och högskolor fått stor uppmärksamhet. Å andra sidan har det i flera artiklar
påpekats att dylika rangordningar kan vara mycket otillförlitliga. Bayesiansk metodik erbjuder
en möjlighet att studera den osäkerhet i dylika rangordningar som uppkommer på grund av
att de uppskattade värdena på de indikatorer som rankingen baserar sig på innehåller mätfel.
Användningen av Bayesianska metoder illustreras med två exempel, varav det ena hänför sig
till partiunderstödsmätningar baserade på data för Finland i European Social Survey år 2010
och det andra till mätningar av antalet publikationer vid olika samhällsvetenskapliga enheter
i vårt land år 2009. Resultaten visar att också om topp- och bottenplaceringarna kan vara
relativt obestridliga, kan det förekomma rätt stor osäkerhet i fråga om mellanplaceringarna.
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Hur kan vi bedöma tillförlitligheten
i en rangordning?
En Bayesiansk ansats.
Leif Nordberg

1. Introduktion
I en intressant artikel publicerad i Scientometrics år 2010 analyserar Jean-Charles Billaut, Denis Bouyssou och Philippe Vincke
tillförlitligheten i den s.k. Shanghai-rankingen av världens alla universitet och högskolor. Efter att ha ingående analyserat vilka
kriterier rankingen bygger på och hur man
sammanvägt de olika komponenterna, konkluderar forskarna att publicerandet av ran-

kinglistan borde stoppas omedelbart och de
ansvariga borde be om ursäkt för den felaktiga och missvisande information som de
varit med om att sprida. Påpekas bör att Billaut, Bouyssou och Vincke ingalunda är de
första och enda som framhållit brister och
direkta felaktigheter i den metodik som
Shanghai-rankingen baserar sig på. Å andra
sidan är det välkänt att många politiker och
beslutsfattare med tacksamhet tagit emot

detta instrument att utvärdera hur väl det
egna landets högskolor klarar sig i den internationella konkurrensen. Också media har
med stor förtjusning spritt Shanghai-listan,
antingen för att stärka den nationella självkänslan eller alternativt racka ner på den
förda högskolepolitiken.
Enligt Nationalencyklopedin står ”ranka”
för att ”värdera i förhållande till andra efter
grad av skicklighet eller dylikt, särskilt i
sportsammanhang”. Nuförtiden rankas
dock inte enbart idrottsmän utan i lika hög
grad även politiker, romaner, universitet och
inte minst länder. Vid publicerandet av resultat från s.k. partisympatiundersökningar
fäster man ofta stor vikt vid vilket parti som
har det största understödet, näststörsta osv.
I slutet av året är det populärt att publicera
listor över t.ex. årets tio bästa romaner eller
pop-låtar. I Brooks & Hwong (2006) listas
90 olika indikatorer på ekonomisk och social utveckling som lämpar sig för jämförelser och rangordning av länder. Några exempel på dylika indikatorer är innovationspotential, kreativitetskapacitet och offentliga
utgifter för utbildning på olika nivåer. I Saari och Sailas (2006) redogörs för hur Finland placerar på olika i allmänt bruk varande
rankinglistor för utvecklingspotential och
social välfärd.
Rankinglistornas popularitet har gett
upphov till flera studier av tillförlitligheten i
dylika rangordningar. I en räcka artiklar (se
t.ex. Goldstein & Spiegelhalter, 1996) har
man studerat möjligheterna att utnyttja s.k.
bootstrap-teknik för att konstruera intervallskattningar för de rankade enheternas
placeringar i rankingen. I många fall baserar
sig rankingen på någon form av sammanvägning av hur väl de berörda enheterna klarar
sig enligt en mängd olika kriterier. I sin kritik av Shanghai-rankingen fäster Billaut,
Bouyssou och Vincke stor uppmärksamhet

vid hur stor betydelse den i många fall mer
eller mindre godtyckliga sammanvägningen
av de olika kriterierna kan ha för den slutliga
placeringen på rankinglistan. I Hall & Miller (2010) studeras vad som kan var orsaken
till att i fall av upprepade, t.ex. årliga, rankingar av samma enheter å ena sidan top�placeringarna och å andra sidan även de
sämsta placeringarna verkar vara rätt stabila
från år till år, medan det däremot kan förekomma stora kast från år till år i ”mellanskiktet”. Inte helt oväntat kommer författarna fram till att stabiliteten i en ranking långt
har att göra med populationsfördelningen
för den egenskap som rankingen basera sig
på. Väl i tiden är också att man utrett möjligheterna att använda Bayesianska metoder
för att konstruera s.k. sannolikhetsintervall
för de olika enheternas placering på en rankinglista (se t.ex. Brijs et al., 2006). Detta är
också utgångspunkten för denna artikel,
som har som målsättning att, primärt med
utnyttjande av några enkla exempel, diskutera vilka möjligheter en Bayesiansk ansats
erbjuder för att utvärdera och bedöma tillförlitligheten i rankinglistor. Vi kommer
inte att alls beröra validiteten i de kriterier
som rankingen baserar sig på eller aggregeringsproblemen, utan koncentrerar oss enbart på effekten av slumpmässiga mätfel i de
mätningar som rankingen baserar sig på.

2. Grundprinciperna
för konstruktion av
rankinglistor
Låts oss anta att vi önskar rangordna n enheter (t.ex. länder, högskolor , partier eller
personer) enligt deras värden på en viss skala S. Vi kan t.ex. vara intresserade av att
rangordna EU:s medlemsstater enligt konkurrenskraft eller ett antal forskare enligt
vetenskaplig produktivitet. Vanligtvis har vi
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dock inte tillgång till enheternas sanna värden θ1, θ2, … , θn på den aktuella skalan. I
stället bygger rangordningen på observationerna y1, y2, … , yn på variablerna Y1, Y2, … ,
Yn, där
(Y1, Y2, ... , Yn) ~ f(y1, y2, ... , yn| θ1, θ2, ... ,
θn, δ1, δ2, ...), i = 1, 2, ... , n,
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dvs. vårt data utgörs av observationer på stokastiska variabler med en simultanfördelning beroende av de sanna värdena och
eventuella andra parametrar δ1, δ2, ... . För
att förenkla framställningen antar vi att skalan S är kontinuerlig och att vi sålunda kan
frånse från möjligheten att observera samma
värde för flera enheter. Om såväl de sanna
värdena som observationerna för de olika
enheterna är oberoende av varandra gäller
att
n

(Y1, Y2, ... Yn) ~ ∏ fi (yi | θi, δ1, δ2, …).
i=1

Utgående från observationerna y1, y2, ... yn
konstruerar vi uppskattningar θJ 1, θJ 2, ... , θJ n
och rangordnar enheterna på basen av dessa.
Låt 1(o), 2(o), ... , n(o) ange den uppskattade
rangordningen då vi rangordningar från det
största till det minsta värdet, dvs.
θJ 1(o) > θJ 2 (o) > ... > θJ n(o).
Om vi med 1(t), 2(t), ... n(t) betecknar
den sanna rangordningen gäller på motsvarande sätt att
θ1(t) > θ2(t) > ... > θn(t).
Om j(o) = j(t) för j = 1, .... n är den uppskattade rangordningen korrekt, i annat fall
mer eller mindre felaktig. Allt som allt kan n
enheter rangordnas på n! olika sätt, dvs. redan för 5 enheter finns det 120 olika rangordningar och för 10 enheter 3 628 800.
Hur kan vi då bedöma om den uppskattade
rangordningen är den rätta eller ligger åt-

minstone ”nära” den rätta rangordningen?
Utgående från den klassiska statistiska inferensteorin kan vi tänka oss att t.ex. konstruera konfidensintervall för de sanna värdena
och på basen av dem försöka bedöma hur
tillförlitlig rangordningen är. Med denna
metodik är det dock besvärligt att t.ex. uppskatta hur sannolika olika rangtal för en viss
enhet är. I detta avseende erbjuder användningen av Bayesiansk metodik helt nya möjligheter.

3. Bayesiansk analys
Avvikande från klassisk statistisk inferensteori så betraktas i den Bayesianska ansatsen parametrar som man inte kan mäta direkt som stokastiska variabler, medan existerande observationer betraktas som fixa.
Den statistiska analysen går ut på att bestämma den s.k. a posteriorifördelningen
för de aktuella parametrarna, och på basen
av den dra erforderliga slutsatser. Intresset
för och användningen av Bayesianska metoder har kraftigt ökat under de senaste åren,
bl.a. på grund av möjligheten att utnyttja effektiva datorer gjort det möjligt att lösa problem av helt annan komplexitet än vad som
varit möjligt tidigare.
Liksom inom klassisk statistisk inferensteori spelar den s.k. likelihoodfuntionen en
central roll också i den Bayesianska inferensteorin. Antag att vårt data y består av en
observation på en kontinuerlig n-dimensionell stokastisk variabel Y med täthetsfunktionen f(y|θ), där θ är en en- eller flerdimensionell parametervektor. Betraktat som
en funktion av θ brukar f(y|θ) benämnas likelihood-funktionen. Inom den Bayesianska teorin tolkas f(y|θ) som den betingade
fördelningen för Y under betingningen Θ =
θ. Med utnyttjande av Bayes sats kan vi då

bestämma den betingade fördelningen för Θ
under villkoret Y = y:
f(y|θ)h(θ)
g(θ|y) =
.
f(y)
      
I detta uttryck anger h(θ) den s.k. a priori fördelningen för Θ, medan f(y) står för
den obetingade (marginal-) fördelningen för
vår observation y. Användningen av Bayes
sats förutsätter sålunda att vi har tillgång till
en a priori fördelning för Θ. Idén är att vi i
många fall har någon form av a priori information om Θ och att denna information kan
uttryckas i form av en ”normal” täthetsfunktion. Om vi helt saknar förhandsinformation om parametern kan vi använda någon
typ av s.k. icke-informativ a priori fördelning, dvs. en fördelning för vilken alla tänkbara värden på Θ är lika ”troliga”.
Det bör dock betonas att valet av a priori
fördelningen alltid innehåller ett mått av
subjektivitet, vilket är en av grunderna för
den på sina håll rätt kraftiga kritik som anhängarna av den klassiska statistiska inferensteorin fortfarande riktar mot den Bayesianska ansatsen.
Posteriorifördelningen beskriver all den
kunskap som vi har om Θ efter det att vi
gjort våra observationer. För att återgå till
analysen av rangordningar, låt g(θ1, θ2, ... ,
θn, δ1, δ2, ... |y1, y2, ... , yn) ange posteriorifördelningen för värdena på S för de olika enheterna (och eventuella övriga parametrar).
Vi kan då bestämma sannolikheten för en
viss rangordning p för enheterna genom att
integrera posteriorfördelningen över den del
av utfallsrummet för parametervektorn som
genererar denna rangordning. Man inser
dock snabbt att detta också i mycket förenklade fall kan leda till ytterst komplicerade
beräkningar. En betydligt enklare utväg är
att simulera ett stort antal observationer på
en variabel som har samma fördelning som

posteriorifördelningen, och sedan helt enkelt beräkna frekvenserna för olika rangordningar bland observationerna. Speciellt under de senaste åren har det utvecklats en
räcka metoder med vars hjälp man med tillgång till t.ex. enbart en PC kan generera observationer från också mycket komplicerade
posteriorifördelningar. I det följande kommer vi att med ett par exempel att illustrera
användningen av denna metod. I det första
fallet handlar det om analys av data från ett
enda sampel, medan vi i det andra fallet har
observationer på en räcka stokastiska variabler. Avsikten är att främst illustrera vilka
möjligheter att studera ”stabiliteten” som användningen av Bayesianska metoder erbjuder. Därför går vi inte alls in på t.ex. detaljerna i användningen av olika simuleringstekniker (konvergens, uppvärmning, antal
observationer etc. ). Vi kommer inte heller
att mera ingående diskutera problematiken
kring valet av a priorifördelning för modellparametrarna, utan följer i detta avseende
långt vedertagen praxis (se t.ex. Albert,
2007, kap. 4 och 7).
Exempel 1. Vilket parti har det största
understödet ?
I massmedia finns det ett stort intresse för
att bedöma hur stort understöd de olika politiska partierna har vid en viss tidpunkt.
Såsom utgångspunkt för analysen har man
vanligen resultaten av någon typ av intervjuundersökning, där man frågat ett sampel av
slumpmässigt utvalda personer hur de skulle rösta om det vore val vid den aktuella tidpunkten. I t.ex. Finland är det vanligt att
samplen omfattar 3000–4000 personer.
European Social Survey (ESS) är en intervjuundersökning som genomförs med ett
par års mellanrum i nästan alla europeiska
länder. Målpopulationen är alla 15 år fyllda
personer bosatta i berörda land vid tidpunk-
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ten för intervjun. Datamaterialet arkiveras i
det Norska samhällsvetenskapliga data-arkivet och är fritt tillgängligt för forskare.
Finland har varit med ändå sedan starten
år 2001. Fältarbetet har under alla år handhavts av Statistikcentralen. Den senaste undersökningen från vilken resultaten för Finland är tillgängliga gjordes i slutet av år
2010. Samplet baserar sig på ett obundet
slumpmässigt urval av personer i befolkningsregistret. Den ursprungliga sampelstorleken var 3200 personer av vilka man
lyckades intervjua 1878, vilket innebär att
svarsprocenten var c. 59 %. I intervjun frågades bl.a. om det finns något politiskt parti som står närmare den intervjuades politiska ståndpunkt än andra partier. Av de
personer som svarade jakande på denna
fråga, frågades ytterligare vilket parti det i
så fall rör sig om. Fördelningen bland de
907 intervjuade som nämnde ett parti framgår av Tabell 1.
På basen av dessa resultat uppskattar vi
att Samlingspartiet är det parti som har det
största understödet, Centerpartiet det näststörsta osv. Hur säkra kan vi vara på att
rangordningen för det uppskattade understödet motsvarar rangordningen för understödet i själva populationen?

Det observerade understödet (y1, y2, ... ,
y9) kan uppfattas som en observation på en
variabel som är multinomialfördelad med
sampelstorleken n = 907 och parametrarna
(θ1, θ2, ... , θ9), där θi , i = 1, 2, ..., 9, anger
partiernas relativa understöd i populationen. Om vi antar en likformig a priori fördelning för denna parametervektor, dvs. vi
antar att vi inte har någon egentlig förhandsinformation om partiernas understöd, kan
man visa (se t.ex. Albert, 2007, s. 60) att a
posteriofördelningen är en s.k. Dirichletfördelning med parametrarna (y1+1, y2+1,
... , y9+1). För att uppskatta ”populationsrangordningen” för partiernas relativa understöd har vi genererat 5000 observationer
från Dirichlet-fördelningen med parametrarna (214, 170, ... , 23) och för varje observation bestämt rangordningen för partiernas understöd. Genom att beräkna i hur
stor andel av observationerna Samlingspartiet är störst, näststörst osv. kan vi uppskatta
sannolikhetsfördelningen för Samlingspartiets rangtal. Genom att sedan på motsvarande sätt analysera rangtalen för också de
övriga partierna erhåller vi följande uppskattningar av a posteriori sannolikhetsfördelningarna för partiernas rangtal (se Tabell
2):

Tabell 1. Partiernas understöd hösten 2010 enligt European Social Survey (n = 907).
Parti
Understöd, yi
Understöd, %
Rangtal

Samlingspartiet

Center- Social- Sannpartiet dem.- finländ.
partiet

Gröna
förb.

Vänsterförb.

Svenska KristFolkp. Demo.

Övriga

213

169

155

121

114

46

34

33

22

23.5

18.6

17.1

13.3

12.6

5.1

3.7

3.6

2.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Källa: European Social Survey Omgång 5 Data (2010). Data fil version 2.0. Norges samhällsvetenskapliga
dataarkiv (NSD), Norge – Arkivansvarig och distributör av ESS data.

Tabell 2. De uppskattade a posteriori sannolikhetsfördelningarna för partiernas rangtal.
(”1” = största partiet, ... , ”9” = minsta partiet)
Parti
Samlingsp.
Centerp.
Soc.dem.p.
Sannfinl.
Gröna för.
Vänsterf.
Svenska f.
Krisdemo.
Övriga

Rangtal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.985
0.014
0.001
–
–
–
–
–
–

0.014
0.773
0.212
0.000
0.000
–
–
–
–

0.001
0.212
0.763
0.019
0.005
–
–
–
–

–
0.001
0.023
0.654
0.322
–
–
–
–

–
–
0.000
0.327
0.673
–
–
–
–

–
–
–
–
–
0.861
0.080
0.058
0.000

–
–
–
–
–
0.116
0.476
0.390
0.018

–
–
–
–
–
0.022
0.397
0.490
0.091

–
–
–
–
–
0.001
0.047
0.062
0.891

Vi ser att den uppskattade rangordningen är förhållandevis stabil. De fem största
partierna står i en klass för sig. Endast i fråga om dels Sannfinländarna och Gröna förbundet, dels Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna råder det större osäkerhet i
fråga om inbördes rangordning.
Självfallet kunde vi detta fall också utgå
från en a priorfördelning där väntevärdet för
partiernas understöd sammanfaller med resultaten i t.ex. föregående riksdagsval. Det
är dock skäl att påpeka att man i ESS inte
egentligen mäter röstningsbeteende, utan
närmast hur väl de olika partiernas ideologier motsvarar den intervjuades egna preferenser. Det är också skäl att understryka att
majoriteten av de intervjuade svarade nekande (eller svarade inte alls) på frågan om
det finns något parti som ideologiskt står
dem närmare än de övriga partierna. Det förefaller rimligt att anta att de som svarat är
politiskt mera medvetna, än populationen
överlag.
Påpekas bör att den ovan beskrivna metoden inte är direkt tillämpar på de partisympatiundersökningar som utförs av t.ex.
Taloustutkimus Oy, eftersom sampelutta-

get och estimeringen av partiernas understöd sker enligt annorlunda principer än i
ESS.
Exempel 2. Vilken högskola är bäst i fråga om
publiceringsintensitet?
Vid rangordningar av universitet eller fakulteter fäster man vanligen stor vikt vid antalet publikationer som forskarna vid resp. enhet publicerat under den aktuella tidsperioden. Det är dock uppenbart att hur många
publikationer som utkommer under t.ex. ett
år beror, förutom av forskarnas aktivitet,
också av många mer eller mindre slumpmässiga faktorer.
Antag att vi önskar utvärdera publiceringsaktiviteten vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna eller motsvarande enheter
vid universiteten i vårt land. Av Tabell 3
framgår dels antalet professorer, dels antalet
artiklar som dessa publicerat i internationella tidskrifter som tillämpar refereeförfarande under år 2009. Uppgifterna är hämtade från den av Undervisningsministeriet
upprätthållna databasen KOTA.
Låt oss antalet att antalet artiklar som utkommer vid en viss enhet under ett visst år
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Tabell 3. Antalet professorer i samhällsvetenskaper ämnen och av dem i internationella
tidskrifter med refereeförfarande publicerade artiklar år 2009.
Universitet
1. Helsingfors universitet
2. Jyväskylä universitet
3. Joensuu universitet
4. Åbo universitet
5. Tammerfors universitet
6. Åbo Akademi
7. Lapplands universitet
8. Kuopio universitet
9. Vasa universitet

Antal prof. och
bitr.prof (mi)

Antal artiklar
(yi)

yi/mi

Rank(yi/mi)

51
17
33
20
43
17
16
10
6

148
68
29
67
70
53
23
18
7

2.90
4.00
0.88
3.35
1.63
3.12
1.44
1.80
1.17

4
1
9
2
6
3
7
5
8

Källa: KOTA

(Yi) kan antas vara Poissonfördelat med pa-

100 rametern λi, dvs.

Yi ~ Po(λι), i = 1, 2, ... , 9.
Det förfaller naturligt att antalet publiceringsaktiviteten beror såväl av antalet professorer vid enheten som av deras genomsnittliga ”publiceringsintensitet”. Självfallet
beror antalet utkomna artiklar också av en
mängd andra faktorer, såsom t.ex. antalet
övriga forskare vid enheten och tillgången
på forskningsanslag. Vi frånser dock från
dem i detta exempel och antar att
λi = mi θi , i =1, 2, ... , 9,
där θi anger den genomsnittliga publiceringsintensiteten bland professorerna vid den berörda enheten och mi antalet professorer.
Vi kan uppskatta θi med yi/mi , dvs.
Θi = yi/mi .
Om vi rangordnar enheterna på basen
den uppskattade publiceringsintensiteten
ser vi att Jyväskylä universitet är bäst, Åbo
universitet nästbäst osv.
Vid analys av detta data skall vi använda
den s.k. konjugerade Gamma-Poisson’ska

modell, som diskuterats i ett flertal artiklar
(se t.ex. George et al, 1993). Låt oss sålunda
anta att a priorifördelningen för Θi är en
gammafördelning med parametrarna (αi,
βi), dvs.
Θi ~ Ga(αi, βi), i = 1, 2, ..., 9.
Genom att välja parametrarna på lämpligt sätt kan Gammafördelningen åskådliggöra såväl mycket vag som mycket precis
förhandsuppfattning om publiceringsintensiteterna. Vi skall dock i detta exempel illustrera användningen av en s.k. hierarkisk modell och går därför ett steg vidare. I stället
för att specificera exakta värden för αi och βi,
i = 1, 2, ... , 9 så tolkar vi dessa s.k. hyperparametrar som oberoende observationer på
två inbördes oberoende stokastiska variabler
Α och Β, där Α är Exponentialfördelad med
parametern χ och Β är Gammafördelad
med parametrarna ε och φ, dvs
Α ~ Exp(χ),
Β ~ Ga(ε,φ).
Utgående från denna två-nivåade modell
och givet våra observationer kan vi t.ex. med
utnyttjande av det statistiska programpake-

tet WinBUGS simulera observationer från
posteriorfördelningen för publiceringsintensiteterna, dvs. parametervektorn (θ1, θ2,
... , θ9).
Observera att den ovan beskrivna hierarkiska modellen möjliggör att det kan finnas
ett beroende mellan publiceringsintensiteten i de olika högskolorna. Vi kan t.ex. tänka
att det kan finnas faktorer som befrämjar eller sänker publiceringsintensiteten vid samtliga enheter.
För att studera stabiliteten i rangordningen har vi simulerat fram 24 500 observation
från a posterifördelningen för publiceringsintensiteterna och för varje sådan vektor
rangordnat enheterna enligt θi-värdena. För
att få en uppfattning om hur känsliga våra

resultat är för olika val av värden på parametrarna χ , ε och φ har vi på samma sätt som i
George et al. (1993) gjort analysen med två
olika parametruppsättningar, nämligen:
Alt. 1: χ = 1.00 ε = 0.10 φ = 1.00,
Alt. 2: χ = 0.01 ε = 0.10 φ = 100.
Utan att här försöka närmare motivera
valet av just dessa parametervärden kan
konstateras att båda uppsättningarna resulterade i mycket liknande uppskattningar av
sannolikhetsfördelningarna för rangtalen
för de olika enheterna. Därför presenteras
här endast de resultat som erhölls vid utnyttjande av Alt. 1. För att erbjuda litet omväxling presenterar vi i detta exempel resultaten grafiskt.
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Figur 1. A posteriorifördelningarna för rangtalen då de samhällsvetenskapliga
enheterna rangordnas enligt den uppskattade publiceringsintensiteten år 2009.

Från figuren ser vi att topplaceringen ( Jyväskylä universitet) och bottenplaceringen
( Joensuu universitet) verkar rätt klara. Däremot råder förhållandevis stor osäkerhet i
fråga om rangordningen mellan de övriga
enheterna.

att det också behövs mera forskning om hur
tillförlitliga dylika rangordningar är.
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4. Sammanfattning
Den Bayesianska ansatsen erbjuder en relativt enkel och lättöverskådlig möjlighet att
studera hur tillförlitlig vi kan anse att rangordningen av ett antal enheter enligt deras
uppskattade värden för en viss egenskap kan
anses vara. Självfallet kan dock valet av modell för den stokastiska process som genererar våra observerade värden i många fall vara
besvärlig, liksom också valet av a priorifördelningarna för parametrarna i modellen.
Detta är en av orsakerna till att många statistiker fortfarande förhåller sig kritiska eller direkt negativa till den Bayesianska ansatsen. Å andra sidan har användningen av
Bayesianska metoder blivit allt allmännare
och t.ex. läroböcker i Bayesiansk statistik
utkommer nuförtiden titt och tätt. Till saken hör att de Bayesianska metoderna är
speciellt väl lämpade för moderna datorberäkningar och simuleringstekniker.
Det bör betonas att vi ovan behandlat
mera ingående bara en aspekt av problematiken kring uppgörandet av rangordningar. I
många fall baserar sig rangordnandet på
mått som erhållits genom att väga samman
mer eller mindre osäkra värden på en räcka
indikatorer. I detta fall kan också viktningen
av de olika indikatorerna, som ofta är mycket subjektiv, spelar en avgörande roll för enheterna placering i rankingen. Eftersom rankingen av länder, universitet eller t.ex. enskilda forskare enligt en massa olika kriterier verkar bli allt populärare och får mycket
uppmärksamhet i medier, är det uppenbart
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Martin Kragh (2012):
De ekonomiska idéernas historia.
SNS Förlag. Stockholm.
ISBN 978-91-86949-03-7

Läcker, men med svaga sidor
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En ny översikts- eller lärobok i ekonomisk idé- eller doktrinhistoria har sett dagens ljus: Martin Kraghs De ekonomiska idéernas historia. Låt mig först som sist konstatera att boken är välskriven, lättfattlig och
läckert formgiven. Inte minst bildmaterialet
bidrar till att göra den lockande.
Som så ofta när man läser ett doktrinhistoriskt arbete slås man lite här och var av
hur långt tillbaks många av en senare tids
teorier och praktiker kan söka sina rötter.
Några exempel: Ibn Khaldun konstaterade
400 år före Adam Smith att egenintresse
och specialisering är krafter som skapar välstånd. Thomas Malthus predikade för mer
än 200 år sen welfare-to-work, eftersom
tonvikt på bidrag riskerar att leda till ständigt ökande beroende. Jean-Baptiste Say
tycks med omkring 150 år ha föregripit
Mancur Olsons resonemang om problemet
med privilegiejakt när intäkter koncentreras
till små grupper och kostnader sprids ut på
stora grupper.
Låt mig efter detta inledande flanörsintryck komma in på en bedömning av bokens

kvaliteter. Martin Kragh säger sig ha velat
beskriva de ekonomiska idéerna i deras samtida politiska och intellektuella sammanhang. Den ambitionen delar han nog i och
för sig med många andra doktrinhistoriker. I
några andra avseenden är han lite mer specifik: Han anger som sin ambition att vara
mindre eurocentrisk och mer uppmärksam
mot kvinnliga ekonomer än som varit vanligt i tidigare doktrinöversikter samt att lyfta
fram svenskt ekonomiskt tänkande.
I syfte att bedöma Kraghs komparativa
för- och nackdelar tänker jag göra en kort
jämförelse med de två närmast konkurrerande doktrinhistoriska arbeten som finns
på svenska: Bo Sandelins, Hans-Michael
Trautweins och Richard Wundraks Det ekonomiska tänkandets historia (2008), som utkommit i flera upplagor sedan 1995, och
Lars Pålsson Sylls Ekonomisk doktrinhistoria
(2011), en komprimerad variant av hans sedan 1998 tillgängliga ”tegelsten” De ekonomiska teoriernas historia.
Att åstadkomma en mer omfattande jämförelse är ganska ogörligt inom ramen för en
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recension. Jag kommer därför att göra en enkel kvantitativ jämförelse och därefter ett
nedslag bland de ekonomiska tänkare jag
känner till bäst: tyska historiska ekonomer
och amerikanska institutionalister (Kraghs
kapitel 7).
Låt mig börja med några kvantifierbara
jämförelser. ”Name-dropping” har kanske
inget värde i sig men det kan ändå vara intressant att jämföra hur många namn som
figurerar i de tre böckerna. Sandelin & Co
tar upp 172 namn, Pålsson Syll 260 och
Kragh 235. Nu är de tre böckerna lite olika
omfattande varför ett alternativt mått kan
vara ”namntäthet” (antal namn per sida), vilket blir 1,1 för Sandelin, 1,5 för Pålsson Syll
och 0,9 för Kragh. En betydligt större andel
– mer än en femtedel – av de namn som figurerar i Kraghs bok hänför sig till icke-ekonomer (politiker, filosofer etc), vilket bestyrker att han försöker leva upp till sin ambition att sätta in de ekonomiska idéerna i ett
vidare sammanhang. Det betyder samtidigt
att han behandlar ungefär lika många ekonomer som Sandelin.
Jag ska inte försöka sätta siffror på om
Kraghs bok är mindre eurocentrisk än de
båda andra eftersom det inte är någon lätt
uppgift att skilja tänkare från varandra utifrån ett sådant kriterium. Ambitionen
märks dock i första kapitlet, där några kinesiska och islamiska tänkare lyfts fram.
Att jämföra förekomsten av kvinnliga
respektive svenska ekonomer låter sig däremot göras med lätthet. Sandelin nämner
sex kvinnliga ekonomer, Pålsson Syll 13
och Kragh elva. Endast tre kvinnor förekommer i alla tre böckerna: Rosa Luxemburg, Deirdre McCloskey och Joan Robinson. Sandelin och Pålsson Syll nämner vardera 27 svenska ekonomer, Kragh 19. Elva
svenska ekonomer förekommer i alla tre
böckerna.

Slutsats så långt: Kragh verkar angelägen
om att använda en lite bredare pensel och
har lyft fram några tidiga icke-européer.
Han klarar sig också jämförelsevis rätt bra
när det gäller kvinnliga men mindre bra när
det gäller svenska ekonomer.
Hur ser det då ut om man jämför kapitlen/avsnitten om historiska skolor i de tre
böckerna? Sandelin avverkar 29 namn på
närmare 14 sidor, Pålsson Syll 28 namn på
drygt fem sidor (!), Kragh sju namn på sju
sidor. De båda första böckerna behandlar
olika generationer tyska historiska ekonomer samt engelsk, amerikansk och – i Sandelins fall – fransk historisk skola. Kragh
behandlar de tyska historiska skolorna och i
förbifarten britten William Cunningham.
Han nämner inte storheter som Adolph
Wagner och Werner Sombart. Har då
Kragh behandlat de få ekonomer han tar
upp mer utförligt jämfört med Sandelin och
Pålsson Syll? Han är någorlunda utförlig
om Gustav von Schmoller och Max Weber.
Sandelin är emellertid något mera utförlig
än Kragh i fallet Schmoller. Återstår en poäng – Weber – i Kraghs favör. Vad gäller
inflytande på svenska ekonomer läser man
(s 171) med viss förvåning att: ”Även om
ingen enskild svensk företrädare tydligt kan
kopplas till tyskt inflytande, märks spår hos
ekonomer som Carl Adolph Agardh (17851859) samt i den mängd översättningar som
gjordes av tyska verk till svenska under
1800-talet.”
Vad med den amerikanska institutionalismen? Sandelin avhandlar sju namn på sju
sidor och Pålsson Syll sju namn på drygt nio
sidor. Kragh tar på omkring fem sidor upp
blott två namn: Thorstein Veblen och Charlotte Gilman. Veblen-porträtten i de tre
böckerna förefaller vara i paritet med varandra. Kragh nämner emellertid inte Wesley
Mitchell och John Commons och inte heller

de båda svenska institutionalisterna Johan
Åkerman och Gunnar Myrdal (Mitchell
och Myrdal nämns emellertid i andra sammanhang).
Vilken blir slutsatsen av denna lilla kapiteljämförelse? Kragh nämner bara en bråkdel av de namn som figurerar i Sandelins
och Pålsson Sylls kapitel om historiska skolor och institutionalism. Att namn som
Wagner, Sombart eller Commons inte
nämns tyder på ett visst mått av snävhet eller godtycke i urvalet. Kan det bero på
Kraghs ambition att lyfta fram icke eurocentriska, kvinnliga och svenska ekonomer? Att
några icke-eurocentriska i betydelsen ickevästerländska ekonomer skulle förekomma i
detta sammanhang är förstås inte att vänta.
(Man skulle dock mycket väl kunna se amerikansk institutionalism som en reaktion
mot eurocentrism.) En kvinnlig ekonom –
Gilman – förekommer men om hon fått ersätta Commons i institutionalismspåret kan
man ifrågasätta det kloka i tilltaget (Gilman

nämns inte i t ex Malcolm Rutherfords 2011
utkomna The Institutionalist Movement in
American Economics, 1918–1947). Och,
märkligast av allt: om man får tro Kragh
utövade varken historiska eller institutionalistiska strömningar något inflytande på
svenska ekonomer.
En jämförelse som sätter allt ljus på ett
par skolbildningar är förstås en smula godtycklig men så blir nog fallet var än i tid och
rum man gör sitt nedslag. Jämförelsen kan
också halta en smula beroende på att olika
författare hänför olika ekonomer till olika
skolor. Sandelin behandlar exempelvis Wesley Mitchell och Frank Knight under institutionalism medan Kragh tar upp dessa
namn under andra rubriker. Inte desto mindre nödgas man konstatera att Kraghs framställning när det gäller de här granskade
skolorna är jämförelsevis svag.
Benny Carlson
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Linda Yueh (2010):
The Economy of China
Edward Elgar, Cheltenham, UK. 249 s.
ISBN 978-1-78100398-5

Nytt om Kinas ekonomi
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Kinas ökande ekonomiska och politiska vikt
i det globala samfundet har lett till det nu
finns större efterfrågan på information om
landet än tidigare. Sådan information – speciellt av den mer översiktliga och långsiktiga
typen – finns dock inte i den utsträckning
man kunde tro. Vetenskapliga artiklar finns
det i och för sig gott om men de är svårtillgängliga för alla utom experter och berör
oftast snävt avgränsade problem. ”Hot- och
utmaningslitteratur” av den amerikanska typen finns också men den är inriktad på att
driva en viss tes (och sälja ett maximalt antal
böcker). Linda Yuehs bok fyller därför ett
behov även om den på inget sätt är unik.
Den baserar sig på forskning utan att ändå
bli alltför otillgänglig och täcker i princip
hela tidsperioden från 1978, då Kina började reformera sin stalinistiska planekonomi.
Det är självklart att en bok på 250 sidor
inte kan vara heltäckande, men trots det begränsade formatet känns denna inte tunn i
substansen. Kina är ett heterogent land i
många avseenden och dess ekonomiska utveckling kompliceras av att landet är både en
transitionsekonomi och delvis ännu ett utvecklingsland. Dessutom är utvecklingen så
snabb att det är svårt att hålla sig ajour. Boken är upplagd så att en kort, introduktion
följs av ett kapitel där de senaste 30 årens
utveckling och reformer sammanfattas. Det-

ta är den kanske bästa delen av boken. Sedan följer mera detaljerade beskrivning av
olika nyckelfaktorer i utvecklingsprocessen,
som företag och jordbruk, arbetsmarknad,
entreprenörskap, finansmarknader och sociala förhållanden. Avslutningsvis går Yueh
in på landets internationalisering. I de flesta
fall där siffror presenteras slutar tidsserierna
redan 2006, vilket i och för sig är förståeligt
men ändå känns lite snopet.
Boken bygger till en del på författarens
egna forskningsresultat men stöder sig också på annat matetrial. Paradoxalt nog är de
avsnitt som rapporterar författarens detaljerade forskningsresultat kanske de minst intressanta i det här sammanhanget, där läsaren förmodligen är ute efter att lära sig mer
om de stora linjerna som summerar forskningsresultat i stället för att gå in på detaljer
i enskilda undersökningar. De kapitel där
författaren har lyckats med att hålla ett bredare perspektiv framstår som både mer upplysande och lättare att läsa. Ett sådant är
kapitlet om finansmarknaderna, där Yueh
också går in på Kinas roll i dagens internationella finanskris. Detsamma gäller avsnittet om sociala förhållanden. Det är t ex uppenbart att den absurt höga sparkvoten i
Kina, som är en följd av att välfärdssystemen
nedmonterats vid omstruktureringen av de
statsägda företagen, är ett problem för både

landet självt och omvärlden (via stora exportöverskott). Då det gäller de internationella relationerna är det lite förvånande att
de ökade integrationen i Asien, en central
drivkraft i regionen, knappast alls kommenteras.
Yuehs bok belyser hur de gradvisa och
försiktiga reformer som varit kännetecknande för Kina under de senaste decennierna
skapat en ganska haltande och bristfällig institutionell infrastruktur, t ex då det gäller
äganderätt. Att dynamiken i det kinesiska
samhället ändå varit så stark att också små
reformer fått ett stort genomslag i ekonomisk aktivitet är ägnat att förundras över.
Kina i dag är ett helt annat land än det var
ännu på 1990-talet. Då det gäller framtida
tillväxt betonar Yueh starkt betydelsen av
stigande produktivitet. Hon har förvisso
rätt i detta speciellt då man talar om det
längre tidsperspektivet. Men på kort och
medellång sikt finns det ännu stora s.k.

överföringsvinster att göra, dvs. de som uppstår av att arbetskraft överförs från lågproduktiva näringar, ofta på landsbygden, till
moderna industri- och servicebranscher.
Om tidsperspektivet är flera decennier hinner dock demografin ikapp: Tillväxttakten
går obarmhärtigt ner även om man skulle
lyckas upprätthålla en stark produktivitetstillväxt. Yueh går emellertid inte in för att
göra någon långtidsbedömning; hon konstaterar egentligen bara att framtiden är osäker.
Yuehs bok är sammanfattningsvis, trots
att den känns lite ojämn, en värdefull källa
för den som snabbt vill sätta sig in i vad som
ägt rum i den kinesiska ekonomin under de
senast 30 åren. Eftersom vi alla påverkas av
vad som sker i Kina i dag är ämnet angeläget.
Hans C. Blomqvist
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föredrag

Anna-Maja Henriksson är justitieminister i Finland.
Föredraget hölls vid Ekonomiska samfundets medlemsmöte den 27 mars 2012.

”Den som är stark
måste också vara snäll”
108
Bästa åhörare,
”Den som är stark måste också vara snäll”.
Någon kan tycka att den rubrik jag valt att
ge mitt anförande verkar litet ”luddig”, åtminstone överraskande. Meningen är, som
säkert alla ser, att hänvisa till att en viktig
roll för lagstiftningen ofta är att skydda den
som är svagare. Men den visar också på de
olika roller och förhållningssätt som gäller
dem som arbetar över det trots allt ganska
breda fält justitieministeriets ämbetsområde utgör.
Nyheterna från regeringsarbetet har de
senaste tiderna präglats av ekonomi och den
beredning av ramarna för statsfinanserna
som regeringen varit upptagen med. Det
kan för övrigt noteras att sensommarens s.k.
budgetrior, som i årtionden fångat stor uppmärksamhet i medierna, i betydelse för den
ekonomiska politiken har ersatts just av
dessa ramförhandlingar som förs den här tiden av året.
Trots att de ekonomiska utsikterna den
allra senaste tiden i någon mån kanske ljusnat kvarstår de problem den europeiska

skuldsättningen skapat, för Europa, för
EU:s svagaste medlemsländer, men nog också för Finland. Den ekonomiska politiken
kommer nog att dominera agendan både nationellt och i Europa för en ganska lång tid
framöver.
Det gör att vi i vårt land, inom stat och
kommun, lika väl som inom företag och också beträffande enskilda har all anledning att
med alla möjliga medel försöka främja tillväxt i ekonomin. Tillväxt skapar jobb, jobb
ger lön, löner ger skatter. Dagens samhällsdebatt är mycket fokuserad på välfärd, viktigt för samhället och människorna. Men i
debatten om välfärden glöms inte sällan
kopplingen just till tillväxt och jobb. Som
kommande från en bygd där företagsamhet
alltid stått högt i kurs är jag anhängare av
sentensen ”Endast framgångsrika företag
skapar välfärd”.
Tillväxt skapas av framgångsrika företag.
Företag kan växa och vara framgångsrika –
och ge jobb! – i en omgivning och i en kultur
som har ett klart, transparent och förutsägbart regelverk, som stimulerar till risktagan-

de och som ger dem i vilkas fall risken realiseras en ny chans. Där ligger den centrala
grund för marknadsekonomin, marknadsekonomin som är basen för att skapa de
framgångsrika företag som skapar välfärd.
Det skall vara tillåtet att lyckas! Det vinner
vi alla på.
De beslut regeringen fattade senaste
vecka, strävar också efter tillväxt. Vi måste
höja sysselsättningsgraden och förlänga tiden i arbetslivet. Då vi lever allt längre är det
naturligt att vi också skall jobba längre. Det
behövs också mera morötter för de långtidsarbetslösa att söka sig till jobb, och klara
satsningar på minskande av ungdomsarbetslösheten. Statens upplåningsspiral måste stävjas, och i det talkot få vi alla ta del.
Vad den ekonomiska debatten kanske
inte alltid kommer i håg är att rättssamhället är en av hörnstenarna i marknadsekonomin. Men många av dem eller de företag
som sökt sig ut på nya marknader utanför
vår världsdel, kanske t.o.m. bara utanför
Norden, har fått erfara att transparens och
förutsägbarhet i regelverken inte alls är den
självklarhet som man, på basen av erfarenheterna hemifrån väntar sig. Att myndigheternas beslut bygger på lag och att domstolarna är oberoende är centrala delar av det
rättssamhälle som är viktigt för medborgarna lika väl som för företag. ”Glädjebudskapet” i The rule of law, rättssamhället, är alltid värt att sprida. Liksom det att Finland –
och Norden – är rättssamhälle,, också kan
ses som en konkurrensfaktor när det gäller
företags beslut om etablering. Jag känner
inte till i vilken utsträckning argumentet
kommer till användning i försöken att locka
företag från andra länder till etablering hos
oss. Kunde vara värt att göra.
Där rättssamhällets principer inte råder,
finns inte heller förutsättningar för ett annat
av marknadsekonomins centrala drag, en

klanderfritt fungerande fri konkurrens. Den
som etablerar sig eller verkar på nya marknader gör självfallet alltid en riskbedömning, omfattande också den politiska risken.
Här är bedömningen av oväld i myndigheternas och domstolarnas verksamhet en viktig del, aktuell t.ex. vid lösning av avtalsmässiga eller rent juridiska konflikter. Korruption är ett område som också brukar ägnas
uppmärksamhet vid en sådan riskbedömning. I debatten hos oss nämns frågan ofta
endast ur kriminalpolitisk synvinkel. Minst
lika viktigt är att se att korruption är ett hot
mot den fria konkurrensen. Låt mig här påminna om det program om bekämpning av
svart ekonomi som regeringen godkände i
januari detta år. Programmet består av 22
konkreta åtgärdsförslag, och har just som
mål att bekämpa ogräsen i företagsvärlden,
som drar mattan under de företag som håller sig på den lagliga vägen. Ärligt företagande skall löna sig, de oärliga skall få allt svårare att verka.
Under den tid jag har suttit på justitieministeriet har jag ofta mötts av kommentarer
om en paragrafdjungel som många människor och också många företag tycker sig se.
”Allting har blivit så komplicerat” är en kommentar man inte sällan hör. Med det påståendet kombineras klagomål över att regelverket är svårförståeligt.
Helt fel har de som säger så nog inte. Vi
lever i en ganska komplicerad värld, också ur
juridisk synvinkel. Samtidigt tror jag en erfarenhet som justitieministrar gjort i flera
decennier är att samtidigt som det klagas
över den strida strömmen av ny lagstiftning
framförs krav på andra, nya regler – inte sällan av samma person eller samma intressegrupper. Inställningen varierar beroende på
vilken roll ifrågavarande står för!
Men det är självfallet viktigt att lagstiftningen är så klar som möjligt, både i fråga
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om innehåll och form. Rent generellt är det
inte fel att hävda att lagberedningen i Finland allmänt taget i internationell jämförelse
nog står på minst en hygglig nivå. – Nu talar
jag inte bara för min sjuka mor; justitieministeriet står endast för en del av all lagberedning, fackministerierna svarar för den på
sina respektive områden. På justitieminsteriet är det idag knappt 80 tjänstemän som
sysslar med direkt lagberedning, men oftast
har de samtidigt ytterligare uppgifter. Enligt
beräkningar gjorda av ministerierna år 2008
och 2010, uppgår den totala arbetstiden
som används direkt till lagberedning enbart
till 7 % av ministeriernas sammanlagda arbetsinsatser. Det är klart att vi här har en
gemensam utmaning. Skall lagberedningen
framöver hålla god nivå, finns det inte utrymme för nedskärningar bland personer,
som är kompetenta i lagberedning.
Finlands inträde i den europeiska unionen innebar, som vi alla vet, stora förändringar också inom lagstiftningen och förde
med sig ett regelverk som till sin omfattning
är, försiktigt sagt, mycket betydande. Enligt
den senaste undersökningen gjord år 2010
anknyter cirka 40 % av regeringens propositioner till riksdagen på något sätt till Europeiska Unionen. Exakta utredningar om
den verkliga betydelsen av unionen för vår
lagstiftning finns inte till förfogande. Vi kan
endast säga att den varierar ganska mycket
mellan olika rättsområden. Unionen inverkar särskilt mycket till exempel på konkurrensrätt, konsumentskydd, jordbruk och
miljövård.
Också annanstans i Europa diskuterar
man regleringens omfattning och komplexitet. Insikten finns om behovet av bättre reglering. Inom ramen för EU med medverkan
också av OECD har det funnits ett omfattande program ”better regulation” i vilket
också Finland deltagit. I det arbetet har för-

utom myndigheter och lagberedare deltagit
företrädare också för näringsliv och intresseorganisationer.
I programmet för den nu sittande regeringen konstateras att
Åtgärdsprogrammet för en bättre reglering
fortsätter i syfte att övervinna kvalitetsproblemen inom lagberedningen. Statsrådets procedurer för en god lagstiftningsprocess, vilka
stakats ut i projektet Smidigare lagberedning,
tas i bruk. Inom ministerierna ökas de resurser
som används för lagberedningen. Författningsspråket ska utvecklas. Öppen växelverkan, alternativa regleringssätt och bedömningen av
effektiviteten effektiviseras. Det utarbetas en
lagstiftningsplan som omfattar regeringens
centrala projekt. Särskild uppmärksamhet
fästs vid projekt som överskrider ministeriegränserna, vid att regleringen görs klarare och
vid att antalet alternativa regleringssätt ökas.

Det är alltså ingen brist på goda ambitioner. Må det dock sägas att utmaningen är
stor, nationellt och – inte minst – på europeisk nivå.
En iakttagelse, som kan låta överraskande, är att ny reglering mycket ofta skapar
behov av ytterligare reglering. Ju mera man
går in i detaljer, desto mera öppnar man
för att ta ställning till nya detaljer som förändringen skapar. Det är inte förvånande
att 1734 års lag från den svenska tiden –
som i Finland till betydande delar gällde
under ryska tiden och länge ännu i det
självständiga Finland – av många fortfarande anses som det främsta exemplet på
högklassig nordisk lagstiftning. Den var
långt från den detaljstyrning som ofta är
mönstret i dag.
Med en rad exempel vill jag strax mera
konkret visa att det också i dagens strida
ström av lagar, direktiv och reglering finns

ytterligare behov av ny lagstiftning, inte
minst för att den som är stark måste vara
snäll, men också för att kunna främja den
företagsamhet som skall skapa den tillväxt
som ger välfärd.
Bästa vänner,
Jan-Magnus Jansson skrev en gång i en polemik i diktform på 1960-talet, ”det är farligt
med förenklingen, för förenklingen är alla
katastrofers moder”. Ett annat sätt att formulera tanken är att säga att ”på svåra frågor
finns det sällan enkla svar”.
Jag gör denna hänvisning som en erinran
om analysens betydelse i samhällsdebatten
och i politiken. Jag tycker mig nämligen se
en trend, som ännu kanske inte syns i lagberedningen, men nog som en underström i
samhällsdebatten, att samtidigt med en
ökande populism se en ökad tilltro till reglering som patentlösning på de mest olika områden.
Det kan gälla allt från företagandets villkor till sänkning av promillegränsen för
rattfylleri från 0,5 till 0,2 promille utan att
ägna en tanke åt om regeln kan övervakas för att inte tala om hur vi skall komma åt det
stora problemet, de som upprepat gör sig
skyldiga till grovt rattfylleri.
Allt kan inte – och bör inte regleras med
lag, detta gäller i synnerhet kriminaliseringar. Låt mig ta ett konkret exempel i en fråga
där många har åsikter. Rattfylleri är ett problem i Finland, med cirka 23 000 fall av rattylleri per år. Hälften utgörs av grovt rattfylleri där gränsen är 1,2 promille. Det är ingen
tvekan om att vi måste få ner dessa nivåer
och det klara målet måste vara en ökad insikt om att man inte skall dricka alls om
man kör. I det här läget har gjorts en hel del
förslag – också av mina kollegor i regeringen, att sänka minimigränsen för rattfylleri
till 0,2 promille. Det är ett enkelt förslag

som alla förstår, men knappast verkningsfullt. Det främsta medlet mot brottslighet av
den typ rattfylleri är, är att öka risken att åka
fast. Det känner man till sedan gammalt.
Att sänka promillegränsen utan att ge resurser är ett verkningslöst medel – och dessutom når man inte problemfallen, de som
upprepat åker fast för grovt rattfylleri och på
vilka inte straffen biter.
Men det finns självfallet också missförhållanden eller problem där lagstiftning kan
vara ett medel att skapa en önskad förändring. Ett aktuellt ämne, där just frågan om
vilken den starkes rätt skall vara är frågan
om s.k. snabblån, ett fenomen som vuxit lavinartat. År 2011 beviljades sammanlagt 1,4
miljoner snabblån till en sammanlagd summa på 322 miljoner euro. Mängden räntor
och andra kostnader som följde av dessa lån
var 79 miljoner euro. Justitieministeriet bereder som bäst ett förslag till lag som kommer att begränsa möjligheterna att ta och ge
snabblån i enlighet med regeringsprogrammet. Arbetsgruppen skall vara klara med sitt
arbete inom denna månad och därefter överräcker de betänkandet till mig. Lagförslaget
beräknas kunna ges till riksdagen senast till
hösten.
Någon kan kanske tycka att en (ytterligare) reglering av snabblån är onödig eller
att den ingriper i en av marknadsekonomins
grundläggande principer, avtalsfriheten. Då
är det bra att komma ihåg att avtalsrätten
bygger på principen att skydda den svagare
parten i en avtalsrelation som är mycket
ojämn. Eller som det sägs i avtalslagen
Är villkor i rättshandling oskäligt eller skulle
dess tillämpning leda till oskälighet, kan villkoret antingen jämkas eller lämnas utan avseende. Vid prövning av oskäligheten skall beaktas rättshandlingens hela innehåll, parternas
ställning, förhållandena då rättshandlingen
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Redan bibeln talar om ocker, som ju för
övrigt är kriminaliserat i strafflagen sedan
sin tillkomst i slutet av 1800-talet.
Vad gäller snabblånen, har de också en
stark koppling til att antalet finländare med
betalningsstörningar ökat. Vid ett besök hos
riksfogdeämbetet i Åbo för ett par veckor
sedan, fick jag veta att riksfogden år 2011
fick in 3 miljoner nya ärenden. Man har
520.000 olika gäldenärer, varav 90 % privatpersoner, och hela en miljard euro drevs in
utsökningsvägen senaste år. Att snabblånen
är en av orsakerna till ökad insolvens hos
finländarna, är uppenbart. I debatten om
snabblånen, har jag dock framhållit, att samtidigt som vi gör ingrepp i lagstiftningen
som kommer att begränsa marknaden för
snabblån, måste vi se över det vi kallar social
kreditgivning. Idag erbjuder lite över 20
kommuner sina invånare en möjlighet till
mindre lån till låg ränta. Det systemet borde
utvecklas så att det är rättvist för alla, oberoende av hemkommun. En ökad social kreditgivning kunde också minska på behovet
av utkomstskydd.
Ett lagförslag om snabblån ingår i den
översikt över lagberedningsprojekt under
arbete vid justitieministeriet som ministeriet numera publicerar två gånger per år.
Översikten innehåller information om de
olika projektens mål, bakgrund, centrala
innehåll och uppskattade verkningar. I översikten finns också en projektplan och en
tidsplan för de olika projektens genomförande. Den öppenhet som detta arbetssätt
representerar främjar möjligheterna för olika intressen att dels följa med vad som är på
gång, dels leverera synpunkter och information till dem som svarar för beredningen.

Den möjligheten tycker jag är värd att utnyttja.
Som jag tidigare antydde är listan över
aktuella projekt inte kort, den omfattar
många tiotal lagberedningsprojekt. En stor
del, nämligen 40 av sammanlagt 115 projekt, är relaterade till EU eller reglering som
sker inom EU:s ram.
Det finns några projekt som jag tror att
särskilt kunde intressera detta auditorium.
Jag har i januari tillsatt en arbetsgrupp för
att förnya stiftelselagen. I ett förberedande
skede bereddes olika parter och intressegrupper möjlighet att uttala sig om vilka förändringsbehov man såg. Det syns inte nu
föreligga dramatiska förändringsbehov, men
jag vill inte föregå arbetsgruppens arbete.
Klart är att det finns behov av en översyn eftersom lagen har många år på nacken, det
omgivande samhället har förändrats och
bland stiftelserna finns ganska olika profiler.
Så ägnar sig en del åt utdelningsverksamhet,
andra bedriver egen verksamhet, t.ex. på det
sociala området.
För medlemmarna i Ekonomiska Samfundet, som kanske hör till någon stiftelses
understödstagare, kan det vara värt att notera att en av medlemmarna i stiftelsearbetsgruppen är Henry Wiklund, representerande en stor potential av erfarenhet och kunskap både när det gäller att förvalta ideell
förmögenhet och att se till att stiftelser och
donatorers avsikt uppfylls.
Inom ett närliggande område finns i justitieministeriets lagberedningsprogram också
en förnyelse av lagen om andelslag. Den har
inte särskilt många år på nacken men dess
koppling till aktiebolagslagstiftningen bygger på den tidigare aktiebolagslagen. Den
förnyades 2006 och nu gäller det att justera
lagen om andelslag så att det mellan de två
samfundsformerna finns logik och konsekvens.

Bästa vänner,
Arbetsgruppen för betalningsdröjsmål överlämnade sitt betänkande till mig i december.
Man föreslår bland annat ändringar i lagen
om indrivning av fordringar. Genom reformen strävar man efter en effektiv efterlevnad
av god indrivningssed samt att förhindra att
gäldenären ska behöva betala oskäliga indrivningskostnader. Arbetsgruppen har föreslagit att maximibeloppen för indrivningskostnader av konsumentskulder ska justeras. När det gäller till exempel mindre skulder som uppgår till högst 100 euro skulle
maximibeloppet för gäldenärens totalkostnadsansvar sänkas från nuvarande 190 euro
till 60 euro. Arbetsgruppen har också föreslagit att de medel som influtit vid indrivningen först skall avräknas på den egentliga
fordran och först efter att fordran har betalats på indrivningskostnaderna. Betänkandet har nu varit på en utlåtanderunda och
för tillfället håller man på att göra en sammanställning av utlåtandena. Tanken är att
förslaget skall ges till riksdagen ännu denna
vår.
En annan sak som säkert intresserar er är
att att det en längre tid funnits tankar på att
överföra alla immaterialrättsliga ärenden till
marknadsdomstolen och en skild för detta
ändamål grundad avdelning. Det har dock
dröjt ända tills nu, före man börjat se ljus i
tunneln. Nu finns det beredskap på såväl
justitieministeriet som Arbets- och näringsministeriet o Finansministeriet att hitta en
hållbar lösning. Det är viktigt att vi kan
trygga snabba behandlingstider och domar
som tryggar rättsskyddet också i dessa för
företagen så viktiga ärenden. Jag ser fram
emot en lösning på detta. . Vissa detaljer är
ändå ännu inte lösta, men det torde kunna
ske inom en rätt snar framtid.
Ett av de områden som medborgarna och
andra ofta tar upp i kontakter till justitieför-

valtningen och dess olika delområden gäller
behandlingstiden för olika ärenden och besvär. I sitt program utlovar regeringen ett
rättssäkerhetsprogram, ”utifrån tidigare åtgärdsplaner”, som det heter.
Rättsstaten förutsätter inte bara att besluten och domsluten är riktiga utan också
att de kommer inom rimlig tid. Förslaget till
rättssäkerhetsprogram har nu sänts på utlåtanderunda, ungefär hälften av utlåtandena
har redan inkommit och de övriga svaren inväntar vi inom mars månad. Där är handläggningsgången och handläggningstiden av
olika ärenden i besvärsinstanser en viktig
del. Också, den inte alldeles enkla frågan om
s.k. okynnesbesvär kommer upp i programmet. Det är nödvändigt att se på i vilka alla
ärenden man skall kunna besvära sig. Kanhända är tiden inne för besvärstillstånd till
HFD ?
Vad gäller rättskyddsprogrammet, kan
jag inte undgå att nämna datatekniken. Ett
faktum är att domstolsväsendet, åklagarsidan och fångvården alla har föråldrade datasystem. Då vi skall utveckla framtidens
rättssamhälle, är det av synnerligen central
betydelse att de verktyg som finns för det
dagliga arbetet, fyller de krav ett modernt
rättsväsende har rätt att ställa. Om man vill
vara effektiv, kan man inte fortsätta hugga
träd med yxa, då motorsågen är uppfunnen.
Inte heller med motivering att vi inte har råd
med annat än yxa! Dvs för att nå målet med
förkortade handläggningstider, måste hela
kedjan polis, åklagare, domstol fungera inte
bara då det gäller de personella resurserna
utan också då det gäller de tekniska verktygen. Det ligger också i högsta grad i samhällets intresse. Ju snabbare och säkrare rättegångar, dess bättre för såväl näringslivet som
den enskilda parten.
Kriminalpolitiken är kanske den del av
justitieministeriets ämbetsområde som drar
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till sig det största allmänna intresset. Det är
i sig förståeligt, det publika intresset, för att
inte säga nyfikenheten, för brott och straff är
stort, kanske inte alltid byggt på fakta och
analys, men det går inte att frånse den emotionella dimensionen.
Trots att vi idag ser en ökande professionalism inom brottsligheten och ett stärkt
internationellt inslag också på detta samhällsområde – trender det inte gäller att underskatta – är nog fortfarande den generella
bilden densamma som den egentligen alltid
har varit. En betydande del av brottsligheten
kan kopplas till missbruk, fortfarande framförallt alkohol, till uppväxtrelaterade omständigheter, till brist på sysselsättning,
(med vilket jag inte endast avser arbetslöshet) till utslagenhet. I kampen mot kriminalitet är i ett makroperspektiv den sociala
miljön långt viktigare än straff och straffens
nivå.
En styrka i den finländska fångvården,
specifikt alltså justitieminsiterns bord, som
inte i offentligheten ägnas mycket uppmärksamhet, är arbetets centrala roll. Det gäller i
fängelserna lika väl som i våra öppna anstalter som i internationell jämförelse egentligen är ganska unika. Arbetets betydelse understryks av att i dag lever en stor del av dem
som för första gången kommer till ett fängelse för första gången också ett regelbundet
liv, i vilket alltså även arbetet har en central
roll.
Jag har valt att nämna kriminaliteten här
vid Ekonomiska samfundet, inte bara för att
kriminalpolitiken är en viktig del av justitieministeriets ansvarsområde, utan också för
att peka på att det inte heller ur samhällsekonomisk synvinkel är oviktigt, hur och
med vilka medel, brottsligheten kan bekämpas. Också här är analysen viktigare än mera
klassiska eller t.o.m. primitiva reaktioner
som inte sällan präglat debatten. Här skall

samhället inte vara ”snällt” för att det är
starkt, utan för att det är klokt.
Kriminalpolitiken är för övrigt kanske
det främsta exemplet på ett område, där lagstiftaren, dvs. politikerna, skall ha besinning
nog att inte skrida till lagstiftning enbart baserad på något enskilt fall som fått mycket
uppmärksamhet eller väckt starka reaktioner. Men vi ser det behovet också på en rad
andra områden, inte minst sådana där det
rör sig om extraordinära penningflöden eller
där beskattaren ser sin chans att ingripa.
Vare sig hämnd eller avund är någon bra orsak till lagstiftning, inte heller då väljarna
sägs kräva sådana. Hasse o Tages kloka ord
”Tänk efter före” är bra att minnas i allt beslutsfattande.
”Den som är stark måste också vara snäll”,
kunde kanske i ett litet bredare perspektiv
tjäna som en beskrivning av samhällets roll.
Att å ena sidan skapa förutsättningar för det
enskilda initiativet, för det företagande som
skapar välfärd, att dra upp ramar, men inte
ägna sig åt detaljstyrning annat än när det är
”absolut nödvändigt”. Med skapandet av förutsättningar skall naturligtvis kombineras
ett ansvar för den enskilde att för sin del
med olika medel skaffa sig sin utkomst. Den
starka, dvs samhället, kan och skall rycka in
när den enskilda inte klarar sig på egen
hand. Ju mera den starka, dvs samhället, tar
ansvar för många, desto mindre resurser
finns för dem som verkligen behöver den
som är snäll.
Jag brukar säga att den bästa kriminalpolitiken är en god socialpolitik. Det ligger i
hela vårt samhälles intresse att förhindra utslagning och marginalisering. Därför gäller
det också här att den som är stark måste
vara snäll, att den som förtjänar mera, betalar en större andel i skatt och att vi , efter
förmåga, bär ansvar för upprätthållande av
den nordiska välfärdsmodellen.

Men samtidigt: liknelsen om att kakan
måste bakas före den kan delas gäller i högsta grad också i dag. Därför är tillväxten så
viktig. Därför är företagen som kan ge jobb
och skapa välfärd så viktiga. Därför är det

viktigt att företagens villkor ger dem möjlighet att bygga framtiden, för sig själva och för
samhället. Det skall regelverket främja.
Tack!
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This paper reviews Charles Goodhart’s and Jean-Charles Rochet’s evaluation of the policy of
the Swedish Riksbank during 2005-2010. A merit in the evaluation is that it advocates macro and not only micro prudential policies in the preventive efforts to support a stable financial system. However, we are critical about the lack of discussion on the presently weak basis
of the economic theory of prudential policies. This calls for a precautionary principle in the
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Most individuals and involved institutions in Sweden advocate a strengthening of the current innovation policy. The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) has
conducted an extensive project entitled “Innovation for growth”, while the Social Democrats
have recently suggested the establishment of a “national innovation board” chaired by the
Prime Minister. We, however, anticipate a significant risk that future innovation policies will
become fragmented and overly focused on R&D subsidies to high-tech firms. Based on an
evolutionary Schumpeterian view of the functioning of the economy, we instead recommend
a more comprehensive approach. The objective is to create favorable institutional conditions
that will make the Swedish economy, as a whole, more innovative and creative in the long
term. This requires tax and regulatory systems that stimulate the creation, diffusion and
productive use of knowledge in all sectors of the economy. To this effect we suggest ten measures, which, taken together, constitute a framework for innovation policy.
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The problem of the commons has been known at least since the beginning of the 18;th century. The cures to solve them have been constructed during the 20;th century. To begin with
there existed two methods: Pigouvian taxes and well specified property rights. The newly
deceased laureate in economics Elinor Ostrom has during the end of the 2000;th century,
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both theory and practice. This paper tries to summarize what she has accomplished. What
she has added is a deep analysis of details in reality that shows how a spectrum of institutional solutions can appear, often endogenously, inside the common.
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During recent years it has become quite popular to rank units like countries, universities or
researchers according to a variety of indicators. For example, the so called Shanghai ranking
of almost all universities in the whole world has received a lot of attention. On the other side,
this ranking has also been the subject of fierce attacks.
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the fact that the observed values of the indicators on which the rankings are based are more
or less wrong. The use of Bayesian methods is illustrated with two examples of which the
first is related to the measurement of the support of political parties and is based on data for
Finland from the 2010 European Social Survey. The second example concerns the measurement of publication activity in the social science faculties in the universities in Finland 2009.
The results show that even if the top- and bottom- rankings are quite stable, the middlerankings may be much more uncertain.
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