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Ledaren

Handel och hot som verktyg för fred
Det traditionella resonemanget har va-
rit att handel mellan länder och regioner är 
den bästa garanten för fred. Det var också 
ett av fundamenten då Europeiska unionen 
konstruerades; handel och ekonomisk inte-
gration ansågs vara den effektivaste metoden 
för att minimera spänningarna mellan fram-
för allt Tyskland och Frankrike. 

Utgångspunkten för väst har varit densam-
ma även när det gäller relationerna till länder 
som Kina och Ryssland. Under de senaste 20–
30 åren har västerländska företag placerat en 
betydande del av sin produktion i Kina sam-
tidigt som landet har seglat upp som en av de 
ledande tillverkarna av bland annat teknolo-
gi för både sol- och vindkraft. Många företag 
etablerade sig i Ryssland och vissa länder ha-
de så stor tilltro till stabiliteten i landet att de 
gjorde sig beroende av rysk energi.  

Trots ökad handel och ekonomiskt utbyte 
har både Kina och Ryssland gått mot enväl-
de och förtryck internt och hot mot omvärl-
den externt. I Rysslands fall har det mest ex-
trema worst case-scenariot förverkligats på 
grund av det oprovocerade och brutala kriget 
mot Ukraina. Den ekonomiska integrationen 
inom EU har inte heller räckt till för att ga-
rantera att medlemsländerna ska följa de ge-
mensamma reglerna. Ungern är ett av länder-

na som förolämpat grundläggande demokra-
tiska principer, trots långvariga och omfattan-
de ekonomiska subventioner från övriga län-
der i unionen.

En uppenbar orsak till att den logiska 
kopplingen mellan handel och demokrati 
som garant för fred har satts ur spel är att 
makten i de tidigare nämnda länderna har 
koncentrerats kring en person. Det är i och 
för sig inget nytt fenomen och i historieböck-
erna finns många exempel på riken och län-
der som körts i sank av envåldshärskare. 

I Kinas och Rysslands fall har det under 
många år varit tydligt att utvecklingen går 
mot ett allt brutalare envälde samtidigt som 
medborgarna stegvis förlorat sina möjligheter 
att protestera eller skapa en politisk motvikt. 
I väst har man hoppats på det bästa och fort-
satt med handel och diskussioner. Storsläg-
gan tog man till först efter att Ryssland anföll 
Ukraina i februari 2022.

En av de centrala komponenterna i den 
globala produktionen är att insatsvaror, som 
används vid tillverkningen av andra varor, 
transporteras mellan olika världsdelar. Tack 
vare komplicerade globala logistiksystem 
har det varit möjligt att upprätthålla minima-
la lager och en effektiv produktion, trots att 
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komponenter tillverkas i olika världsdelar.
Teknologin har bidragit till att förena län-

der och regioner eftersom många länder har 
företag som producerar insatsvaror och kom-
ponenter som företag i andra länder behöver 
för att kunna tillverka sina produkter. Moln-
baserade tjänster har också gjort att företag 
når ut till kunder i en skala som var otänkbar 
för ett eller två decennier sedan. 

Nu finns det ändå tecken på att teknolo-
gin i stället skapar tudelning på grund av att 
många länder inte längre litar på varandra. 
Det handlar om en utveckling som har accele-
rerat under en längre tid och som förstärktes 
efter Rysslands angrepp mot Ukraina. En re-
aktion var kraven på att stänga ute Ryssland 
från det internationella betalningssystemet 
Swift och förhindra leveranserna av framför 
allt högteknologi till landet. 

Inom mobilteknologin har de säkerhetsre-
laterade frågorna fått en allt större tyngd i 
takt med varje ny generation av alltmer av-
ancerad teknologi. Inom den sektorn handlar 
det framför allt om USA:s och övriga västlän-
ders rädsla för Kinas ambitioner att använda 
teknologin för spionage och övrig informa-
tionsinsamling. Ett konkret exempel är Sveri-
ges beslut att förbjuda kinesiska Huawei från 
att leverera produkter till centrala funktioner 
i landets 5G-nät.

Det tredje exemplet gäller fordonstillverk-
ningen där de modernaste personbilarna i 

praktiken är rullande spioncentraler. Bilarna 
är utrustade med sensorer, kameror och mik-
rofoner som fortlöpande samlar in massvis 
med information som lagras på tillverkarnas 
servrar. Säkerhetstjänster i olika länder frågar 
sig om det är för riskabelt att låta beslutsfatta-
re använda bilar som eventuellt skickar infor-
mation till andra delar av världen. 

Om handel och teknologiutbyte inte längre 
är en garanti för fred, är då hot – militärt eller 
ekonomiskt – det enda alternativet som åter-
står? Hot är ett verktyg som används i dag, 
både militärt och ekonomiskt. Båda formerna 
av hot går också att använda betydligt effekti-
vare än vad man gör för tillfället. När det gäl-
ler Ryssland är det viljan att göra egna upp-
offringar och riskerna för en eskalering som 
definierar hur långt olika europeiska länder 
är beredda att gå för att tvinga fram en fred. 

Problemet med framför allt det militä-
ra hotet är att det är ett besvärligt och risk-
fyllt verktyg eftersom man måste vara beredd 
att förverkliga hotet vid behov. I demokra-
tier är det dessutom svårt att snabbt pressa 
fram tillräckligt tuffa beslut eftersom många 
partier och politiker ska enas i ett parlament. 
Beslutsfattandet riskerar att bli ännu svåra-
re i fortsättningen eftersom populistpartier-
na sannolikt kommer att få mer inflytande i 
kommande val genom att lova sänkta priser 
på allting från bensin till mat. 



6   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2022

Gyöngyi Kovács 
är Erkko professor i
humanitär logistik 
vid Hanken.

Wojciech Piotrowicz 
är universitetslektor vid 
institutionen för
logistik och samhälls-
ansvar vid Hanken

Det finns många olika 
typer av humanitära 
insatser med hänsyn till 
diverse typer av katastro-
fer och kriser. Den första 
humanitära organisationen 
bildades på grund av ett 
krig då Henry Dunant 1863, 
efter slaget vid Solferino, 
grundade Rödakorsrörels-
en. Leveransen av nödhjälp 
i krigsområden – såsom 
i Ukraina – är därmed ett 
klassiskt exempel på hu-
manitära insatser.

Humanitära insatser i Ukraina 
kräver samordning

Kanske den mest kända typen av humanitär insats är den 
medicinska sidan. Samtidigt kan det konstateras att huma-
nitära insatser nästan alltid behöver också logistik. Logis-
tik är fokuserat på att leverera rätt varor, i rätt tid och i rätt 
kvantitet till kunder, vilka är företag eller privatpersoner. 
Samma princip gäller inom humanitär logistik. Men inom 
humanitär logistik är kunderna människor i nöd, de som 
drabbats av katastrofer, kriser och krig. Således är huma-
nitär logistik inriktad på att tillgodose människors behov, 
detta inkluderar föremål som behövs för överlevnad, vat-
ten, mat, material för att bygga skydd, grundläggande fö-
remål för att laga mat eller medicinska varor och tjänster.

Som vetenskapligt område har humanitär logistik etable-
rats i mitten av 2000-talet. I Finland har Humlog-institutet 
grundats som ett gemensamt forskningsinstitut mellan Han-
ken och Försvarshögskolan i Helsingfors. Institutet ligger 

”Således är humanitär logistik inriktad på att till-

godose människors behov, detta inkluderar före-

mål som  behövs för överlevnad, vatten, mat, ma-

terial för att bygga skydd, grundläggande före-

mål för att laga mat eller medicinska varor och 

tjänster.”
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fortfarande i framkant av forskningen inom detta 
område och arbetar nära med humanitära organi-
sationer och beslutsfattare i Finland och globalt.

När behövs humanitär logistik? 
Ett snävare sätt att definiera området hänvisar 
till de humanitära organisationer (inklusive FN-
organisationer) som aktiveras när en situation 
(som en katastrof, pandemi, kris och konflikt 
osv.) överskrider de lokala myndigheternas möj-
ligheter att hjälpa den egna befolkningen. Det 
humanitära nätverket är mycket komplext, och 
inbegriper regeringen på plats, andra som till-
handahåller ekonomiskt bistånd; internationel-
la organisationer, såsom FN, Röda korset, och 
icke-statliga organisationer. Det innehåller ock-
så kommersiella företag från olika sektorer (från 
produktion, via transport och logistik till finans), 
armén och i vissa fall även andra icke-statliga 
aktörer (såsom miliser, eller regeringar som in-
te är erkända internationellt). I en bredare defi-
nition inbegrips alla möjliga leveranser till för-
månstagarna där det kan finnas överlappning-
ar med krishantering, gränsöverskridande eller 
EU-samarbete. Det som är gemensamt för bå-
da är att människor i nöd är i centrum av fokus 

och att situationen är exceptionell. Situationen 
kan vara orsakad av en naturkatastrof, pande-
mi, kris eller konflikt. 

I sådana situationer räcker den typiska kom-
mersiella dagliga verksamheten inte, och speci-
ella processer och rutiner behöver aktiveras. I 
sådana fall utökar de humanitära organisatio-
nerna sin verksamhet. I varje fall där materi-
al och varor behövs, aktiveras också humani-
tär logistik.

Plötsliga katastrofer 
versus utdragna kriser
Mest är det de plötsliga, oförväntade katastro-
ferna som man tänker på. De kommer med sina 
egna utmaningar. Fastän vi till exempel vet vil-
ka områden som är benägna att drabbas av jord-
bävningar, är tidpunkten och omfattningen av 
jordbävningen okänd. Epidemier och pandemier 
är en annan kategori för sig då de inte inverkar 
på ett områdes (kritiska) infrastruktur men än-
då kan utlösa en situation som inte kan hante-
ras av de lokala myndigheterna ensamma. An-
dra katastrofer är mer utdragna, utlöser varandra 
eller pågår samtidigt. Ett exempel på en kaskad 
av katastrofer är jordbävningen och sedan tsuna-

Ett flyktingbarn från Ukraina söker efter ett mjukisdjur i Przemysl i Polen i mars 2022.
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min i Japan som förorsakade Fukushima-olyck-
an (Suppasri et al., 2021). Överlappande kriser 
och katastrofer kan vara till exempel en natur-
katastrof, eller ett epidemiutbrott som inträder i 
ett konfliktområde (t.ex. Harpring et al., 2021). 

Det är inte mycket annorlunda med katastro-
fer som skapats av människor, när ”frusna” kon-
flikter plötsligt går över till fullskaligt krig. Detta 
är fallet med kriget mellan Ryssland och Ukrai-
na, eftersom Ryssland 2014 tog över Krim (Pi-
otrowicz 2018), och det sedan förekom många 
sammandrabbningar som ledde till att en del av 
Ukrainas territorier blev besatta. Den utdragna 
konflikten finns därmed sedan 2014, det är en-
dast den fullskaliga invasionen som är ny sedan 
februari 2022. Många andra konflikt- och krigs-
situationer är utdragna och oftast ”glömda” kri-
ser. Krig i Syrien eller Jemen har pågått i över ett 
decennium utan hopp på slut men med ett kon-
stant behov av humanitär hjälp.

ar (d.v.s. personer som måste lämna sitt hem 
men fortfarande är inom Ukraina) och 6,9 mil-
joner flyktingar som har kommit till andra euro-
peiska länder. I fallet av Ukraina tillkommer yt-
terligare ett (mycket ovanligt) humanitärt insats-
område: att säkerställa leveranser från Ukraina, 
främst när det gäller den maritima transporten 
av skörden som utgör en stor andel av världens 
matförsörjning.

Insatser inom och leveranser till konfliktom-
råden utförs under många säkerhetsrelaterade 
restriktioner som berör till exempel ruttplane-
ring, men även placeringen av olika faciliteter 
(lager, distributionspunkter). I sådana insatser 
ingår allt från evakueringar och relaterade för-
handlingar med alla parter, medicinsk nödhjälp, 
till återställning av vatten och sanitära anlägg-
ningar. Det finns humanitära organisationer vars 
mandat är inriktat på just krigsområden (t.ex. 
Internationella rödakorskommittén ICRC, eller 
Läkare utan gränser), eller till att försörja in-
ternflyktingar (t.ex. Internationella migrations-
organisationen IOM). Men i länder där konflik-
ten inte är utspridd över hela landet men änd-
ras dynamiskt, finns även många andra huma-
nitära organisationer som inte är specialiserade 
på konflikter.

”I fallet av Ukraina tillkommer ytterliga-

re ett (mycket ovanligt) humanitärt 

insatsområde: att säkerställa leveranser 

från Ukraina, främst när det gäller den 

maritima transporten av skörden 

som utgör en stor andel av världens 

matförsörjning.”

Specifika drag av humanitära insatser 
i konflikt och krig
Humanitära behov i konflikt och krig ändras 
konstant med utvecklingen av själva konflikten 
och dess områden. Logistiskt sett kan det åtskil-
jas (a) insatser inom konfliktområden, (b) leve-
ranser till konfliktområden, (c) aktiviteter i upp-
ställningsområden utanför områden eller landet 
som stödjer leveranser till konfliktområden, och 
(d) insatser för internflyktingar versus flyktingar. 

Enligt en situationsrapport av FN:s kontor 
för samordning av humanitär hjälp (OCHA, 
24.8.2022) behöver 17,7 miljoner personer hu-
manitär hjälp på grund av den ryska invasionen 
i Ukraina, inklusive 6,6 miljoner internflykting-

”Leveranser till personer i rörelse mås-

te vara mycket flexibla. De som redan 

har hittat fram behöver dock annan 

slags hjälp som på kort sikt kan bestå 

av skydd och logi, medicinsk hjälp, mat 

och så vidare, men som på längre sikt 

utgår från integration, jobb, utbildning 

och så vidare.”

Samordning av stora insatser 
och flera rutter
Utanför själva området finns uppställningsom-
råden där olika humanitära organisationer kan 
samordna deras verksamhet, konsolidera mate-
rialflöden och skicka den iväg på ett målinriktat 
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och säkert sätt (Kapucu et al., 2007). Oftast på-
går förhandlingar med alla parter för att säkra en 
konvoj av leveranser till det mest drabbade om-
rådet. Många mellanlager finns också i uppställ-
ningsområden vart humanitära leveranser kan 
skickas före deras konsolidering. Det ”humani-
tära systemet” har ingått för specifika samord-
ningsorgan när det gäller stora insatser, där olika 
kluster koordineras enligt deras tema (t.ex. häl-
sovårdskluster, vatten- och sanitetskluster, men 
också logistikkluster).

I Ukraina-insatsen finns det mellanlager i 
många olika europeiska länder, och rutter som 
utgår från olika håll. Där gäller det inte endast 
att samordna aktiviteter men också bestämma 
de rutter som är de säkraste för leveranser till 
specifika delar av Ukraina. Inte alla kan skicka 
någonting över gränsen, och inte allt kan skick-
as, heller. Det beror på behovet i Ukraina, men 
också på produkternas certifikat, särskilda lag-
rings-, materialhanterings- och transportbehov, 
i några fall till och med kylkedjan och så vida-
re. Tullklarering finns också i krigsområden, och 
fast humanitära leveranser oftast faller i särskil-
da förtullningskategorier måste de deklareras bå-
de för deras och för befolkningens säkerhet. I 
vissa krigsområden behövs till och med en om-
lastning mellan olika transportmedel vid grän-
sen (Kachali et al., 2017).

Flyktinghjälpen utanför själva konfliktom-
rådet är en helt annan slags humanitär insats. 
Där särskiljs insatsen till personer på väg nå-
gonstans från de som har slutat sina resor och 
stannar kvar i ett visst land (Abikova & Piotro-
wicz, 2021). Leveranser till personer i rörelse 
måste vara mycket flexibla. De som redan har 
hittat fram behöver dock annan slags hjälp som 
på kort sikt kan bestå av skydd och logi, med-
icinsk hjälp, mat och så vidare, men som på 
längre sikt utgår från integration, jobb, utbild-
ning och så vidare.

Donationer – vad är bättre, 
varor eller pengar?
De humanitära behoven växer globalt på grund 
av utdragna konflikter och den globala befolk-
ningstillväxten, och förutspås öka ytterligare 
genom klimatförändring och olika störningar i 
bland annat livsmedelsförsörjningskedjor. Ef-

tersom ”kunder” i humanitärt bistånd inte kan 
täcka kostnader för varor (eller åtminstone inte 
alla kostnader) som de får, måste det finnas an-
dra finansieringskällor. Donatorer till humanitä-
ra ändamål omfattar regeringar, men också före-
tag och individer som bidrar mer eller mindre re-
gelbundet till vissa ändamål. 

”I områden där marknader är verksam-

ma är det bästa sättet att ge människ-

or pengar, så att de själva kan bestäm-

ma vad som behövs och var och när det 

behövs. Sådana lösningar möjliggör en 

minskning av transport- och logistik-

kostnader som bärs av humanitära or-

ganisationer, eftersom varor köps direkt 

från marknaden.”

Efter en tragisk händelse, som den ryska inva-
sionen av Ukraina i februari 2022, finns det of-
ta en känsla av att vilja göra något. Individer le-
tar efter det bästa sättet att hjälpa. Detta är sär-
skilt synligt i situationer där det finns känslo-
mässigt engagemang, såsom delade historiska 
upplevelser. Men vad är det bästa sättet att hjäl-
pa? Vad och hur donerar du? Det enklaste är 
ekonomiska donationer, men vilka är argumen-
ten för sådana?

Det finns många positiva aspekter, för det för-
sta kan organisationer med pengar köpa varor 
närmare evenemangsplatsen. Ukraina ligger in-
te långt från Finland, så transportkostnaderna är 
lägre jämfört med att skicka varor till Asien eller 
Afrika, men det kan ändå vara billigare att köpa 
varor lokalt istället för att skicka dem. Att köpa 
lokalt minskar transportkostnaderna och stödjer 
den lokala ekonomin. Dessutom, i områden där 
marknader är aktiva, som i de länder dit flyk-
tingarna kom, eller till och med inom konflikt-
området utanför själva konflikten, är det bästa 
sättet att ge människor pengar (kontanthjälp), så 
att de kan bestämma själva vad som behövs och 
var och när det behövs.



10   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2022

 Sådana lösningar möjliggör en minskning av 
transport- och logistikkostnader som bärs av hu-
manitära organisationer, eftersom varor köps di-
rekt från marknaden. Kontantbaserad assistans 
behöver dock operativa marknader, det bör även 
finnas möjlighet att lämna hemmet och köpa va-
ror i butiken eller den lokala marknadsplatsen. 
Detta är inte möjligt i alla situationer. Markna-
den kanske inte fungerar, eller fungerar inte för 
alla slags varor; varor är inte tillgängliga, eller 
det är för farligt att gå ut för att få mat eller vat-
ten. I fallet av Ukraina kan det föreslås olika till-
vägagångssätt med hänsyn till tre geografiska 
områden (se tabell 1).

Men som tidigare påpekats kan situationen 
vara mycket dynamisk, ett område som var mitt 
i striden kan två veckor senare vara tyst, eller 
tvärtom, en stad med sporadisk beskjutning kan 
förändras till en hård strid med civila inuti. När 
det inte är möjligt att använda kontanter an-
vänds materiellt stöd i form av varor som har 
förberetts (och oftast förförpackats) för att skick-
as iväg för just sådana ändamål. Sådana kits är 
designade för specifika personer, det kan vara 
matpaket, matpaket för barn, föremål för vintern 
och så vidare. Eftersom transportresurser alltid 
är knappa är det viktigt att förstå vad som be-

hövs, var och för vem, med utgångspunkt från 
de varor som är mest nödvändiga. 

I motsats till sådana riktade insatser finns kao- 
tiska, slumpmässiga donationer som existerar 
under det tidiga skedet av varje katastrof. Männ-
iskor, ofta med gott hjärta, men utan kunskap, 
ger saker som de tror behövs, eller rengör ba-
ra sina garderober från oönskade trasor. Såda-
na donationer får logistiksystemet att svämma 
över och fyller kapaciteten, eftersom resultatet 
inte är att det som behövs når människor. Det-
ta var till exempel fallet med ett tidigt skede av 
invasionen, när ukrainare korsade gränserna till 
EU. Mot gränserna transporterades tyger, leksa-
ker och så vidare, som senare låg i stora högar 
och blev blöta. Varor är viktiga, men de borde 
behövas, då det till exempel råder brist på dem 
på den lokala marknaden.

Slutsatser
Humanitära insatser i och utanför krigsområden 
är i behov av en flexibel respons. Det finns om-
råden i vilka den vanliga marknaden för olika 
varor fungerar, men vissa personer eller grupper 
(t.ex. internflyktingar) som drabbats av konflik-
ten saknar ekonomisk tillgång till dem. I sådana 
fall behövs nog inga humanitära leveranser men 

Tabell 1. Den effektivaste hjälpen på olika områden.
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tillgång till kontanter för de drabbade personer-
na. Men, då situationen kan ändras i snabbt 
takt, behövs också en logistisk beredskap för att 
kunna reagera på plötsliga brister på markna-
den, eller störningar i leveranskedjor. 

Ett särskilt logistiskt problem uppstår i tids-
kompressionen av insatsen då behoven ändras 
hela tiden, men ett målinriktat inköp enligt just 
de behoven kan dröja. Fast energi och bekläd-
ning ändras för vintern är det för sent att upp-
handla det då. Försörjningskedjan för att möta 
behovet under vinterperioden har därför varit i 
gång sedan maj/juni. Svaret blir inte leveranser 
av kontanter eller varor, men en beredskap att 
kunna göra både och, beroende på hur situatio-
nen utvecklas i olika geografiska områden. Sist 
och slutligen handlar humanitär logistik om att 
kunna leverera det som behövs, på det mest ef-
fektiva sättet i just den situationen förmånstaga-
ren befinner sig i.

Forskning inriktad på humanitär hjälp till Ukraina 

stöds av Finlands Akademi under projekttiteln ”Cash 

and/or Carry: The challenges and modalities of deli-

vering aid in conflict zones”.
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Globaliseringens paradox är att 
dess problem inte kan lösas med 
mindre globalisering. Alla stora ut-
maningar från klimatförändringen 
och det ohållbara resursuttaget 
till försörjningskedjorna kräver tätt 
internationellt samarbete och en 
regelbaserad världsordning. Men 
globaliseringen möter motstånd 
av nationalism och protektionism, 
och det förs en maktkamp mellan 
liberalt och auktoritärt inriktade 
block.

Har globaliseringen kommit 
till vägs ände?

Globaliseringen såsom vi känner den idag tog 
fart på 1990-talet efter det kalla krigets slut och 
den sovjetiska planekonomins kollaps. Denna 
globalisering bygger på en tanke om världsom-
spännande frihandel och kapitalflöden inom ra-
men för en liberaldemokratisk politisk ordning. 
Den är i hög grad en följd av att det kalla kri-
gets blockbildning ersattes av samarbete mellan 
stormakterna och att institutioner som Interna-
tionella valutafonden IMF, Världshandelsorgani-
sationen WTO, Världsbanken och G7-samman-
slutningen av de ledande makterna garanterade 
en öppen världsekonomi 1).

Drömmen om en gränslöst öppen ekonomisk, 
politisk och social ordning fick sin första sto-
ra törn av finanskrisen som bröt ut i USA och 
skuldkriserna som drabbade euroområdet. Kri-
serna blottade att de otyglade kapitalflödena fick 
problemen i ett land att snabbt sprida sig inte ba-
ra till grannländerna utan till andra sidan jord-
klotet.

Från 2010-talet framåt har det visat sig att fle-
ra av globaliseringens grundläggande antagan-
den inte hållit streck. Av stormakterna har Ryss-
land och Kina mer än tydligt visat att de inte bryr 
sig om den liberala demokratin. Det har uppstått 
en ny blockbildning som i grova drag kan beskri-
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vas som att en liberal kapitalism står på den ena 
och en auktoritär kapitalism på den andra sidan. 
Rysslands angrepp på Ukraina handlar inte bara 
om Ukraina utan om ett försök att inrätta en ny 
världsordning där det ingår en ryskledd politisk 
och ekonomisk maktsfär.

Inte ens de länder som mest av alla stått som 
garanter för en liberal politisk ordning och en 
ekonomi som bygger på frihandel har kunnat 
undgå att ta ett steg tillbaka till protektionism 
och nationell självtillräcklighet. Valet av Donald 

Trump till president i USA och folkomröstning-
en om Storbritanniens medlemskap i Europeiska 
unionen 2016, gav uttryck för en förväntning om 
att det går att skydda det egna landets ekono-
mi från internationell konkurrens. Uppfattning-
en om att frihandeln leder till att arbetstillfällena 
flyttar ut ur landet eller lönerna sjunker är, vare 
sig den har grund eller inte, stark.

dare och mellanprodukter som seglar från en till-
verkare till följande tillverkare. Över 500 miljo-
ner containrar hanteras i världens export- och 
importhamnar varje år.

Till exempel uppskattas det att komponenter-
na till en bil som tillverkas i USA korsar gränsen 
till Kanada eller Mexiko i genomsnitt aderton 
gånger 2). När Nokia stod på sin höjd på mobil-
telefonmarknaden hanterade bolaget mer än 100 
miljarder komponenter varje år. En låg uppskatt-
ning är att hälften av alla komponenter som an-
vänds för att bygga en mobiltelefon har korsat 
minst en landsgräns 3). 

I Finland räknas det att varje euro i exportin-
täkter förutsätter 40 cent i importerade insatser, 
vilket är en andel som rör sig på europeisk med-
elnivå. Uppskattningsvis är en tredjedel av per-
sonalen i finländska företag uppkopplade till glo-
bala värdekedjor 4).

Det är en stor fråga för globaliseringens fram-
tid om de komplexa värde- och logistikkedjor-
na i den världsomspännande handeln i alltför 
hög grad tär på resurserna och upprätthåller ett 
överdimensionerat nätverk av transporter. Det 
är svårt att förutspå hur kedjorna och nätver-
ken ser ut i framtiden då skiljelinjen mellan da-
ta och varor genom ”internet of things” små-
ningom upphävs. Möjligheten att använda 3D-

”Drömmen om en gränslöst öppen eko-

nomisk, politisk och social ordning fick 

sin första stora törn av finanskrisen som 

bröt ut i USA och skuldkriserna som 

drabbade euroområdet.”

Komponenter 
åker av och an 
över gränser
Covid-19-pandemin vi-
sade var sårbarheten i 
de globala logistikked-
jorna finns. När knut-
punkterna i dem är av-
stängda rör sig ingenting 
framåt och i framtiden 
kan det vara önskvärt 
att komponenter och 
mellanprodukter fram-
ställs på så nära håll 
som möjligt. Även be-
kämpningen av klimat-
förändringen talar för 
att minska det enorma 
transportflödet av både 
produkter till slutanvän-

Figur 1. Den internationella handelns roll i den globala ekonomi har stabiliserat 

sig på en hög nivå. Världshandeln i förhållande till globala bnp, räknad som 

summan av den totala exporten och den totala importen, dividerad med två.
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skrivare som produk-
tionsverktyg ökar och 
det förändrar framställ-
ningen, men det är in-
te klart om det mins-
kar behovet att forsla 
råvaror och komponen-
ter världen runt. Det är 
inte heller klart i vilken 
utsträckning en cirku-
lär ekonomi i det långa 
loppet kan ersätta ny-
produktion av varor.

Höjdpunkt 
strax innan 
finanskrisen bröt ut
Den internationella 
handeln räknad som en 
andel av världens sam-
manräknade bnp nådde en höjdpunkt på 51,5 
procent strax innan finanskrisen bröt ut 2008 
(eftersom ett lands export räknas som ett an-
nat lands import innehåller siffran en dubbelräk-
ning). Under tiden från 1993 till 2007 steg de ut-
ländska direktinvesteringarna i global skala från 
en nivå på 220 miljarder till 1 900 miljarder ame-
rikanska dollar 5).

Är då världen i dag mer globaliserad än vad 
den varit tidigare i historien? Svaret på frågan 
är nej, om man får tro Paul Hirst och Graha-

me Thompson, som skrev den omdebatterade 
boken Myten om den globala ekonomin i slu-
tet av 1990-talet 6). Hirsts och Thompsons slut-
sats är att den internationella ekonomin under 
perioden före första världskriget i många avse-
enden var öppnare än den varit någonsin däref-
ter. Det fanns en synnerligen utvecklad, öppen 
och väl sammanhållen internationell ekonomi i 
början av 1900-talet. Den internationella han-
deln och kapitalrörelserna var mer omfattande i 
förhållande till bruttonationalproduktens nivåer 
än vad de är i dag.

Dagens migration motsvarar inte den stora 
utvandringsepoken under 1800-talet och början 
av 1900-talet. Det finns inte någon ny oreglerad 
och internationaliserad marknad för rörlig ar-
betskraft. Nuförtiden finns ingen motsvarighet 
till de land som fattiga och underprivilegiera-

de migranter förr i världen kunde ta för sig av i 
USA, Kanada, Sydamerika, Sydafrika, Australien 
och Nya Zeeland.

Öppenheten fick abrupt slut
Öppenheten i handel, kapitalflöden och mig-
ration under ”la belle époque” fick ett abrupt 
slut med första världskriget. Tiden efter 1918 
var turbulent och präglades av tävlan mellan 
stormakterna, där Storbritanniens ledande roll 
övertogs av Förenta staterna. Den internationel-
la ekonomin var fortfarande sammanflätad un-
der 1920-talet, vilket visas av att kraschen på 
Wall Street 1929 spred sig som en kris genom 
hela världsekonomin.

Den stora depressionen ledde till en konkurs-
våg och hög arbetslöshet. Den internationella 
handeln och de utländska direktinvesteringar-
na sjönk kraftigt. Sovjetunionen drabbades inte 
av depressionen utan upplevde en högkonjunk-
tur med kraftig industrialisering under 1930-ta-
let, vilket bidrog till att den ideologiska kampen 
om vilket system som är bättre, planekonomin 
eller kapitalismen, var verklig under tiden fö-
re andra världskriget och ännu en tid undet det 
kalla kriget.

Efter andra världskriget var det viktigaste att 
sörja för stabilitet och hindra en upprepning av 
de häftiga nationella försvarsreaktionerna under 

Figur 2. Nya investeringar över landsgränserna har stagnerat, men det totala 

värdet av de anskaffade egendomarna har fortsatt att öka.
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den kaotiska tiden på 1920- och 30-talet. Segrar-
makterna slöt det så kallade Bretton Woods-för-
draget, som spikade valutorna till en fast pari-
tet gentemot den amerikanska dollarn och före-
skrev statlig uppsikt över valutaväxling och ut-
försel av stora belopp.

Excesser i en globaliserad ekonomi
När de fasta växelkurserna upphävdes 1973 
och det internationella valutasystemet blev fly-
tande kunde någonting som liknar en globali-
serad ekonomi med penning- och kapitalflö-
den över gränserna uppstå. Då oljepriset sam-
tidigt sköt i höjden och inflationstrycket var 
kraftigt gav den första skymten av en globali-
sering prov på vilka excesser det kan finnas i 
en sådan. Penningflödet fyllde de oljeproduce-
rande ländernas kistor medan många industri-
länder fick en kraftigt ökad statlig skuldsätt-
ning och problem med arbetslöshet och infla-
tion på samma gång.

Tietmeyers och Rugieros attityd blottar en hy-
bris som för en tid rådde om att det är frihandel 
och gränslösa kapitalflöden som är bäst skickade 
att styra världens utveckling, oberoende av alla 
slags politiska förutsättningar.

Kritikstorm mot en globalisering 
till avgrunden
Under 1990-talet och början av 2000-talet svep-
te en hård kritikstorm över det som uppfattades 
som en globalisering till avgrunden, ett försök att 
få hela mänskligheten att sitta ihop i ett världs-
samhälle som styrs av en okontrollerad finans-
industri och där de sociala skillnaderna mellan 
rika och utestängda blir allt större och större. 
Till de mest kritiska analyserna av globalisering-
en hör Hans Peter-Martins och Harald Schu-

manns bok Globaliseringsfällan från 1996 9) 
och uppföljaren Global nedräkning från 2008, 
skriven av Harald Schumann och Christiane 

Grefe 10).
Den förra boken börjar med ett referat från 

Fairmont Hotel i San Francisco, där en politisk 
och ekonomisk världselit samlas i september 
1995. Teckentydarna inom framtidsbranscherna 
målar upp bilden av ett samhälle där tjugo pro-
cent av den arbetsföra befolkningen kommer att 
räcka för att hålla världsekonomin igång under 
nästa århundrade. En femtedel av alla arbetssö-
kande producerar de viktiga varor och tjänster 
som världssamfundet behöver, och dessa männ-
iskor kommer aktivt att leva, tjäna pengar och 
konsumera.

De nedre åttio procenten förutspås få enor-
ma problem. Med en blandning av bedövande 
underhållning och tillräckligt näringsintag kan 
världens frustrerade majoritet nog hållas på gott 
humör. Uttrycket ”tittytainment”, sammanfogat 
av orden ”entertainment” och ”tits”, och lanse-
rat av den tidigare säkerhetspolitiska rådgivaren 
Zbigniew Brzezinski, är på läpparna i Fairmont 
Hotel. De utestängda människorna måste lugnas 
med surrogat för meningsfull sysselsättning och 
något slags näring som kan förliknas vid brös-
tets mjölk. En framtidsforskare på höjdarsemi-
nariet i San Francisco beskriver industrialismen 
med sitt massvälstånd som en blinkning i den 
ekonomiska historien.

”Tietmeyers och Rugieros attityd 

blottar en hybris som för en tid rådde 

om att det är frihandel och gränslösa 

kapitalflöden som är bäst skickade att 

styra världens utveckling, oberoende av 

alla slags politiska förutsättningar.”

Det var dock slutet för det kalla kriget och 
blockbildningen mellan öst och väst som var för-
utsättningen för att globaliseringen skulle ta fart 
på allvar. Globaliseringsyran på 1990-talet var 
inte fri från överslag. För politikerna i auditori-
et vid World Economic Forum i Davos 1996 för-
kunnar styrelseordföranden för den tyska cen-
tralbanken, Hans Tietmeyer, att de måste ve-
ta att de i framtiden kontrolleras av finansmark-
naderna 7). Vid samma tider uppmanar världs-
handelsorganisationen WTO:s generalsekretera-
re Renato Rugiero alla medlemsländernas reger-
ingar att före 2020 avsluta alla regionala över-
enskommelser och göra hela världen till en fri-
handelszon 8).
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Teknologisk utveckling 
föder inte arbetslöshet
Dystopin om ett enfemtedelssamhälle blev in-
te verklighet. Siarna på Fairmont Hotel tycks ha 
utgått från den underliga föreställningen att job-
ben som försvinner till följd av den teknologis-
ka utvecklingen och effektiviseringen inte ersätts 
av nya jobb, åtminstone inte på samma nivå in-
om värdekedjan. Om det verkligen vore sant att 
en bråkdel av arbetskraften räckte för att göra 
det produktiva och nödvändiga arbetet skulle 
det innebära en kollaps för hela det ekonomis-
ka systemet, då den stora majoriteten i så fall 
inte har råd att köpa de produkter och tjänster 
som levereras.

I tider av ekonomisk depression har hög ar-
betslöshet förekommit, men den stora bilden är 
att arbetslöshet inte någonsin i kapitalismens 
historia uppkommit i kölvattnet av den tekno-
logiska utvecklingen 11). Det klassiska exemplet 
är de så kallade ludditerna, som i Nottingham i 
England i början av 1800-talet förstörde de nya 

maskinerna för att producera textilier, i ett försök 
att hindra den teknologiska utvecklingen från att 
äta upp deras jobb.

I det långa loppet har det gagnat alla att ma-
skiner kunnat producera kläder i stora mängder 
till relativt billiga priser. För dem som friställs av 
att maskinerna tar plats finns två alternativ: an-
tingen att nöja sig med ett enkelt och lågavlönat 
jobb eller att söka sig till nya branscher där nya 
jobb uppstår.

Ett utmärkande drag i globaliseringen från 

”I tider av ekonomisk depression har 

hög arbetslöshet förekommit, men den 

stora bilden är att arbetslöshet inte 

någonsin i kapitalismens historia upp-

kommit i kölvattnet av den teknolo-

giska utvecklingen.”
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I mars 2021 kom Ever Given, ett 

av världens största container-

fartyg, ur kurs i Suezkanalen 

och blockerade den i sex dygn. 

Olyckan visade hur sårbara de 

globala logistikkedjorna är.
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1990-talet framåt är att en ny arbetsdelning in-
om världsekonomin uppstått. Enklare arbetsske-
den i den industriella produktionen, såsom mon-
tering, har flyttat till länder med lägre arbets-
kostnader, särskilt i Asien. Det har lyft hundra-
tals miljoner människor ur fattigdom och sam-
tidigt klättrar några av världens folkrikaste län-
der, såsom Kina och Indien, uppåt i värdeked-
jan och utmanar västvärlden i en teknologisk 
kapplöpning.

Ingen omfattande arbetslöshetsvåg har svept 
över de delar av världen där det teknologiska 
försprånget fortfarande finns, särskilt Nordame-
rika, Europa, Japan och Sydkorea. Relativt väl 
har informationsteknologi och tillverkning av 
kapitalvaror kunnat kompensera för bortfallet 
av manuellt arbete i tillverkningsindustrin. Le-
jonparten av de utländska direktinvesteringarna 
sker fortfarande mellan de rika länderna, det vill 
säga mellan länder som befinner sig i stort sett 
på samma nivå i teknologin, värdekedjan och ar-
betskostnaderna 12).

Teknologin favoriserar högt kunnande
Det skulle vara att ge en alltför rosig bild av det 
nya arbetet världen runt att beskriva det som en 
vinn-vinn-situation för alla. Det finns ett om-
fattande problem med ojämlikhet och polarise-
ring mellan dem som drar nytta av utveckling-
en och dem som faller av den. I de rika länder-
na ökar klyftan mellan de välbetalda kunskaps-
jobben och de lågt betalda servicejobben, där ar-
betsförhållandena ibland kan påminna om dag-
lönarsystemet förr i världen. I de växande eko-
nomierna är klyftan mellan den nya medelklas-
sen och dem som har en liten jordplätt att försö-
ka livnära sig på ännu större.

Det är lätt att framställa den öppna handeln 
som huvudorsaken till att ojämlikheten ökar och 
kräva större restriktioner för rörligheten för va-
ror, kapital och arbetskraft. I Globalization and 
Inequality 13) går Elhanan Helpman igenom 
forskningen kring förhållandet mellan inter-
nationell handel och inkomstförändringar, och 
kommer till att globaliseringen bara har en li-
ten andel i dem. Det är enligt Helpman svårt att 
bena ut vilka orsakerna till inkomstklyftorna är, 
men i varje fall är den teknologiska utveckling-
en som favoriserar högt kunnande en drivkraft.

En ekonomi där teknologin är den främsta 
motorn kan förvandlas till en vinnaren-tar-allt-
ekonomi. De företag som vinner den teknologis-
ka konkurrensen har rum att obehindrat växa 
och öka sina vinstmarginaler, såsom till exem-
pel näthandelsjätten Amazon i USA. Det behö-
ver inte betyda att de anställda får bättre arbets-
villkor och högre löner. En orsak till missnöje 
och spänningar inom den teknologidrivna kapi-
talismen är att stora företags vinster ökar med-
an lönerna följer en platt kurva.

De företag och stater som går i bräschen för 
den teknologiska utvecklingen har en stark ställ-
ning i konkurrensen och är vinnare i globalise-
ringen. Ett system där vinnaren tar allt är svårt 
att förena med kravet på större jämlikhet och 
lika möjligheter för alla. Det kommer att krä-
vas nya tankemodeller för att sprida frukterna 
av den teknologiska utvecklingen till alla män- 
niskor.

Globala värdekedjor 
motor för utveckling
Den stora bilden så här långt är att så gott som 
alla ekonomier, oberoende av vilken utgångs-
punkt de har i den globala värdekedjan, har fått 
det bättre ställt. Enligt Unicefs uppgifter lever i 
dag cirka 690 miljoner människor, eller runt 9 
procent av världens befolkning i extrem fattig-
dom, det vill säga på mindre än 1,90 amerikan-
ska dollar per dag. Det kan jämföras med 1,9 
miljarder människor år 1981.

Den minskade fattigdomen är ett resultat av 
många slags politiska åtgärder, men betydelsen av 
en någorlunda öppen världmarknad där fattigare 
länder kunnat avsätta sina produkter och locka 

”Den minskade fattigdomen är ett re-

sultat av många slags politiska åtgärder, 

men betydelsen av en någorlunda 

öppen världmarknad där fattigare 

länder kunnat avsätta sina produkter 

och locka till sig investeringar, ska inte 

underskattas.”
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till sig investeringar, ska inte underskattas. Så-
som Världsbankens utvecklingsrapport 2020 14) 
konstaterar har förmågan att delta i de globala 
värdekedjorna varit en motor för ekonomisk ut-
veckling.

En orsak till att de globala värdekedjorna kan 
uppfattas som problematiska är att satsningar på 
forskning och utveckling i ett land inte nödvän-
digtvis ökar inkomsterna i just det landet utan i 
en annan del av världen 15). Det är relativt lätt 
för företag och stater att kopiera teknologi utan 
att själva göra de grundläggande satsningarna 
för att utveckla den. De globaliserade värdeked-
jorna utmanar den nationella politiken, som kan 
reduceras till den indirekta uppgiften att skapa 
möjligtvis goda verksamhetsförutsättningar för 
internationella företag.

De oreglerade kapitalflödenas tendens att ge 
upphov till instabilitet och finansiella kriser, och 
i omåttlig grad gagna dem som berikar sig på sitt 
kapital, är en orsak till att globaliseringen fått 
dåligt rykte och att det efterlyses striktare regle-
ring i stället för gränslös frihet.

Transnationella företag
styr inte världsekonomin
En central fråga för globaliseringen är vil-
ken makt företagen till syvende och sist har. 

Paul Hirst och Graha-
me Thompson analyse-
rar grundligt skillnaden 
mellan ett internationellt 
och ett globaliserat eko-
nomiskt system 16). En 
öppen internationell eko-
nomi bygger på suverä-
na nationalstater och är 
till sin natur mellanstat-
lig. I ett globalt system är 
de nationella ekonomier-
na underordnade och om-
formade genom interna-
tionella processer och 
transaktioner. I en global 
ekonomi blir det interna-
tionella ekonomiska sys-
temet självstyrande och 
socialt frikopplat allt ef-
tersom tillverkning och 

marknader globaliseras. Frikopplade marknader 
är svåra att reglera även om det finns ett effektivt 
samarbete mellan reglerande instanser.

I en globaliserad ekonomi skulle multinatio-
nella företag omvandlas till transnationella fö-
retag som blir världsekonomins huvudaktörer. 
De transnationella företagen skulle represente-
ra det verkligt obundna kapitalet som kan om-
placeras varhelst på jorden där vinstmöjligheter-
na är störst. Det transnationella företaget alloke-
rar, producerar och säljer på global nivå allt efter 
strategi och mål. Det skulle inte kunna kontrol-
leras genom politiska åtgärder i enskilda natio-
nalstater och vara föremål för deras beskattning.

De transnationella företagen har dock inte 
dykt upp på den globala arenan. De multina-
tionella företagen har alltjämt ett hemland och 
en eller några orter där den huvudsakliga pro-
duktionen sker, och de opererar i internationell 
skala. De mäktigaste multinationella företagen 
har kunnat bestämma ramvillkor för sina eta-
bleringar och på så vis kunnat påverka närings- 
och skattepolitiken på nationell nivå. Då en allt 
större del av den globala handeln, kring en tred-
jedel, involverar internhandel inom de multina-
tionella företagen, har en sfär som i vissa av-
seenden är frikopplad från en nationell förank-
ring uppstått.

Figur 3. Antalet extremt fattiga har minskat och den globala medelklassen vuxit. 

Andel av världens befolkning som lever på olika inkomstnivåer, amerikanska 

dollar per dag enligt prisnivån år 2010.
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Handeln har globaliserade drag
Då 80 procent av världshandeln numera sker in-
om ramen för leverantörskedjor ordnade av mul-
tinationella företag 17) och då de står för unge-
fär hälften av den globala exporten och impor-
ten, är det klart att den internationella handeln 
har globaliserade drag. De betyder inte att det 
skulle finnas en fristående global ekonomi, ut-
an de grundläggande relationsmönstren är fort-
farande internationella. Det internationella sys-
temet före första världskriget var ett Pax Britan-
nica medan det efter andra världskriget varit ett 
Pax Americana.

USA:s roll som garant är fortfarande av avgö-
rande betydelse för det öppna världssystemet. 
Samtidigt är USA i stort sett det enda landet i 
världen som kan klara sig i en självtillräcklig 
ekonomi. Landet är tillräckligt stort, har tillräck-
ligt med resurser och är tillräckligt rikt med en 
mångsidig produktion för att ha ett eget ekono-
miskt kretslopp, visserligen till priset av högre 
kostnader för gemene amerikan om den öppna 
internationella handeln inte fanns.

Om USA faller tillbaka i nationalism och pro-
tektionism och för ett strategiskt krig mot Kina 
är den öppna ordningens framtid beroende av 
att nya maktblock tar den ledande rollen. Blick-
arna riktas mot Europeiska unionen, som inte 
nödvändigtvis har den tyngd som behövs i den 
globala skalan.

Regionalism mot amerikansk hegemoni
Ett svar på att den USA-ledda multilateralismen 
knakar i fogarna kunde vara en ökad regiona-

lism. Regionala och bilaterala system har än-
da sedan 1990-talet utvecklats i Latinamerika, 
Afrika och Asien, till en del som en motreak-
tion mot att de internationella finansinstituten 
uppfattats representera en amerikansk hegemo-
ni. Den ökade regionaliseringen är ett försök till 
skydd mot sårbarheten för externa ekonomiska 
chocker som kommer av att internationell han-
del och kapitalflöden fått en allt större betydel-
se i förhållande till den inhemska ekonomin 18).

I den nya ekonomiska teorin har begreppet 
produktivism dykt upp. Det syftar på en eko-
nomisk modell som betonar produktion, arbe-
te för alla och en lokal förankring där regeringar 
och medborgare har en central roll, i stället för 
marknaden, konsumtionen och globaliseringen. 
Produktivismen bygger inte på en välfärdsstat 
som omfördelar inkomster eller ett teknokrat-
styre, och den närmar sig en form av ekonomisk 
populism 19).

I en artikel i Financial Times Times avfärdar 
Martin Wolf regionaliseringen som ett svar på 
globaliseringens problem 20). Följden av en regi-
onalisering är att världshandeln förlorar sina ef-
fektivitetsfördelar och blir dyr. Framför allt skul-
le Nordamerika och Europa stängas ut ur Asien, 
världens mest folkrika och ekonomiskt dynamis-
ka region, och lämna den åt Kinas maktanspråk.

Block med tävlande modeller
Det finns en teori om att globaliseringen som ef-
ter det kalla kriget sammanfogade de utveckla-
de och de växande ekonomierna, är på väg att 
efterträdas av tre geopolitiska block med tävlan-
de modeller. I detta ”splinternet” finns oförenli-
ga modeller för att hantera data: den integritets-
baserade regleringen i Europa, den företagsfoku-
serade fritt-för-alla-linjen i USA och den statliga 
övervakningen i Kina. Både den strategiska kon-
flikten mellan USA och Kina och Rysslands an-
fallskrig mot Ukraina ställer regeringar inför ett 
val om vilken ekonomisk och strategisk sida de 
vill tillhöra. Den som leds av USA eller Kina, el-
ler EU som en någorlunda självständig pol, eller 
möjligen en ryskledd  zon som befäster sin makt 
inom det forna Sovjetunionens område?

Vid World Economic Forum i Davos i maj 
2022 uttryckte José Manuel Barroso, tidiga-
re kommissionsordförande i EU och nuvarande 

”Om USA faller tillbaka i nationalism 

och protektionism och för ett strategiskt 

krig mot Kina är den öppna ordningens 

framtid beroende av att nya maktblock 

tar den ledande rollen. Blickarna riktas 

mot Europeiska unionen, som inte nöd-

vändigtvis har den tyngd som behövs i 

den globala skalan.”
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ordförande i bankirfirman Goldman Sachs Inter-
national, sin oro över att världen är på väg att 
frånkopplas, till följd av spänningarna mellan 
USA och Kina, pandemin och Rysslands invasi-
on av Ukraina 21).

”Globaliseringen möter motstånd av nationa-
lism, protektionism, nativism, chauvinism om 
ni så vill, eller rentav xenofobi, och för mig är 
det inte klart vem som kommer att vinna”, sade 
Barroso i Davos.

I Financial Times skriver Alan Beattie 22) 
att det inte finns mycket bevis för att globali-
seringen ersatts av rivaliserande block. De van-
liga måtten på globalisering, rörligheten av va-

ror, tjänster, kapital, data och människor, har in-
te ändrats i någon större utsträckning. Beattie 
beskriver det som multipedala manövrar att re-
geringarna är kloka nog att hålla sina fötter i fle-
ra än ett läger.

Leveranskedjorna kan vara ohållbara
När företag drar tillbaka sina logistikkedjor från 
rivaliserande regioner och placerar dem närma-
re sina hemorter är det en process som benämns 
som ”friendshoring”, ”onshoring” eller ”near- 
shoring”. Men i en undersökning gjord av Shang-
hai Chamber of Commerce uppgav inget ameri-
kanskt företag att det är på väg att ta tillbaka, 
”onshore”, sina operationer från Kina till USA 23).

Under ett besök i Sydkorea i juli 2022 säger 
USA:s finansminister Janet Yellen att Förenta 
staterna vill bli kvitt beroendet av Kina som le-
verantör av råvaror och teknologi 24). Vad Yellen 
är ute efter är typisk ”friendshoring”, det vill sä-
ga djupare handelsförbindelser med allierade för 
att förhindra ett annat geopolitiskt blocks strä-
van att behärska centrala marknader och använ-
da avbrott i leveranser som påtryckningsmedel. 
Det återstår att se vad en omdirigering av logis-
tikkedjor i praktiken kan innebära. Det är i varje 
fall svårt att göra utan effektivitetsförluster och 
kostnadsökningar, vilket inte är till gagn för den 
amerikanska konsumenten i ett läge då inflatio-

nen redan galopperar.
Den senaste tidens 

händelser har visat att 
globala leveranskedjor 
kan vara ohållbara då 
det säkerhetspolitiska 
läget ändras. Beroendet 
av gas från Ryssland 
har lett till en energi-
kris i Europa och särskilt 
Tyskland, och blocka-
den av spannmålstran-
sporter från Ukraina har 
gett följdverkningar i he-
la världen. Martin Wolfs 
förslag är att upprätta en 
lista över produkter och 
verksamheter som har ett 
sådant säkerhetsintresse 
att de kan utgöra undan-

”Den senaste tidens händelser har vi-

sat att globala leveranskedjor kan vara 

ohållbara då det säkerhetspolitiska lä-

get ändras. Beroendet av gas från Ryss-

land har lett till en energikris i Europa 

och särskilt Tyskland, och blockaden av 

spannmålstransporter från Ukraina har 

gett följdverkningar i hela världen.”

Figur 4. Finlands export bygger i allt större utsträckning på importerade varor och 

tjänster. Det utländska förädlingsvärdets andel av den finländska exporten.
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tag från standardreglerna för handel och inves-
teringar.

Globaliteten går inte att vända tillbaka
Det första och främsta villkoret för en global eko-
nomi är, såsom Wolf framhåller, en hållbar för-
valtning av de globala nyttigheterna. Samtidigt 
efterlyser Wolf också bättre inhemsk politik och 
starkare institutioner i nationalstaterna världen 
runt. De måste ge bättre stöd till dem som drab-
bas av ekonomiska omvälvningar. Protektionism 
och nationalism är inte svaret på fattigdom och 
ojämlikhet.

Globaliseringens paradox är att dess problem 
inte kan lösas med mindre globalisering. Alla 
stora utmaningar från klimatförändringen och 
det ohållbara resursuttaget till försörjningsked-
jorna kräver tätt internationellt samarbete och 
en regelbaserad världsordning.

Redan i slutet av 1990-talet skrev Ulrich Beck 
i Vad innebär globaliseringen? 25) att globalite-
ten är oreviderbar. Skälen Beck anger gäller fort-
farande och till dem hör den ökande interaktio-
nen i den internationella handeln, informations-
teknologin, anspråken på universella mänskli-
ga rättigheter, den polycentriska världspolitiken 
och allt som har med den globala fattigdomen 
och miljöförstöringen att göra.

Enligt Beck är den centrala insikten att utan 
Europa finns inget svar på globaliseringen. Eu-
ropa är ett subjekt som gestaltar globaliseringen 
på alla områden: arbetsmarknad, ekologi, väl-
färdsstat, internationell migration, politiska fri-
heter och rättigheter.

Bilden av vad Europa är eller borde vara på 
den globala arenan har tyvärr inte blivit tydli-
gare under 2000-talet och faran finns att de vär-
den Europa vill stå upp för körs över av auktori-
tära och protektionistiska tendenser i mäktigare 
block i en värld som tar ett steg tillbaka.
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De färskaste fallen – framför allt kriget i Ukraina 
med alla dess konsekvenser – ökar trycket på ge-
mensam verksamhet av många slag inom Europe-
iska unionen. Å andra sidan har de faktorer som 
bromsat utvecklingen av en gemensam finanspo-
litik inte försvunnit någonstans. I denna artikel 
går jag igenom den gemensamma finanspolitikens 
evolution och argumentationen som hör ihop med 
den, och till slut begrundar jag lösningar som är 
möjliga att förverkliga.

Maastricht: finanspolitiken är 
en nationell angelägenhet
Den ekonomiska politikens verksamhetsfält bru-
kar delas upp i tre huvudsakliga områden: kon-
junkturutjämning, främjande av tillväxt och om-
fördelning av inkomster. På alla områden finns 
makt och ansvar på både en nationell och en ge-
mensam nivå.

Det gemensamma beslutsfattandet har den 
största betydelsen i konjunkturutjämningen. En-
ligt Maastricht-fördraget blev penningpolitiken en 
uppgift för Europeiska centralbanken, som är obe-
roende av medlemsländerna. De ekonomiska bör-
dor och inkomster som hör ihop med den förde-
lar sig mellan medlemsländerna enligt deras stor-
lek utifrån den så kallade kapitalnyckeln.

Vesa Vihriälä 
är arbetslivsprofessor

 vid Helsingfors universitet.

EU tar på sig en något större 
finanspolitisk roll
Förslag eller krav på en gemensam 
finanspolitik inom EU har uppre-
pade gånger varit framme i den 
offentliga diskussionen under de 
senaste åren. Politiskt stöd har 
tankarna fått närmast i Sydeuropa, 
medan inställningen i Nordeuropa 
varit kritisk. Samtidigt har det un-
der de senaste drygt tio åren i själ-
va verket gjorts många lösningar 
som sakligt sett uppfyller element 
av en gemensam finanspolitik. 
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Finanspolitiken läm-
nades däremot uteslu-
tande till medlemslän-
dernas egen makt och 
eget ansvar. Ett centralt 
element i Maastrichtför-
draget var just att hålla 
finanspolitiken och an-
svarigheterna som hör 
ihop med den nationellt 
förankrade och förhin-
dra att konsekvenserna 
av ett enskilt medlems-
lands dåliga finanspo-
litik skulle bli en bör-
da för övriga medlems-
länder, genom inkomst- 
överföringar som görs 
av tvång mellan stater-
na eller genom infla-
tion.

Som medel för att garantera det tänktes å ena 
sidan de finanspolitiska reglerna och å andra si-
dan marknadsdisciplinen. De förra grundar sig 
på grundfördragets skrivning om att ett med-
lemsland bör undvika alltför stora underskott. 
I grundfördraget bestämdes en 3 procents gräns 
för underskottet och en 60 procents gräns för 
skulden. Förfarandena för att nå dessa mål spe-
cificerades i det så kallade stabilitets- och till-
växtavtalet. Fördraget förbjuder centralbanker 
att finansiera stater och att staterna tar på sig 
andra staters skulder. Dessutom skrevs i fördra-

get in bestämmelser vars syfte var att förhindra 
unionen från att finansiera sin egen verksam-
het med lån.

I de ur tillväxtfrämjandets synvinkel viktiga 
politiska frågorna har grundfördraget gett EU-
nivån betydande befogenheter närmast i tolk-
ningen av den inre marknaden, i konkurrens- 
och statsstödspolitiken samt i handelspolitiken. 
Dessa befogenheter berör regleringen. I själva 
verket är alla ärenden som påverkar den ekono-
miska tillväxten och förutsätter betydande spen-
dering i medlemslädernas egen makt och på eget 
ansvar. Om de offentliga satsningarna på forsk-
ning och utveckling, utbildning, hälsovård, so-
cial trygghet, fysisk infrastruktur och så vidare, 
beslutas inom nationalstaternas budgetar. Det-
samma gäller sättet på vilket dessa finansieras, 
det vill säga strukturen i beskattningen och olika 
avgifter. Likaväl är den lagstiftning som berör de 
för den ekonomiska utvecklingen centrala insti-
tutionerna nationellt förankrad, i synnerhet rör 
det arbetsmarknadens spelregler. 

Utgångspunkten är att inkomstutjämningen 
sker inom nationalstaterna. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken och kohesionspolitiken är un-
dantag från detta. Rörande kohesionspolitiken är 
det mera en fråga om att ge fart åt de fattiga län-
dernas prestationsförmåga för att höja den till de 
rikares nivå, inte så mycket om inkomstöverfö-

”I själva verket är alla ärenden som 

påverkar den ekonomiska tillväxten och 

förutsätter betydande spendering i med-

lemslädernas egen makt och på eget 

ansvar. Om de offentliga satsningarna 

på forskning och utveckling, utbildning, 

hälsovård, social trygghet, fysisk infra-

struktur och så vidare, beslutas inom 

nationalstaternas budgetar.”

Figur 1. EU:s budget ger inte mycket rum att idka aktiv finanspolitik jämfört med 

vad som gjorts på nationell nivå.
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ringssystem som är avsedda att vara permanen-
ta. De fattigaste östeuropeiska länderna har årli-
gen fått nettoinkomstöverföringar som motsva-
rar 3–4 procent av deras bnp. De rikaste länder-
nas nettoavgifter har å sin sida stannat under 0,5 
procent av bnp, för Finlands del under 0,3 pro-
cent. Dessa, liksom hela EU-budgetens förhål-
lande till EU-ländernas sammanräknade bnp, är 
små i i jämförelse med det förhållande medlems-
ländernas offentliga ekonomier har i relation till 
bnp. Denna utgiftsrelation var innan coronakri-
sen, år 2019, 47 procent.

Eurokrisen: strikt villkorad krishjälp
När den globala finanskrisen slog till drev 
många medlemsländer till följd av olika sårbar-
heter in i finansieringskriser som snabbt förvär-
rades och som vid sidan av den privata sektorn 
också gällde stater. Det befarades att flera stater 
skull drabbas av ett tillstånd av insolvens, vilket 
skulle ha stora negativa verkningar på hela euro-
områdets ekonomi. Lösningen blev först tempo-
rära arrangemang för finansieringsstöd och från 
2013 den permanenta Europeiska stabilitetsme-

kanismen (ESM), för att hjälpa de problemdrab-
bade staterna med lån till låg ränta. Dessutom 
gav Europeiska centralbanken ECB år 2012 ett 
löfte om att stödja medlemsstaternas finansie-
ring, ifall deras problem skulle hota det gemen-
samma valutaområdets sammanhållning. Detta 
löfte om så kallade direkta monetära transaktio-
ner (OMT), som aldrig behövt aktiveras, kan ses 
som ett centralt medel för att stävja eurokrisen.

Arrangemangen för finansieringsstöd var sak-
ligt sett i konflikt med de artiklar i grundfördra-
get som skulle säkra marknadsdisciplinen. Pro-
blemet underlättades med att finansieringsstö-
det gjordes ”strikt” villkorat. Med andra ord var 
villkoret för att få stöd åtstramningar som stär-
ker den offentliga ekonomins balans, skattehöj-
ningar och olika strukturella reformer som för-
bättrar den offentliga ekonomins hållbarhet, 
med tanken att så framt villkoren uppfylls kan 
de stater som fått stöd betala tillbaka sina lån 
och att risken att på nytt råka ut för ett liknande 
stödbehov minskar. 

Eurokrisen skapade således på euroområdet 
en begränsad finanspolitisk kapacitet, som in-
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te ingick i Maast-
richts EU. Det fi-
nanspolitiska ge-
mensamma an-
svaret är dock in-
skränkt på så sätt 
att det berör en-
bart situationer 
som hotar hela 
euroområdets fi-
nansiella stabili-
tet och eurons en-
het, inte konjunk-
turutjämning un-
der mer normala 
förhållanden. För 
det andra håller den strikta villkorligheten till-
baka den befarade moraliska risken och får stö-
det att åtminstone formellt hålla sig inom grund-
fördragets ramar. Dessutom behöll medlemslän-
derna beslutsmakten och deras enhällighet är (i 
regel) en förutsättning för ESM-stöd.

Förutom att skapa finansieringsstöd ledde eu-
rokrisen till strävanden att stärka de mekanis-
mer som visat sig vara för svaga för att hindra 
medlemsländer från att driva till sårbara finan-
sieringsstrukturer. En följd var en skärpning av 
de finanspolitiska reglerna på många sätt.

Coronakrisen: inkomstöverföringar 

med gemensam skuld

De reformer som i och med eurokrisen förverkli-
gades och sattes i gång för att stävja överskuld-
sättning och andra risker för makrostabiliteten, 
hann trots allt inte minska många EU-länders 
sårbarhet innan coronachocken. Det var dålig 
tur att coronan på grund av näringsstrukturen 
drabbade hårdast just de högt skuldsatta sydeu-
ropeiska länderna.

De mest drabbade ländernas totala ovilja att 
underkasta sig de anpassningsprogram som 
ESM-krediter förutsätter samt chockens natur 
(den berodde inte på medlemsländernas dåli-
ga skötsel av ekonomin i sig) ledde till en ny ge-
mensam finanspolitisk lösning, återhämtnings-
fonden. Genom den kanaliseras gemensamt för-
värvade resurser till att finansiera medlemslän-
dernas finanspolitiska åtgärder till ett anmärk-
ningsvärt stort belopp, högst 750 miljarder euro 

enligt priserna år 2018. Det är mer än 5 procent 
av EU-länderna årliga bnp eller cirka 5 gånger 
EU:s normala årsbudget.

Återhämtningsfonden påminner om karaktä-
ren i ESM och de tidigare temporära arrange-
mangen i att finansieringen fördelar sig myck-
et asymmetriskt trots att den numera dirigeras 
till alla medlemsländer. I förhållande till ekono-
mins storlek får de fattiga ”nya medlemsländer-
na” och de högt skuldsatta ”gamla medlemslän-
derna” det största stödet. Den absolut sett störs-
ta mängden medel riktas till Italien. För de gamla 
medlemsländernas del finns det bland dem som 
får stort stöd i huvudsak samma länder som be-
fann sig i finansieringssvårigheter under euro-
krisen.

Fonden avviker från ESM på så sätt att över 
hälften av det finansieringsstöd som fonden ka-
naliserar till medlemsländerna är direkta in-
komstöverföringar, medan ESM:s finansierings-
stöd uteslutande består av lån. Dessutom är stö-
dets villkorlighet lindrigt då det närmast berör 
finansieringens ändamål samt uppföljningen av 
de landsvisa politikrekommendationer som re-
dan getts. För att finansiera fondens verksam-
het lånar unionen för första gången en betydan-
de mängd medel på marknaden i eget namn. Ti-
digare uppfattades en sådan skuldsättning stå i 
strid med grundfördraget.

Sitt namn till trots är återhämtningsfonden 
bara till en begränsad del ett egentligt konjunk-
turutjämningsinstrument. Huvuddelen av med-
len används åren 2022–2026, då den ursprung-

Figur 2. Finans- och eurokrisen ledde till flera nya finanspolitiska åtgärder på EU-nivån 

för att stabilisera ekonomin och främja tillväxten.



26   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2022

liga coronarecessionen redan är förbi. Med fon-
dens finansiering strävas efter att öka investe-
ringarna i den gröna omställningen och digitali-
seringen, och över huvud taget efter att moder-
nisera ekonomierna. I det avseendet är den mera 
en förlängning av Europeiska fonden för strate-
giska investeringar och kohesionspolitiken i all-
mänhet.

Återhämtningsfonden är formellt av engångs-
natur. Skulden som föds i samband med den är 
dock långfristig och det föds ett uppenbart tryck 
att förnya skulden som alternativ till högre med-
lemsavgifter. Minst lika viktigt är det att när EU:s 
skuldtabu brutits, så är det mycket lättare att ty 
sig till en liknande procedur då nya stimulans-
behov dyker upp.

Behovet av och svårigheten 
med en finanspolitisk kapacitet
För finanspolitiska åtgärder på EU-nivå finns i 
princip två konjunkturpolitiska grunder. Den för-
sta rör utjämningen av medlemsländernas sins- 
emellan olika, asymmetriska chocker (Kenen 
1969). På den gemensamma valutans område 
kan penningpolitiken inte göra det, eftersom po-
litiken är likadan på hela området. Därför be-
hövs finanspolitik på nationell nivå som är oli-
ka i olika länder.

Förmågan till stimulerande politik i ett en-
skilt land förutsätter finanspolitiskt spelrum. 
Ett försäkringsarrangemang där ländernas ge-
mensamma resurser används till stimulans i det 
land som för tillfället behöver ökning av efter-
frågan, är ett effektivare sätt att skapa nödigt 

spelrum än vart och ett 
lands egen beredskap. 
Om ett medlemsland är 
högt skuldsatt kan dess 
förmåga att skuldsätta 
sig på marknaden vara 
helt otillräcklig för att 
finansiera den behöv-
liga stimulansen, vilket 
observerades i eurokri-
sen. På samma gång 
försvagar den offent-
liga ekonomins snäva 
spelrum även tillväxt-
politikens förutsätt-

ningar, eftersom nedskärning av utgifter i all-
mänhet är lättast att göra från investeringar som 
ger nytta först på lång sikt.

Figur 3. Pandemin intensifierade den gemensamma finanspolitiken med program 

som även innebar en ökad omfördelning av inkomsterna inom EU.

”Om ett medlemsland är högt skuldsatt 

kan dess förmåga att skuldsätta sig på 

marknaden vara helt otillräcklig för att 

finansiera den behövliga stimulansen, 

vilket observerades i eurokrisen.”

Konstellationen med nollräntor har lyft fram 
även en annan grund för gemensamma finans-
politiska åtgärder. När räntenivån inte kan sjun-
ka, kan penningpolitiken inte stödja efterfrågan 
ens på EU:s nivå. I det fallet kan stimulansen 
grunda sig enbart i en finanspolitik som ver-
kar på hela områdets nivå. Detta motiverar EU:s 
egen finanspolitiska handlingskraft, utifrån ett 
antagande om att finanspolitikens koordine-
ring inte lika effektivt kan skapa en inriktning 
som är vettig ur helhetens synvinkel. I samband 
med både eurokrisen och coronakrisen har bäg-
ge dessa grunder för gemensamma finanspolitis-
ka åtgärder rått.

Behovet av en finanspolitisk kapacitet på 
EU-nivå har funnits länge på politikens agen-
da (MacDougall 1977). Från och med eurokri-
sen har intresset för att skapa en sådan emeller-
tid klart vuxit. Längs med åren har det sålunda 
gjorts många förslag om att skapa en permanent 
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och institutionaliserad finanspolitisk kapacitet 
inom EU eller euroområdet. Förslag har fram-
lagts av många politiska aktörer och organ samt 
sakkunniginstanser [se t.ex. European Commis-
sion (2012), Juncker et al. (2015), Arnold et al. 
(2017)].

En del av förslagen har rört fonder som ska-
par buffertar mot olika asymmetriska störning-
ar (en arbetslöshetsförsäkringsfond, en allmän 
”fond för dåliga tider”). I de fallen har det när-
mast varit fråga om inkomstöverföringssystem 
som finansierar eller kompletterar medlemslän-
dernas egna åtgärder utifrån vissa villkor för hur 
de aktiveras.

I de längre gående tankarna har det talats om 
en allmän finanspolitisk kapacitet på EU- eller 
euroområdets nivå, medräknat möjligheten till 
låntagning och ett ”EU:s finansministerium”. I 
det fallet skulle det på EU-nivå göras prövnings-
grundade finanspolitiska beslut i likhet med 
medlemsländernas finanspolitik. I dessa förslag 
går det att tala om en mer genuin fiskal union, 
vilken som begrepp visserligen är rätt svävande 
[se t.ex. Dabrowski (2015) och Thirion (2017)].

Ändringsförslagen har dock inte lett till inrät-
tandet av en gemensam finanspolitisk kapacitet, 
vilken i någon bemärkelse kunde beskrivas som 
en fiskal union. Det beror både på problem med 
ekonomiska fundament och framför allt av po-
litiska orsaker.

Argumentet att det lönar sig att upprätta buf-
fertar mot asymmetriska störningar med ge-
mensamma försäkringsarrangemang är i sig 
oomstritt. Däremot går det att ifrågasätta hur 
viktig just en finanspolitisk utjämning mellan 
valutaområdets olika delar kvantitativt är.

Den finanspolitiska utjämningen mellan För-
enta staternas delstater är i själva verket rätt li-
ten, kanske utjämnas en aning över 10 procent 
av de asymmetriska inkomstchockerna på fi-
nanspolitiska grunder. Den privata sektorns ut-
jämning genom kapital- och kreditmarknader-
na jämnar ut större delen av skillnaderna (Al-
cidi et al. 2017). Således kan det argumenteras 
att minst lika stor nytta i konjunkturstabiliteten 
på euroområdet skulle nås genom bättre inte-
gration av kapitalmarknaden och kreditmarkna-
den, än genom gemensamma finanspolitiska ar-
rangemang.

På samma sätt kan det frågas hur nödvän-
dig EU:s egen finanspolitiska kapacitet, skuld-
sättningsmöjligheten medräknad, är för den fi-
nanspolitiska stimulansen på hela EU-området i 
en miljö med nollräntor. När den globala finans-
krisen slog till 2008 kunde EU-länderna komma 
överens om en koordinerad stimulans på 2 pro-
cent av EU:s bnp. Under coronakrisen var sam-
stämmigheten om behovet av finanspolitisk sti-
mulans åter stor och stimulansen byggde i kri-
sens djupaste skede 2020 och 2021 till övervä-
gande del på nationella åtgärder, vilka möjlig-
gjordes av ECB:s massiva köp av värdepapper. 
Återhämtningsfondens i sig relativt stora sats-
ning fördelar sig över flera år.

Den avgörande orsaken till att den finanspo-
litiska integrationen inte framskridit längre än 
vad den gjort, är emellertid de nordeuropeiska 
ländernas ovilja att utvidga och institutionalise-
ra det gemensamma ansvaret för finanspoliti-
ken. I bakgrunden finns en rädsla för att det ge-
mensamma ansvaret leder till växande enkelrik-
tade inkomstöverföringar från dessa länder till 
de sydeuropeiska länderna, på grund av de se-
nares höga skuldsättning och låga tillväxtpoten-
tial, och den tidigare nämnda moraliska risken 
(Bilbiie et al. 2021). På ett djupare plan ligger oli-
ka grundläggande uppfattningar och preferenser 
om ekonomisk politik (Spolaore 2015).

Behovet av ett enhetligt och brett stöd för vil-
ken som helst utvidgning av EU:s finanspolitis-
ka mandat understryks av att de arrangemang 
som fötts av eurokrisen och coronakrisen tänjt 
på tolkningen av grundfördraget till det yttersta 
(se t.ex. Maduro 2021). Förutsättningen för att 
gå längre är att ändra grundfördraget, vilket krä-
ver medlemsländernas enstämmighet (och i vis-
sa av dem en folkomröstning). Det är tydligen så 
att EU:s finanspolitiska verksamhet, såsom åter-
hämtningsfonden, går att förena med det rådan-
de grundfördraget enbart i undantagstillstånd.

Nytt tryck av kriget i Ukraina
Rysslands anfall mot Ukraina har skapat nya be-
hov av offentlig spendering. Från EU-ländernas 
sida finns ett intresse av att stärka sin egen sä-
kerhet och stödja Ukrainas försvar och återupp-
byggnad. På samma gång förutsätter behovet av 
att lösgöra sig från Rysslands fossila energi en 
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snabbare grön omställning än vad som tidigare 
uppskattats. Upptrappningen av den gröna om-
ställningen trycks även på av de allt mer up-
penbara skadorna av klimatförändringen. Den 
allt snabbare inflationen har tvingat fram en åt-
stramning av penningpolitiken, vilket för sin del 
aktualiserar frågan om de högt skuldsatta län-
dernas skuldhanteringsförmåga på nytt.

Samtidigt finns tecken på att geopolitiken i 
fortsättningen i allt högre grad bestämmer de 
ekonomiska relationerna. Av politiska orsaker 
tar globaliseringen ett steg bakåt, trots att den 
teknologiska utvecklingen även i fortsättningen 
gör allt tätare internationella nätverk möjliga. 
Europa har behov av att utveckla sin egen tekno-
logiska förmåga. Det förutsätter ökade satsning-
ar på många sätt, även av den offentliga sektorn.

full än medlemsländernas egna separata åtgär-
der. Till exempel i forsknings- och utvecklings-
verksamheten skulle det vara naturligt att rikta 
resurser till de projekt som har de bästa förut-
sättningarna oberoende av var de är lokalisera-
de. Det gäller särskilt den teknologi som behövs 
i den gröna omställningen och även den mycket 
dyra utvecklingen av vapenteknologin.

För de investeringars del som den gröna om-
ställningen förutsätter hör ett gemensamt, gräns-
överskridande intresse ihop med att investering-
ar som leder till utsläppsminskningar skulle gö-
ras i länder där utsläppsminskningarna uppstår 
på det förmånligaste sättet. Det förenhetligade 
pris som utsläppshandeln skapar uppmuntrar till 
det. Olika länder har dock olika förutsättning-
ar att finansiera de nödvändiga investeringarna.

”Ju allmännare de stora chockerna är, 

desto sannolikare är det att några EU-

länder driver in i en djup recession som 

de inte med egna krafter effektivt kan 

lindra med finanspolitiken, och i värsta 

fall finns fara för att en situation liknan-

de eurokrisen upprepar sig.”

För dessa nya trångmåls del går det att på nå-
got olika grunder argumentera för att en gemen-
sam finanspolitisk verksamhet på EU-nivå eller 
en delning av riskerna kunde vara vettigare än 
vart lands egna åtgärder. Rörande de allt mer all-
männa stora chockerna är motiveringen klar: Ju 
allmännare de stora chockerna är, desto sannoli-
kare är det att några EU-länder driver in i en djup 
recession som de inte med egna krafter effektivt 
kan lindra med finanspolitiken, och i värsta fall 
finns fara för att en situation liknande eurokri-
sen upprepar sig.

På samma sätt går det att tänka sig att främ-
jandet av Europas teknologiska konkurrenskraft, 
beredskapen mot säkerhetshot, stödet till Ukrai-
na och den gröna omställningen har delar där 
gemensam handling skulle vara mer verknings-

”Till exempel i forsknings- och utveck-

lingsverksamheten skulle det vara na-

turligt att rikta resurser till de projekt 

som har de bästa förutsättningarna 

oberoende av var de är lokaliserade. 

Det gäller särskilt den teknologi som 

behövs i den gröna omställningen och 

även den mycket dyra utvecklingen av 

vapenteknologin.”

Möjliga lösningar
Det betraktade trycket på att öka den gemen-
samma finanspolitiska kapaciteten ändrar inte 
de tidigare konstaterade ekonomiska, politiska 
och fördragsjuridiska begränsningarna rörande 
en tätare finanspolitisk integration. Det är inte 
troligt att en ny situation heller skulle leda till 
ett radikalt hopp i EU:s ekonomiskpolitiska ram 
under de närmaste åren.

De mest troliga förändringarna kan ske på så-
dant håll där ökningar av de enkelriktade in-
komstöverföringarna kan antas förbli begrän-
sade, så att det inte behövs stora förändringar 
i grundfördraget, åtminstone inte sådana som 
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förutsätter att konventet sammankallas. På den 
grunden går det att gestalta flera möjliga steg 
mot en något större gemensam finanspolitisk ak-
tivitet.

Stabiliseringen: ge ESM en klarare roll
Det enklaste sättet att förbättra medlemslän-
dernas förmåga att svara mot de finansierings-
behov som exceptionellt stora chocker orsakar, 
utan stort bekymmer om att de enkelriktade in-
komstöverföringarna ökar, skulle vara att stär-
ka ESM:s kapacitet. ESM:s stöd är till sin natur 
lån och det kan förses med olika slags villkor 
enligt behov, så att problemen med den mora-
liska risken rätt väl kan lösas. Misch och Rey 
(2022) framför ett exakt förslag på hur ett sta-
biliseringssystem som bygger på ESM kan ut-
vecklas.

ESM:s resurser borde dock ökas på ett bety-
dande sätt för att mekanismen skulle ha kapa-
citet till tillräckligt stora stödåtgärder. Det bety-
der i praktiken att det kapital som kan krävas 
tillåts växa. Det skulle även vara logiskt att ge 
ESM en klarare roll i faciliteringen av staternas 

skuldsanering i situationer där det inte går att 
vara säker på skuldtåligheten hos den stat som 
är föremål för stödet. Ett förstärkt ESM kunde 
kallas för Europeiska valutafonden. 

Investeringar: det nationella ansvaret
De satsningar på offentliga investeringar som 
den gröna omställningen förutsätter, incitamen-
ten till privata investeringar medräknade, är till 
sitt belopp stora i jämförelse med EU-budgeten. 
Darvas och Wolff (2021) uppskattar de behövliga 
insatserna till 0,5–1 procent av bnp för åtmins-
tone ett årtionde. Å andra sidan är investering-
arnas positiva ekonomiska verkningar på kort 
och medellång sikt till nytta närmast för de län-
ders ekonomi som förverkligar dem. Av den an-
ledningen är det naturligt att utgå från att var-
je medlemsland sörjer för dem i huvudsak med 
egna krafter.

För de flesta EU-länder är den behövliga till-
läggsinsatsen inte övermäktig. Även de fles-
ta ”gamla” medlemsstater med hög skuldsätt-
ning – Italien, Portugal, Spanien, Belgien – ser 
ut att ha en betydande möjlighet att öka offent-

Figur 4. De offentliga investeringarna i EU-länderna om alla länder använde minst en lika stor andel av sina 

offentliga utgifter till investeringar som medianen av övriga länder.
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liga investeringar genom att förbättra struktu-
ren i de offentliga utgifterna. Med det syftar jag 
på en finansiering av de ökade investeringsut-
gifterna genom nedskärningar i de löpande kon-
sumtionsutgifterna och inkomstöverföringarna. 
En sådan strukturförändring i utgifterna utan att 
de totala utgifterna ökar kunde i själva verket 
täcka huvuddelen av de behövliga offentliga till-
läggsinvesteringarna. Det förutsätter att länder-
na med låga investeringsandelar ökar sina inves-
teringar på bekostnad av de löpande utgifterna, 
så att de offentliga investeringarnas andel av de 
offentliga utgifterna motsvarar samtliga EU-län-
ders median.

I reformen av stabilitets- och tillväxtpakten, 
till vilken det finns många grunder, måste detta 
behov att öka de offentliga investeringarna tas 
i betraktande. Det betyder inte en ”gyllene re-
gel” som lätt skulle skrota målet med hela reg-
leringen, så att investeringarna eller någon del 
av dem helt skulle lämnas utanför de finanspo-
litiska begränsningarna. Däremot kunde det till 
exempel i utgiftsregeln finnas en något rymliga-
re behandling av klart definierade utgifter av in-
vesteringsnatur, med andra ord kunde den re-
dan existerande milda särbehandlingen av in-
vesteringar stärkas.

Å andra sidan är de fattiga östeuropeiska län-
dernas förmåga att öka de offentliga investering-
arna mycket mer begränsad. De använder redan 
som det är en större del än genomsnittet av de 
offentliga utgifterna till investeringar. Därutöver 
drabbas de mest av alla länder av konsekvenser-
na av Rysslands anfallskrig, både genom ome-
delbara ekonomiska förluster och tilläggssats-
ningar som behövs i försvaret. Då minskningen 
av utsläppen av växthusgaser på grund av stor 
utsläppsintensitet förmodligen är billigare än ge-
nomsnittet i just dessa länder, är det motiverat 
för EU att stödja den gröna omställningen i dem 
med gemensamma medel.

Budgeten: en måttlig ökning 
av storleken
Även om det är möjligt att klara av konjunktur-
utjämningen med hjälp av en förstärkt stödme-
kanism av ESM-typ och huvuddelen av de of-
fentliga insatser som den gröna övergången för-
utsätter på nationell nivå, måste EU-budgeten 
bedömas på nytt.

Utan en ökning av budgeten är det svårt att 
föreställa sig att EU kunde svara mot behovet 
att öka gemensamma forsknings- och utveck-
lingsinsatser, förbättra gränsöverskridande en-
erginät, stärka säkerheten i olika dimensioner 
(hälsa, gränskontroll, cyber osv.) och finansie-
ra tidigare nämnda stöd till fattigare, utsläpps-
intensiva länder och också återuppbyggnaden 
av Ukraina.

Den nuvarande perioden för finansieringsra-
men sträcker sig till år 2027. Det skulle dock 
betyda att viktiga satsningar fördröjs på ett yt-
terst problematiskt sätt att vänta till 2028. Av 
den anledningen är det svårt att se alternativ till 
att öppna ramen, hur svårt det än är att kom-
ma överens om en ändring som förutsätter en-
hällighet.

För att finansiera tilläggsutgifterna är det mo-
tiverat att överväga nya egna medel, det vill sä-
ga EU-skatter. Oförmågan att komma överens 
om sådant kan emellertid inte vara en grund för 
att lämna budgeten oförändrad. Härvid måste fi-
nansieringen ordnas genom att höja de nationel-
la avgifterna.

Översättning från finska: Mikael Kosk

”För att finansiera tilläggsutgif- 

terna är det motiverat att överväga 

nya egna medel, det vill säga 

EU-skatter.”
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Användningen av kontanter håller raskt på att ty-
na bort. Ännu för 15 år sedan betalade en tredje-
del av finländarna sina dagliga inköp med sedlar 
och mynt, enligt Finlands Banks årliga enkät. 1)  
Nu är det bara var femtonde finländare som gör 
det.

I Sverige, som är steget före i färden mot ett 
kontantlöst samhälle, utgör sedlar och mynt nu-
mera endast en dryg procent av allmänhetens be-
talningsmedel. Pengar består där till över 98 pro-
cent av noteringar på bankkonton.

Orsaken till att vi slutar använda kontanter ver-
kar helt enkelt vara bekvämlighet. Nästan 80 pro-
cent av de som använder kort eller andra elektro-
niska betalningsmedel anger åtminstone som en 
orsak att det är snabbare och smidigare än att be-
tala med kontanter. Många anger därtill att det är 
jobbigt att lyfta kontanter och att det är tryggare 
att ha kort än kontanter på sig.

Nackdelar med digitalisering
Alla är dock inte odelat glada för att alla betal-
ningar blir elektroniska. I Sverige har det bildats 
en folkrörelse – kontantupproret – för att försvara 
rätten att få betala med sedlar och mynt, som allt 
fler affärsidkare vägrar att ta emot.

Även i Finland finns det en liten minoritet som 

Roger Wessman 
är fristående skribent, 

föreläsare och konsult.

E-pengar kan inte fylla samma roll 
som sedlar och mynt haft

Traditionella sedlar och mynt har 
snabbt tappat sin roll och för våra 
betalningar är vi alltmer beroende 
av banker och andra privata betal-
ningsförmedlare. Europeiska cen-
tralbanken funderar om den bör 
ge ut en e-euro för att hänga med 
i utvecklingen, men dessa kommer 
knappast att kunna fylla samma 
roll som fysiska pengar haft.   
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av olika skäl föredrar 
kontanter. Som förde-
lar anger man att kon-
tanter gör det lättare 
att kontrollera sin pen-
ninganvändning (8 pro-
cent av alla som använ-
der kontanter) och att 
det möjliggör anonymi-
tet (5 procent).

Att pengarna lättare 
glider en ur handen om 
man betalar med kort 
än med kontanter får 
stöd av många under-
sökningar. 2) Fysiska 
pengar gör att man mer 
konkret ser hur plån-
boken töms och gör det 
svårare att göra av med 
mer pengar än man planerat och tagit med sig.  

Somliga upplever även kontanter som trygga-
re (4 procent) och enklare att använda. En för-
del som också nämns är att kontanter inte drab-
bas av tekniska störningar i kortbetalningssyste-
men. Även myndigheterna rekommenderar att 
man har en liten mängd pengar hemma för kris-
situationer. 3)   

Internationellt har en oro beträffande över-
gången till elektroniska betalningsmedel varit att 
alla medborgare inte har tillgång till banktjäns-
ter. I USA har till exempel sex procent av in-
vånarna inget bankkonto. 4) Speciellt för lågin-
komsttagare och lågt utbildade är tröskeln att få 
tillgång till banktjänster hög.

I Finlands Banks enkät framkommer inte brist 
på tillgång till bankkonto som ett problem. Att 
öppna ett bankkonto kan dock vara svårt för till 
exempel invandrare, som inte har erforderliga 
dokument.

Av alla ovanstående orsaker är till exempel 
Europeiska kommissionen 5) mån om att värna 
om att sedlar och mynt fortfarande skall finnas 
som alternativ. De kvarstår som det enda lagliga 
betalningsmedlet som skall accepteras som full 
betalning i alla situationer.

Det finns dock allt fler situationer där det är 
opraktiskt att använda kontanter. Det är svårt att 
betala med sedlar då man handlar på nätet. Att 

betala med kontanter kan bli besvärligare då allt 
färre försäljare har en växelkassa. De som häv-
dar sin juridiska rätt att få betala kontant kan bli 
stämplade som bråkiga kunder. 

Digitala pengar inte revolutionerande
Inom centralbankerna har det under de senas-
te åren alltmer aktivt dryftats om dessa borde ge 
ut elektroniska pengar, för situationer där sedlar 
är svåra att använda. Även här hör Sverige till 
de länder där denna diskussion gått längst. Riks-
banken undersöker om det är möjligt att ge ut 
ett digitalt komplement till kontanter, en så kall-
lad e-krona. 6) Också inom Finlands Bank har 
man brainstormat om hurudan en e-euro skul-
le vara. 7)

E-pengar kan låta som epokgörande genom-
brott på samma sätt som övergången från post 
till e-post. E-pengar är dock tekniskt inget nytt. 
Största delen av våra pengar är ju redan elektro-
niska noteringar i bankernas datasystem, som vi 
kan styra från våra datorer eller telefoner.

Digitala pengar kan inte fungera på samma 
sätt som sedlar. Att bara göra en digital bild av 
en sedel som vi skickar som betalning är ingen 
fungerande lösning. Det att jag skickar en bild 
till någon annan betyder ju inte att den försvin-
ner från min dator utan jag kan skicka samma 
bild hur många gånger som helst.

Figur 1. Andelen finländare som betalar sina dagliga inköp med kontanter har 

drastiskt sjunkit.
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Digitala pengar betyder därmed i praktiken 
kontonoteringar i en databas, som en bank eller 
någon annan upprätthåller. Betalningar sköts ge-
nom att det noterade saldot på ett konto minskas 
och för ett annat ökas.

Detta gäller också så kallade kryptovalutor 
som bitcoin. I deras fall är databasen decen-
traliserad och kan upprätthållas gemensamt av 
många användare enligt systemets regler. 8)

Om Europeiska centralbanken börjar ge ut e-
euron innebär det i praktiken att den ger allmän-
heten en möjlighet att ha pengar på ett konto i 
centralbanken, vilket i dagens läge främst ban-
kerna har rätt till. ECB skulle således börja kon-
kurrera med affärsbankerna om hushållens och 
företagens depositioner.

E-euron är inte som sedlar
E-euron skulle erbjuda få av de fördelar som sed-
lar och mynt har.

E-euron skulle inte ge användaren samma 
konkreta känsla av kontroll över sina medel som 
fysiska sedlar. Det finns knappast heller skäl att 
tro att de skulle vara mindre känsliga för teknis-
ka störningar än andra elektroniska betalnings-
medel.

Riksbanken framför förvisso att e-kronan er-
bjuder en alternativ betalningsform vid allvar-
liga störningar i bankernas eller kortföretagens 
system. Störningar som är tillräckligt allvarliga 
för att slå ut alla bankers och kortföretags sys-
tem – som en nedstängning av datanätverken 
eller ett långvarigt avbrott i eltillförseln – skulle 

förmodligen utgöra ett problem även för central-
bankens betalningssystem. 

Vad beträffar anonymitet är det ofrånkomligt 
så att alla penningöverföringar noteras i data-
basen. Att göra transaktioner så att de inte läm-
nar något spår efter sig och bara givaren och 
mottagaren känner till dem är därmed omöj-
ligt. Centralbanken kan på sin höjd lova att de 
inte avslöjar transaktionerna för utomstående – 
i enlighet med de allmänna reglerna för bank-
sekretess.

Rent teknisk skulle det vara möjligt att öpp-
na konton utan att kontoägaren skulle behöva 
identifiera sig. Man skulle bara logga in på cen-
tralbankens hemsida och skapa ett konto och då 

”E-pengar kan låta som epokgörande 

genombrott på samma sätt som 

övergången från post till e-post. 

E-pengar är dock tekniskt inget nytt. 

Största delen av våra pengar är ju redan 

elektroniska noteringar i bankernas 

datasystem, som vi kan styra från våra 

datorer eller telefoner.”
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få de behövliga koderna för att använda kontot. 
Dylika anonyma nummerkonton gjorde sig 

ju i tiderna schweiziska banker kända för. Nu-
förtiden är dock kraven på bankerna att identi-
fiera sina kunder mycket strikta, eftersom ano-
nyma konton kan användas för all sköns ljus-
skygg verksamhet som skattesmitning och pen-
ningtvätt.

Det är därmed så gott som uteslutet att cen-
tralbankerna skulle tillåta allmänheten att öpp-
na anonyma konton. Eventuellt kunde man tän-
ka sig att tillåta anonyma konton för en liten 
summa pengar som kan användas till små be-
talningar. 

Det här betyder också att e-euron inte heller 

skulle kunna flyttas ut ur euroområdet och an-
vändas i andra länder på samma sätt som euro-
sedlar. Alla som vill betala eller ta emot en be-
talning som e-euro måste ha ett konto i Europei- 
ska centralbanken. Något speciellt smidigt sätt 
att göra betalningar utanför euroområdet skulle 
e-euron därmed inte erbjuda.

Ingen kreditrisk
Den mest fundamentala skillnaden mellan e-eu-
ron och vanliga bankdepositioner skulle vara att 
pengar på centralbankskontot är en fordran på 
centralbanken. Pengar på banken utgör bankens 
skuld till deponenten som i alla fall i princip kan 
gå förlorade, om banken råkar i kris. Då central-

FO
TO

: P
O

N
D

5



36   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2022

banken har rätt att skapa pengar, kan den aldrig 
vara oförmögen att betala. 

Kreditrisken för pengar insatta på bank är för 
de flesta hushåll minimal, då depositioner upp 
till 100 000 euro täcks av insättningsgarantin 9). 
För företag med stor betalningstrafik kan däre-
mot e-euron vara ett lockande sätt att elimine-
ra risken för att drabbas av att banken man har 
pengarna deponerad i blir insolvent.

I tidigare bankkriser i Europa har myndighe-
terna i regel tryggat alla deponenters fordringar. 
Nu är i alla fall avsikten inom EU att alla depo-
sitioner förutom de som täcks av insättningsga-
rantin skall kunna skrivas ner om en bank blir 
insolvent, för att minimera bördan för skattebe-
talarna. 10)  

Ränta på e-euron 
Om centralbanken vill göra e-euron möjligast li-
ka sedlar skulle det logiska vara att dessa kon-
ton skulle vara avgifts- och räntefria. Det skul-
le kunna göra dem mycket attraktiva i tider då 
den effektiva räntan på bankkonton är negativ, 
som den varit för de flesta deponenter de senaste 
åren. Bankerna har inte betalat någon ränta för 
vanliga brukskonton utan tvärtom uppburit av-
gifter av kunderna för att de har konto i banken. 

Det är dock knappast vettigt för centralban-
ken att med stöd av sin specialställning ge sig in 
och konkurrera med bankerna med en prissätt-
ning som varken är kopplad till marknadssitua-
tionen (den rådande räntenivån) eller kostnaden 
för att tillhandahålla banktjänsterna. Konkurren-
sen blir helt snedvriden.

Om e-euron var ränte- och avgiftsfri skulle det 
också eliminera möjligheten att stimulera ekono-
min genom att pressa räntorna under noll, som 

man gjort de senaste åren. Räntan på e-euron 
skulle i praktiken bli ett golv för marknadsrän-
torna. Vem skulle placera sina pengar till nega-
tiv ränta om man kan placera utan någon kredi-
trisk till nollränta i centralbanken? 

Redan nu har en faktor som begränsat ivern 
att sänka räntorna under noll varit rädslan för att 
spararna skulle skydda sig från negativa räntor 
genom att hålla sina besparingar som sedlar. Att 
hålla stora mängder sedlar är dock inte särskilt 
praktiskt och förknippat med betydande risker. 
E-euron skulle vara en mycket enklare och tryg-
gare förvaringsplats för besparingar.

En naturlig lösning på det här problemet skul-
le vara att e-euron är en räntebärande deposition 
– där räntan justeras i enlighet med centralban-
kens politik. Räntan kunde då vid behov också 
vara negativ.

Möjligheten att sätta en negativ ränta på de-
positionerna kunde även hjälpa att garantera att 
e-euron inte blir alltför attraktiv och lockar till 
sig större delen av de pengar som nu finns i ban-
kerna. Bankerna skulle hamna i kris då de tap-
par en betydande del av sin finansiering, med-
an centralbanken i sin tur skulle ha en utmaning 
att låna ut alla pengar de fått som depositioner.

Problemet kunde förstås lösas genom att cen-
tralbanken lånar de deponerade pengarna till 
bankerna. Långivning till bankerna är ju redan 
en central del av centralbankens verksamhet.

Om centralbanken blir en mellanhand mellan 
deponenterna och bankerna innebär det dock 
också att den kreditrisk som deponenterna bu-
rit på flyttas över till centralbanken. Det är knap-
past vettigt då man inom EU tvärtom strävat ef-
ter att skydda skattebetalarna från att bära ris-
ken av att banker blir insolventa. I sista hand 
bärs ECB:s möjliga kreditförluster av euroområ-
dets stater, som ägare av centralbankerna.  

E-euron simpla konton?
Kostnaderna för att använda ett konto är inte 
den enda relevanta frågan då en privatperson 
eller ett företag funderar var man skall hålla si-
na pengar. Det finns skillnader i den service som 
olika nätbanker erbjuder. Hur lätt är det att söka 
fram betalningsuppgifter på en mottagare man 
tidigare betalat till? Hur enkelt är det att överfö-
ra uppgifterna till ett företags bokföringssystem? 

”Pengar på banken utgör bankens skuld 

till deponenten som i alla fall i princip 

kan gå förlorade, om banken råkar i kris. 

Då centralbanken har rätt att skapa 

pengar, kan den aldrig vara oförmögen 

att betala.”
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Är kontot kopplat till ett kort som man kan be-
tala i kassan med eller med en mobilapp, och 
så vidare? 

ECB är knappast intresserad att börja utveck-
la hela denna brokiga tjänstepalett. Det är säkert 
också önskvärt att det finns många konkurrenter 
som tävlar med att utveckla tjänsterna.

En möjlighet är att ECB kostnadsfritt tillhan-
dahåller endast ett enkelt konto med basfunktio-
ner. Detta kunde garantera att personer med lå-
ga inkomster och besparingar har tillgång till be-
talningstjänster till ett rimligt pris. Nu får dessa 
ofta betala höga avgifter för sina konton, medan 
mer väl beställda personer får sina avgifter ned-
satta då de behandlas som premiekunder, som 
bankerna hoppas sälja andra tjänster till.

nätbank och kunna använda kontot från ett be-
talkort som banken gett ut.

Sveriges riksbank betonar i sitt betänkande 
om e-kronor att den skulle ”ge andra aktörer 
än banker direkt tillgång till en betalningsinfra-
struktur där de kan erbjuda betaltjänster till sina 
kunder. Detta underlättar för mindre och nya ak-
törer att konkurrera vilket gynnar innovation.”

Situationen skulle vara densamma som till ex-
empel för privatpersoners aktieinnehav. Inneha-
ven och förflyttningar av aktier från ett konto till 
ett annat noteras i värdepapperscentralen. Ägar-
na ser dock sina aktieinnehav och köper och säl-
jer aktier i sin egen nätbank, som speglar infor-
mationen från värdepapperscentralen.

E-euron skulle i detta fall skilja sig från ett 
vanligt bankkonto endast genom att det utgör en 
fordran på centralbanken och inte på ens egen 
bank. Banken skulle inte kunna låna ut de depo-
nerade pengarna och deponenten skulle inte be-
höva bekymra sig för bankens solvens.

Så länge centralbanken inte vill ta över ban-
kernas roll i att ge krediter och utveckla betal-
ningstjänster är det sannolikt att en eventuell e-
euro kommer att spela en begränsad roll. All-
mänhetens intresse för e-euron kommer att be-
gränsas till exempel av låga (till och med nega-
tiva) räntor på eurokonton eller genom maximi-
belopp för summor som kan deponeras.

Centralbankspengarna 
har redan digitaliserats
Historiskt har utgivningen av sedlar och mynt 
utgjort grunden för centralbankernas roll i pen-
ningsystemet. Skapandet av pengar har både fi-
nansierat centralbanken och möjliggjort ett bi-
drag tills statskassan. Genom att kontrollera 
mängden pengar de ger ut har centralbankerna 
kunnat styra räntorna och utvecklingen av pen-
ningvärdet.

Kontanterna har dock numera en sekundär 
roll. Digitaliserade centralbankspengar har re-
dan länge funnits i form av affärsbankernas de-
positioner i centralbanken. ECB skapar pengar 
genom att kreditera affärsbankernas konton till 
exempel då den ger lån åt dem eller köper stats-
obligationer via dem.

 Affärsbankerna kan fritt lyfta pengarna från 
sina konton i form av sedlar och mynt, om de-

”En möjlighet är att ECB tillhandahål-

ler endast kostnadsfritt ett enkelt konto 

med basfunktioner. Detta kunde garan-

tera att personer med låga inkomster 

och besparingar har tillgång till betal-

ningstjänster till ett rimligt pris.”

Ett dylikt standardkonto skulle således kun-
na motiveras som samhällelig basservice. Detta 
skulle inte hindra banker och andra finansiella 
institutioner från att konkurrera om att utveck-
la servicen för företag och privatpersoner som är 
beredda att betala för bättre tjänster.

Eventuellt kunde man också sätta ett maxi-
mibelopp för hur mycket pengar som kostnads-
fritt kan deponeras på ett e-eurokonto. Det skul-
le möjliggöra att man erbjuder attraktiva konto-
villkor för mindre bemedlade, utan risk för att 
de stör den allmänna konkurrensen om bank-
tjänster eller leder till att centralbanken får allt-
för mycket pengar att låna ut.   

En annan möjlighet är att banker och andra 
företag skulle ges möjlighet att utveckla tilläggs-
tjänster kopplade till e-euron. ECB skulle bara 
upprätthålla en central databas. Kunderna skul-
le se sina innehav till exempel i sin egen banks 
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ras kunder vill ha me-
ra kontanter. Detta be-
stämmer mängden sed-
lar i omlopp, inte cen-
tralbankens aktiva be-
slut. 

Centralbanken be-
stämmer med sina 
operationer den tota-
la mängden central-
bankspengar, som hu-
vudsakligen är sum-
man av bankernas de-
positioner i centralban-
ken och mängden sed-
lar och mynt i omlopp. 
Även euroområdets sta-
ter har en liten mängd 
pengar deponerade på 
centralbanken.

Affärsbankerna kan använda pengarna på sitt 
centralbankskonto för att betala till andra ban-
ker. Sådana betalningar sker till exempel när en 
kund gör en betalning från sitt konto i en bank 
till ett konto i en annan bank. Pengarna på ban-
kernas centralbankskonto utgör därmed grun-
den för hela det privata banksystemet.

Den totala mängden pengar centralbanken 
skapat har drastiskt ökat under de senaste åren, 
då Europeiska centralbanken försökt stöda eko-
nomin med specialåtgärder. Det finns således 
inget speciellt skäl att oroa sig för att central-
bankens möjligheter att skapa pengar och styra 
räntorna skulle tyna bort i och med att kontan-
terna försvinner.

Det är värt att notera att även det totala belop-
pet av eurosedlar fortsatt att öka. Ökningstakten 
till och med accelererade under pandemin, trots 
att denna ledde till en minskad användning av 
kontanter som betalningsmedel. 

Detta är en påminnelse om att en stor del av 
de kontanter allmänheten innehar inte används 
som dagliga betalningsmedel, utan snarare som 
ett sätt att hålla sina besparingar utan att myn-
digheterna kan få nys om dem. 

 

Figur 2. Största delen av pengarna Europeiska centralbanken gett ut finns på 

affärsbankernas konton i centralbanken, inte som sedlar och mynt.
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Efter att ha granskat trettio texter om 
affärsetik, upptäckte vi att affärsetiken 
i allmänhet handlar mer om att få af-
färsmänniskor att osjälviskt offra pengar 
för andra än att hjälpa dem att själviskt 
tjäna pengar. Tonvikten ligger därför mer 
på att moraliskt underkuva nästa Bernie 
Madoff, inte på att moraliskt berättiga 
nästa Steve Jobs. Men de moraliskt usla 
utgör en minoritet och deras ondska  
bleknar i jämförelse med det överväl-
digande goda som majoriteten bidrar 
med.

Står affärsetiken i konflikt 
med vinstintresset?

Hur står det till med affärsetiken? 1993 
observerade Andrew Stark något som 
bara kan beskrivas som en besvärlig 
motsättning mellan etik och företagan-
de:

Affärsetiker har två grundläggande 
problem med argumentet att det 
ligger i företagsledarnas upplysta 
egenintresse att vara moraliska. För 
det första är de av olika åsikt om 
att det etiska handlingssättet alltid 
står i företagets främsta intresse, 
hur upplysta de än är . . . För det 
andra invänder de att även då det är 
i företagets bästa intresse att “göra 
gott”, kan sådana egenintresse-
rade handlingar inte vara etiska. 
Moralfilosofin tenderar att värdera 
altruismen, idén om att en individ 
borde göra gott för att det är rätt 
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eller kommer att gynna andra, inte för att 
individen ska dra nytta av det. För många 
affärsetiker kan motivationen vara antingen 
altruistisk eller drivas av ett egenintresse, 
men inte bägge samtidigt.

Därav Starks observation att “affärsetik går ut 
på att göra affärer på icke-kommersiella grun-
der”. Men det var då. Hur är det i dag? För en 
uppdatering av läget granskade vi kritiskt trettio 
moderna texter om affärsetik och vad vi upp-
täckte är att ämnet befinner sig, om något, i ett 
ännu värre tillstånd i dag: affärsetik går ut på att 
göra affärer på anti-kommersiella grunder. 

Varför? Därför att de flesta affärsetiker lik-
ställer att vara moralisk med att vara altruistisk. 
De ställer sig skeptiska till affärsmänniskornas 
egennyttiga vinstintresse, och de är likaså mer 
måna om att moraliskt tygla företagare än mo-
raliskt stärka dem.

Vad handlar affärsetik om?
Vad menar dagens affärsetiker med “gott” och 
“ont”? Vilken är den uttalade eller outtalade 
måttstocken? Vem borde våra handlingar gag-
na? Med andra ord: “Gott” för vad? Och för vem? 
I de flesta böcker förklarar författarna att moral 
handlar om att ta hänsyn till och befrämja an-
dra: “samhället”, “intressenterna”, “den allmän-
na välfärden”, “allmännyttan”, “allmänheten”, 
“folket”, “samfundet”. Att säga att man borde 
göra det som är gott för “samhället” är, för att 
parafrasera C.S. Lewis, att säga att man bör va-

ra osjälvisk då “samhället” bara betyder “andra 
människor” ([1952] 2009). Så alla sådana for-
muleringar indikerar “andra-ismens”, etik det 
vill säga altruismen.

Det är föga överraskande att många affärseti-
ker vidhåller altruismen. Neera Kapur Badwhar 

förklarar att de senaste tvåhundra åren har mo-
ralfilosofin likställt moral med altruism (1993), 
och Tara Smith menar att filosofer ofta antar att 
moral per definition står i kontrast till egenin-
tresset (2000). Vad händer då vi tillämpar den-
na samma moraliska hållning på affärsverksam-
het? Här är ett omen: “Det sägs ofta att företags-
ledare moraliskt avviker från andra människor. 
Det stämmer såtillvida att företagande har en va-
riabel som inte finns i andra situationer: vinstin-
tresset” (Crane och Malten 2004).

De flesta texter om affärsetik gör en uppdel-
ning mellan egenintresse och etik och place-
rar dem i olika bås. Egenintresset kommer van-
ligtvis upp som en kontrast till moralen och av-
färdas som ett ”icke-moraliskt” övervägande. 
Egoismen, idén att vi borde främja vårt egen-
intresse, står i ett motsatsförhållande till mora-
len. Moralen ska hämma egenintresset (Grace 
och Cohen 2010). Den manar till självbehärsk-
ning, självdisciplin och självreglering (Mellahi 
och Wood 2003; Goodpaster och Matthews 2014; 
Spinello 2019). Etiken kräver en inskränkning av 
egenintresset (Goodpaster och Matthews 2014) 
och affärsetiken en inskränkning av vinstintres-
set (Weiss 1998; Buchholtz och Carroll 2011; Fra-
edrich et al. 2011; Peterson och Ferrell 2005; Jen-
nings 2009). För en illustration av hur denna lo-
gik faller ut, begrunda Manuel G. Velasquez 
diskussion i Business Ethics: Concepts and Ca-
ses (2006).

Etik versus vinst
Velasquez (2006) medger att: “Tyckare hävdar 
ibland syrligt att affärsetik är en självmotsägel-
se då det finns en inbyggd konflikt mellan etiken 
och den egennyttiga strävan efter vinst”. För Ve-
lasquez går moralen före “icke-moraliska” över-
väganden som egenintresse. Affärsetik handlar 
därför inte om att främja det egenintresserade, 
det vill säga icke-moraliska, vinstintresset. Af-
färsetik handlar inte om att vägleda affärsmän-
niskor till kommersiell framgång. Att argumente-

”De flesta texter om affärsetik gör en 

uppdelning mellan egenintresse och 

etik och placerar dem i olika bås. Egen-

intresset kommer vanligtvis upp som en 
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intresse, står i ett motsatsförhållande till 
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ra för att “företagsledare enkelspårigt borde strä-
va efter vinster” är att argumentera för att “etik 
är oviktigt”. Vidare: “Om det är omoraliskt av 
företagsledare att handla i egenintresse, då är 
det likaså omoraliskt av företagsledare att gö-
ra det i företagets intresse”. Tvärtom bör de gö-
ra sin moraliska plikt utan särskild hänsyn till 
egenintresse.

Nej, det är inte alltid fel att agera utifrån egen-
intresse men det är alltid fel att välja egenintres-
set framför moralen. Att sätta moralen först är 
att sätta andras behov och intressen först. För 
att visa vad detta betyder inom affärslivet, lyf-
ter Velasquez fram det amerikanska läkemedels-
företaget Merck & Co, som investerade miljo-
ner på att ta fram ett läkemedel som de visste 
att hade små chanser att någonsin bli lönsamt, 
då de kände att de var moralisk skyldiga att gö-
ra det tillgängligt för människor. Detta är ett ex-
empel på ett företag som satte moralen före pro-
fiten. Affärsetiken kan kräva att vi offrar lönsam-
heten, vår egen vinning, för andras skull, vilket 

ju knappast lockar de flesta företag: ”Varje dag 
namnger tidningarna företag som väljer profiten 
framför etiken”. Fast Velasquez påstår att det (på 
något oklart sätt) kan vara bra för affärerna att 
offra sig för andra, kan det också “kosta ett före-
tag dyrt” och ”sådana tillfällen är allmänt före-
kommande i ett företags livscykel, och vi kom-
mer att se många exempel på det”.

Varför behöver vi affärsetik?
De flesta samtida affärsetiker menar att vi be-
höver affärsetiken av samma orsak som många 
tror att affärsetik är en oxymoron (en motsägel-
se i själva begreppet, redaktörens anmärkning). 
Människor förknippar företagande med ”själv-
iskhet och profiter” och etik med ”altruism och 
omsorg om andra” (Jones, Wicks och Freeman 
2002). Enligt denna logik är affärsetiken nödvän-
dig för att hindra affärsmänniskor från att gö-
ra fel på grund av deras själviska vinstintresse.

Med detta i åtanke, kom ihåg att affärsetiker 
i allmänhet anser att moralen är altruistisk. Och 
altruismen antyder att egenintresset i sig själv 
är “skadligt” och därmed moraliskt fel. Robert 

Audi förfäktar till exempel att etik qua altruism 
kräver mera än att lämna andra orörda. Det är 
”etiskt otillräckligt” att ”behålla mina egna vin-
ster” i stället för att offra en del av dem till behö-
vande (Audi 2009). Eftersom vissa anser att an-
dra har rätt till allt från billiga varor och tjäns-
ter till jobb och förmåner, så vore det skadligt att 
förneka dem vad som är moraliskt deras (Spi-
nello 2019; Mellahi och Wood 2003; Audi 2009).

Ta exempelvis Martin Shkreli. Han varken 
ljög, stal eller bedrog. Han bröt inga lagar el-
ler ben. Ändå blev han ett allmänt hatobjekt. 
Varför? Därför att han höjde priset på läkemed-
let Daraprim med 5 000 procent och affärsmän 
“måste inte bara överväga ekonomiska och juri-
diska angelägenheter utan också fråga sig om en 
prishöjning av denna storleksordning är rättvis 
för dem som är beroende av medicinen” (Spi-
nello 2019). Men den principiella frågan här är 
vidare än så.

Kapitalismen karakteriseras av massproduk-
tion för masskonsumtion eftersom affärsmännis-
kor vanligtvis sänker priserna för att locka och 
behålla kunder och höja lönerna för att locka 
och behålla arbetstagare. Det är så de maximerar 

Adam Smiths dygdiga altruist. Tvärtemot 
gängse uppfattning argumenterade Adam 
Smith (1723–1790) aldrig för egoism; på 
sin höjd bara ursäktade han den. Det bäs-
ta rättfärdigandet han kunde uppbåda var 
att egennyttan kan gynna andra; samhället 
för att vara mer exakt. Smith säger uttryck-
ligen att en dygdig person ”alltid är villig 
att offra sitt egenintresse för det allmänna 
intresset” (2017).
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vinsten. Likväl säger altruismen att vi ska offra 
för andras behov. Behov, inte “girighet”, bör av-
göra priser och löner. Om folk behöver lägre pri-
ser eller högre löner, då bör affärsidkarna sänka 
priserna och höja lönerna som en ynnest, det vill 
säga uppoffring. De som inte förmår sänka sina 
priser eller höja sina löner skulle ”skada” de be-
hövande. Men hur blir det då med företagens re-
sultat? Det där är bara ett själviskt ”icke-mora-
liskt” övervägande. Då de behövande alltid kom-
mer att vara med oss, finns det litet eller inget 
som affärsmänniskorna, som tar altruismen på 
allvar, skulle kunna göra utan att ”skada” andra.

Blandekonomins produkt. År 2015 köp-
te Martin Shkreli, dåvarande vd för Turing 
Pharmaceuticals, rätten att marknadsföra 
läkemedlet Daraprim. Eftersom amerika-
ner är förbjudna att importera Daraprim 
och liknande generiska läkemedel hade 
staten därmed beviljat honom ett legalt 
monopol på att sälja medicinen i Fören-
ta staterna. Utan någon laglig konkurrens 
att frukta kunde han komma undan med 
att höja priset på Darapim från 13,50 till 
750 dollar per piller (Pollack 2015; Wilkin-
son 2015).

Många affärsetiker går dock ännu längre och 
argumenterar att affärsetiken inte är tänkt att 
hjälpa oss i vår egennyttiga jakt på vinst. De för-
kunnar att egenintresse är en ogiltig grund för 
alla moraliska överväganden. Att motiveras av 
egenintresse är inte att motiveras av moral. Så 
även om många tror att en god (altruistisk) etik 
råkar vara bra för affärer, avfärdar de också detta 
som en giltig grund för affärsetik. De som agerar 
utifrån ”egenintresset allena, oberoende av hur 
upplysta de är, kan inte sägas agera etiskt” (Ste-
wart 1996). Ett återkommande tema i texterna är 
att goda människor tror att de bör göra rätt för 
sig därför att det är rätt sak att göra, inte för att 
tjäna pengar. Och att tro att moral och egenin-
tresse i slutändan inte kommer att krocka är in-
te bara rent “önsketänkande utan visar också en 
bristande förståelse för moral”, eftersom anled-
ningen till att vi (påstås) behöva moral är just för 

att “lägga band på våra egenintresserade begär” 
(Shaw och Barry 2015).

”Många affärsetiker går dock ännu 

längre och argumenterar att affärse-

tiken inte är tänkt att hjälpa oss i vår 

egennyttiga jakt på vinst. De förkunnar 

att egenintresse är en ogiltig grund för 

alla moraliska överväganden.”

De flesta texterna om affärsetik lär oss att af-
färsetik inte i första hand handlar om att hjälpa 
affärsmänniskorna att tjäna pengar, utan om att 
tygla dem och att minska (den påstådda) skadan 
deras girighet orsakar. Så vi behöver affärsetiken 
för att inskränka eller binda affärsmänniskornas 
egenintresse för andras skull, och att få dem att 
placera etiken ovanför profiten.

Etiken, vad tjänar det till?
Många affärsetiker vidhåller att etiken inte är äg-
nad att främja egennyttan. Ändå insisterar någ-
ra på att etiken kan ligga i vårt eget intresse. Hur 
kan några argumentera för att det ligger i vårt in-
tresse att handla emot eller vara likgiltiga gente-
mot våra egna intressen? Genom att diskret by-
ta från en kontroversiell position som är svårare 
att försvara till en okontroversiell position som 
är lättare att försvara. Typiskt presenterar de en 
avskalad, minimalistisk etik som en ersättning 
för, låt oss säga, en kantiansk etik av självförne-
kande för pliktens skull (Kant (1785) 2017; Pe-
ikoff 1982; Norman 1998; Svanberg och Svan-
berg 2021).

Återigen bidrar Velasquez med en bra illustra-
tion. Han påstår att ”strävan efter etik” är fören-
lig med ”strävan efter vinst” och att etik ”bör fö-
ras in i verksamheten”, och att argumentet från 
fångarnas dilemma visar att egoister bör bry sig 
om etik. Ändå är etiken som sådan, enligt Ve-
lasquez konventionella uppfattning, altruistisk. 
Så när självet och etiken krockar (och det kom-
mer de att göra), borde du offra: ”Om en person 
har en moralisk skyldighet att göra någonting, 
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då förväntas han eller hon göra det även om det 
står i konflikt med andra, icke-moraliska värden 
eller egenintresset”. Så hur gör han en kvadrat 
av cirkeln? Genom att reducera affärsetiken till 
några få regler såsom ”stjäl inte, ljug inte, såra 
inte, håll dina löften, bedra inte”. Om det ligger i 
vårt intresse att följa sådana regler, kan han häv-
da att även egoister har orsak att göra rätt för sig 
(Velasquez 2006).

Altruismen och fördomarna 
mot företagsamheten
I vår artikel förklarar vi varför en rättvis och ba-
lanserad redogörelse skulle visa att affärsmän-
niskor är mänsklighetens största välgörare. När 
allt kommer omkring förser de oss med nästan 
allt vi vill ha och behöver för att överleva och 
frodas. I processen har de redan utraderat den 
absoluta fattigdomen här i väst och snart också 
globalt. Om “göra gott för andra” är vad som räk-
nas skulle man ju kunna tro att de flesta affärs- 
etiker skulle lovprisa affärsmänniskor. Men det 
kommer de inte att göra eftersom affärsmännis-
kors själviska vinstmotiv, i deras ögon, befläck-
ar deras bedrifter. Detta ger en fingervisning om 
hur altruismen förvrider utvärderingen av nä-
ringslivet och orsakar vad vi i vår artikel refe-
rerar till som en fördom mot företagsamheten.

Plikt för pliktens skull. Immanuel Kant 
(1724–1804) hävdade att moralen i grun-
den står i strid med lyckan. Moral hand-
lar om att göra vår plikt för pliktens skull 
och plikten trumfar lyckan. Våra handling-
ar saknar moraliskt värde när vi gör vår 
plikt för att vi känner för det eller tror det 
gagnar oss. Enligt Kant är smärta det säk-
raste tecknet på att vi gör rätt av rätt själv-
förnekande skäl (Kant 2017).

Men det är en sak att säga att det ligger i ens 
intresse att hålla betalande kunder vid liv (etik 
som det sunda förnuftets tumregler) och en helt 
annan att säga att det ligger i ens intresse att ge 
upp sina vinster för andra (etik som altruism). 
Det är missvisande att likställa dem. I verklig-
heten är etiken mer än ett fåtal regler bekvämt 
avlägsnade från deras anti-egoistiska/pro-altru-
istiska sammanhang (Svanberg och Svanberg 
2021).

”I vår artikel förklarar vi varför en rättvis 

och balanserad redogörelse skulle visa 

att affärsmänniskor är mänsklighetens 

största välgörare.”

Slutsats
1993 noterade Stark dikotomin mellan affärer 
och det altruistiska perspektivet inom affärs- 
etiken. I dag, efter att ha granskat trettio texter 
om affärsetik, upptäckte vi att affärsetiken i all-
mänhet handlar mer om att få affärsmänniskor 
att osjälviskt offra pengar för andra än att hjäl-
pa dem att själviskt tjäna pengar. Tonvikten lig-
ger därför mer på att moraliskt underkuva näs-
ta Bernie Madoff, inte på att moraliskt berättiga 
nästa Steve Jobs. Vi tror att det altruistiska per-
spektivet inom affärsetiken bidrar till att göra af-
färsetiker moraliskt fördomsfulla mot affärsmän-
niskor, vilket vi ser som ett problem som för-
tjänar att erkännas, undersökas och korrigeras.

Missförstå oss inte. Visst finns det skrupellö-
sa, irrationella och kortsiktiga aktörer inom nä-
ringslivet som ställer till det för sig själva och an-
dra, precis som det finns skrupellösa människor 
inom alla delar av samhället. Vi kan lära oss av 
dem vad man inte ska göra om man vill uppnå 
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en långsiktigt hållbar framgång i affärslivet. Men 
som vi förklarar mer ingående i vår artikel utgör 
de moraliskt usla en minoritet och deras ond-
ska bleknar i jämförelse med det överväldigan-
de goda som majoriteten bidrar med när de beri-
kar oss med jobb, varor och tjänster. Med tanke 
på deras bidrag till vårt välstånd menar vi att af-
färsetikens starka fokusering på skurkar och de-
ras brott är vilseledande och orättvis. Så medan 
ingen säger att företagsamheten är det viktigaste 
här i världen, är det inte desto mindre oroväck-
ande att samhällsbärande näringsidkare behand-
las så styvmoderligt inom affärsetiken.

Översättning från engelska: Mikael Kosk
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Forskning om märken betonar 
traditionellt principer av koherens 
och konsekvens i märkeshantering 
för att stärka budskap till olika in-
tressenter. Å andra sidan anser allt 
fler det viktigt att beakta olika in-
tressenters varierande uppfattnin-
gar. Hur kan märkesinnehavare 
finna en balans mellan märkesko-
herens och märkesdiversitet?

Nya vindar inom märkeshantering 
– hur finna balans mellan koherens 
och diversitet?

Märkeshantering (eng. branding) 1) som praxis 
har existerat länge, men nya utmaningar uppstår 
för märkesinnehavare kontinuerligt. Människor 
talar allt mer om märken på nätet, och via soci-
alt engagemang byggs också nya uppfattningar 
(Geurin & Burch, 2017). Det kan krävas myck-
et resurser från märkesinnehavare för att hänga 
med i svängarna. Exempelvis har intressen-
ters förväntningar för hållbar utveckling (Koch, 
2020) och social jämlikhet (Ourahmoune et al., 
2014) drivit företag att ta mer hänsyn till natu-
ren och bevaka minoriteters intressen. Covid-
19-pandemin har också tvingat märkesinneha-
vare att anpassa sina märken till förändringar i 
kunders beteende och prioriteter (Balis, 2021).

Märkesutmaningar varierar också från kon-
text till kontext, och märken kan representera så 
gott som vad som helst – ett företag eller en or-
ganisation, en produkt eller tjänst, en plats, ett 
evenemang, en person, en idé, eller något an-
nat. Ju fler intressenter ett märke har, desto svå-
rare kan det vara för märkesinnehavaren att kän-
na till variation och förändring i märkesuppfatt-
ningar. Nivån av ett märkes internationalisering 

Sonja Sarasvuo 
forskar och undervisar på institutionen för 

marknadsföring vid Hanken. Skribenten disputerade 
på Hanken i mars 2022, och denna artikel behandlar 
teman i hennes avhandling ”Coherence or diversity 

in corporate identity? Varying perceptions of the 
company as sources for corporate branding”.
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och regionala utvidgning har också betydelse, ef-
tersom uppfattningar kan skilja sig mellan kul-
turer, även inom ett och samma land eller inom 
samma region (Sarasvuo, 2021).

Märkesuppfattningar kan också skilja sig när 
man jämför en konsumentkontext, där kunder 
gör personliga köpbeslut, och en företagskon-
text, där företagskunder representerar sina före-
tag och hanterar deras risker. I en kundkontext 
sägs det därför ibland att det är viktigare att re-
latera till kunders känslor, medan företag lättare 
övertygar sina kunder med fakta – en generalise-
ring som inte heller behöver stämma i alla situa-
tioner (Leek & Christodoulides, 2012). 

I vår föränderliga och nyanserade värld är det 
viktigt för märkesinnehavare att fråga sig: hur 
väl känner vi våra intressenter, och hur ändras 
deras uppfattningar och prioriteter över tiden? 
Hur behöver vi och våra budskap förändras för 
att navigera i dessa nya vindar?

Balansgång mellan koherens 
och diversitet
Märkesforskning betonar ofta två grundläggande 
principer för märkeshantering: märkeskoherens 
(eng. brand coherence) och märkeskonsekvens 
(eng. brand consistency). Med dessa principer 
kan marknadsförare undvika en så kallad ’vilda 
västern’ av olika signaler som kan tänkas förvir-
ra målgrupper. Det har ansetts fördelaktigt att 
presentera märken med en enhetlig röst och ett 

enhetligt ansikte (Johansen & Andersen, 2012). 
Ofta vill företag bli associerade med någon dif-
ferentieringsfaktor – en ’kärna’ i verksamheten 
– som kan upprepas i sloganer och budskap via 
olika kanaler. Man tänker sig också att företagets 
identitet och framgång upprätthålls genom kon-
sekventa budskap över tiden, trots att till exem-
pel sociala, tekniska och etiska faktorer kan göra 
det nödvändigt att uppdatera märkesbudskapen 
då och då (Abratt & Mingione, 2017).

”Ofta vill företag bli associerade med 

någon differentieringsfaktor – en 

’kärna’ i verksamheten – som kan upp-

repas i sloganer och budskap via olika 

kanaler.”

Principer av märkeskoherens och märkeskon-
sekvens kan synas i flera olika delar av märkes-
hantering, bland annat intern märkeshantering 
(eng. internal branding) som traditionellt byg-
ger på idén att personalen ska representera före-
tagets märke på ett enhetligt sätt (Barros-Arrie-
ta & García-Cali, 2021), samt märkesarkitektur 
(eng. brand architecture) där tidigare forskning 
har betonat att företag som hanterar flera olika 
märken bör sträva efter koherens bland de oli-
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ka märkena i portfolion (Nguyen et al., 2018). I 
frågan om märkesarkitektur kan det också vara 
en kostnadsfråga, då det i vissa fall är mer kost-
nadseffektivt att upprätthålla ett märke istället 
för flera märken (Aaker & Joachimsthaler, 2000).

Forskare har ändå påpekat att en enhetlig 
märkesuppfattning bland olika grupper inte nöd-
vändigtvis är realistisk (Balmer et al., 2016), och 
studier visar även hur märkesinnehavare inte 
alltid når en enhetlig märkesuppfattning bland 
olika intressenter (Kenyon et al., 2018; Roper & 

Davies, 2007). Varje individ bygger upp sin egen 
uppfattning av ett företag baserat på sina unika 
erfarenheter och minnen (Rindell, 2013). 

Eftersträvandet av märkeskoherens och -kon-
sekvens kan också ha sina nackdelar. Hur kan 
olika intressenter relatera till märket om dess 
budskap är för enformigt och inte talar direkt till 
dem? För mycket märkeskoherens har exempel-
vis argumenterats leda till att anställda inte ac-
cepterar eller identifierar med märkesbudskapet 
(Sheikh & Lim, 2011). Å andra sidan har forskare 

Några tankeställare för märkesinnehavare

1.	 Hur	uppfattar	våra	intressenter	märket?	
	 Känner	vi	till	hur	våra	intressenter	uppfattar	oss	och	våra	märken?	Vilken		
	 typs	data	samlar	vi	om	till	exempel	kunders	och	anställdas	uppfattningar,		
	 och	hur	använder	vi	data	i	våra	beslut?	

2.		Hur	förändras	märket	över	tiden?	
	 Hur	förändras	intressenters	uppfattningar	om	märket	över	tiden	och	hurda- 
	 na	processer	behöver	vi	sätta	på	plats	för	att	vår	märkeshantering	ska	ut- 
	 vecklas	kontinuerligt?

3.		Vilka	identiteter	förekommer	i	nätverket?	
	 Vilka	olika	identiteter	existerar	i	vårt	nätverk,	som	till	exempel	olika	pro-
	 fessionella	identiteter?	Hur	beaktas	dessa	identiteter	i	vår	märkeskommuni-
	 kation,	värderingar	och	dagliga	verksamhet?

4.		Hur	utvecklar	vi	märket	tillsammans?	
	 Hur	kan	vi	samarbeta	med	olika	intressenter	för	att	utveckla	märket	tillsam-
	 mans?	Vilka	delar	av	vår	märkeshanteringsprocess	kunde	fler	aktörer	ta	 
	 del	av?

5.		Vad	är	märkets	roll	i	olika	situationer?	
	 Vilken	roll	spelar	märket	i	vårt	nätverk?	Hur	talar	vi	om	märket	i	olika	situa- 
	 tioner	och	med	olika	intressenter?	Tar	vårt	märke	alltid	samma	form	eller		
	 spelar	det	olika	roller	i	olika	situationer	(t.ex.	bland	anställda,	mellan	olika		
	 kunder,	i	olika	regioner).	

6.	 Hur	samspelar	de	olika	märkena	i	märkesarkitekturen?	
	 Om	vi	hanterar	flera	märken,	hur	samspelar	de	olika	märkena?	Vilka	för		
	 och	nackdelar	uppstår	av	att	hantera	en	portfolio	av	märken,	jämfört	med		
	 ett	paraplymärke?	
	 Uppstår	det	motstridigheter	eller	synergier	mellan	de	olika	märkena?
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också funnit fördelar i att ge olika avdelningar i 
en organisation möjligheten att själva hantera si-
na egna märkesbudskap, eftersom det även kan 
stärka intressenters uppfattningar om organisa-
tionen som helhet (Leijerholt et al., 2019). Ett 
varierande märke över tid kan även tänkas väcka 
intresse och nyfikenhet bland kunder (Charters, 
2009). Från detta perspektiv så kan man tänka 
sig att märket kan ha olika budskap och styrkor 
i olika situationer. 

Summa summarum så har strävandet efter 
märkeskoherens varit en grundsten i märkes-
hantering, men det finns utrymme för nyans och 
en viss grad av märkesdiversitet. Min avhand-
ling (Sarasvuo, 2022) diskuterar balansgången 
mellan koherens och diversitet i företagsiden-
titeten. Avhandlingens titel är Coherence or di-
versity in corporate identity? Varying perceptions 
of the company as sources for corporate bran-
ding, och den utforskar variationen i intressen-
ters uppfattningar om företagsmärken och vilka 
implikationer variationen har för märkeshante-
ring. Avhandlingen består av tre studier som be-
handlar ämnet från olika synvinklar.

Varierande identiteter kan lyftas fram
En traditionell syn på intern märkeshantering är 
att anställda i en organisation uppmanas signa-
lera företagets märkesbudskap mot kunder i oli-
ka interaktioner. Denna syn ger ändå relativt li-
te utrymme för anställdas individualitet och per-
sonligheter, då de ofta ses som ambassadörer 
som ska representera märket enhetligt.

För den första studien (Sarasvuo, 2021) i min 
avhandling intervjuade jag 59 anställda i ett in-
dustriellt tjänsteföretag om hur de uppfattar ett 
företag och dess identitet. I den studien varie-
rade anställdas uppfattningar av flera orsaker, 
såsom anställdas professionella identiteter, oli-
ka lokala kulturer och kundnätverk inom före-
tagets enheter, företagets historia (t.ex. företags-
uppköp) samt hierarkiska nivåer inom företa-
get. Trots detta ansåg en del att företagets bud-
skap och värden var rätt enformiga och inte re-
presenterade diversiteten av olika identiteter i 
företaget. 

Baserat på studiens resultat kunde märkesin-
nehavare fråga sig hur diversiteten av anställdas 
och avdelningars olika identiteter kunde repre-
senteras tydligare i märkesbudskap. Exempelvis 
så kunde anställda vara med och bygga budskap 
som de själva kan relatera till och även stolt pre-
sentera utåt mot kunder och andra intressenter.

Märkesutvidgningar väcker 
varierande kunduppfattningar
Avhandlingens andra studie (Sarasvuo et al., 
2022) utforskar företagskunders varierande upp-
fattningar om märkesutvidgningar (eng. brand 
extensions) baserat på 28 intervjuer i två olika 
tjänsteföretag – ett industriellt tjänsteföretag, 
och ett företag som erbjuder fastighetstjänster. 
Då ett företag väljer att utvidga sitt märke med 
en ny tjänst kan kunder ha varierande reaktioner 
beroende på hur väl de anser att det nya tilläg-
get passar ihop med deras märkesuppfattningar 
och köperfarenheter. 

Studiens resultat pekar mot både risker och 
möjligheter kopplade till märkesutvidgning-
ar. Om exempelvis den nya tjänsten upplevs ha 
sämre kvalitet än de andra tjänsterna, kan kun-
den uppleva att märkesutvidgningen är miss-
lyckad. Denna studie visar trots det att kunder 
över tid kan vänja sig vid märkesutvidgningar 
som de tidigare ställt sig skeptiska till. Kunder 
kan till exempel uppleva positiva synergier efter 
en märkesutvidgning om företagets tjänster har 
blivit mer heltäckande. Om nackdelarna upp-
skattas vara fler än fördelarna, kan märkesinne-
havaren välja att introducera ett separat märke 
för en ny tjänst istället för att utvidga det exis-
terande märket.

”Baserat på studiens resultat kunde 

märkesinnehavare fråga sig hur diver-

siteten av anställdas och avdelning-

ars olika identiteter kunde representeras 

tydligare i märkesbudskap. Exempelvis 

så kunde anställda vara med och  

bygga budskap som de själva kan rela-

tera till och även stolt presentera utåt 

mot kunder och andra intressenter.”
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Kan vi skapa märken tillsammans?
Märkessamskapande (eng. brand co-creation), är 
ett fenomen som på sistone har intresserat både 
forskare och märkesinnehavare. Kan detta vara 
ett sätt att involvera fler intressenter i märkesut-
veckling för att förstärka märket?

Avhandlingens tredje studie (Sarasvuo et al., 
2022) diskuterar märkessamskapande via en lit-
teraturgenomgång av 148 studier som behandlar 
fenomenet. Artikeln föreslår en ny definition för 
konceptet som reflekterar att samskapande är en 
process av avsiktlig interaktion mellan två eller 
fler parter som influerar ett märke. Därmed dis-
kuterar artikeln också olika former av samska-
pande. Ett märke kan influeras antingen i inter-
aktioner mellan märkesinnehavaren och intres-
senter eller bland olika intressenter utan mär-
kesinnehavaren.

Litteraturgenomgången visar också att sam-
skapande kan leda till ’win-win’-situationer 
bland märkesinnehavare och intressenter, men 
det sker inte nödvändigtvis, eftersom någonde-
ra parten kan visa motstånd i processen. Där-
för kan det vara bra att fråga sig vilka målen för 
märkessamskapandet är för olika parter, och vil-
ket slag av nytta som kan uppnås för dem som 
deltar. 

Sonja Sarasvuos avhandling kan läsas på: 
https://helda.helsinki.fi/dhanken/hand-
le/10227/475591. 

 

Fotnot

1) Ordet märke (eller varumärke) motsvarar det engel-
ska ordet brand. Märkeshantering är en heltäckande pro-
cess där en märkesinnehavare strävar efter att målgrup-
pen ska associera märket med en distinkt identitet och 
specifika värderingar och meningar (Chandler & Munday, 
2011). Trots det kan målgruppens uppfattningar skilja sig 
mycket från märkesinnehavarens vision.
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AKTUELLA BÖCKER

Världens mest disciplinerade 
och effektiva maffiaorganisation 
’Ndrangheta omsätter årligen cirka 
50 miljarder euro och har tydliga 
företagsliknande strukturer. Finsk-
italienska Anton Monti beskriver 
i sin bok hur maffian småningom 
infiltrerar det omgivande samhäl-
let, först i Syditalien och sedan 
runt om i världen.

När maffian blir ett företag
En maffia är inget företag, för företagare tar inte 
livet av sina konkurrenter, men under de senas-
te femtio åren har ’Ndrangheta skapat en organi-
sation som tagit starka intryck från företagsvärl-
den. Man har internationaliserat verksamheten 
med ’ndrinor, ett slags dotterbolag, i tiotals län-
der. Man ordnar årligen en ”bolagsstämma” up-
pe i de svårtillgängliga bergen i italienska Ka-
labrien. Man har en ekonomiansvarig, il conta-
bile, som granskar att medlen används rätt och 
söker lämpliga investeringsobjekt. Och man har 
till och med ett slags IT-avdelning för att kunna 
hantera finansmarknadens nymodigheter, såsom 
kryptovalutor.

Och allt, absolut allt, styrs av familjerna. In-
te av en familj, för det finns ingen capo di tutti 
i capi som i sicilianska Cosa Nostra, utan mak-
ten innehas av många familjer som alla härstam-
mar från Kalabrien. ’Ndrangheta är som ett stort 
släktföretag där traditioner och blodsband är helt 
avgörande, oberoende av om ”dotterbolaget” 
verkar i Italien, Tyskland eller Sydamerika. Just 
den starka familjecentreringen gör att organisa-
tionen är mindre känd än sina italienska maffia- 
konkurrenter. Och det har varit nästan omöjligt 
för polismyndigheterna att infiltrera ’Ndranghe-
ta. Inte ens när familjerna strider blodigt med 
varandra (vilket de ofta gör) tycks det lyckas, för 
bygdens samhörighet går alltid främst.

Björn Sundell 
är ekonomie magister, tidigare 

ekonomijournalist, författare 
och hedersmedlem i 

Ekonomiska samfundet.
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Finsk-italienska Anton Monti har på basis av 
polisprotokoll, rättegångsmaterial, fackböcker 
och egen efterforskning skrivit boken ’Ndrang-
heta – maailman vaarallisin rikollisjärjestö. Här 
skildras de tidiga åren på 1800-talet då Francesco 

de Stefanos rövarband engagerade sig i stölder, 
slagsmål och mord på lokal nivå. Sedan följs ut-
vecklingen fram till expansionen som började 
på 1960-talet med tobakssmuggling i större ska-
la och kidnappningar och mord på löpande band 
på 1970-talet.  

Det var genom kidnappningarna som start- 
kapitalet samlades för den ultimata expansio-
nen. Politiker, företagsledare och rika utländ-
ska turister fångades in och hölls gömda under 
odrägliga förhållanden i väntan på lösensum-

”’Ndrangheta är som ett stort släkt-

företag där traditioner och blodsband 

är helt avgörande, oberoende av om 

’dotterbolaget’ verkar i Italien, Tyskland 

eller Sydamerika. Just den starka 

familjecentreringen gör att organisa-

tionen är mindre känd än sina italien-

ska maffiakonkurrenter. Och det har 

varit nästan omöjligt för polismyndig-

heterna att infiltrera ’Ndrangheta.”
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Italienska polisen eskorterar Giovanni Tegano, en ledande figur inom maffiasyndikatet ‘Ndrangheta, från poli- 

sens högkvarter i Reggio i Kalabrien i april 2010.
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mor. Det mest kända offret var amerikanen Paul 

Getty III vars motsträviga farfar – först efter att 
ha fått Gettys avskurna öra på posten – betalade 
en lösensumma som enligt dagens kurs motsva-
rade 12 miljoner euro.

Målet torde hela tiden ha varit inriktat på nå-
got mycket större, ett kokainimperium.

Kokainhandel
Maffiakonkurrenten Cosa Nostra har fokuserat 
på heroin. Heroinmissbrukare är ofta utslagna 
och fattiga människor, vilket gjorde Cosa Nostra 
både synlig och ökänd när missbrukarnas peng-
ar drevs in med våld.

’Ndrangheta koncentrerade sig i stället på ko-
kain med målet att skapa ett kokainmonopol i 
Europa. Eftersom missbrukarna ofta är välbärga-
de ungdomar som använder kokain som party- 
drog eller stressade karriärister som ”snortar” 
för att få extra energi, gav ’Ndranghetas verk-
samhet mindre negativ publicitet. Länge sked-
de imperiebygget i skymundan. Det var först på 
90-talet som Italien klassificerade organisatio-
nen som maffialiknande och i USA hamnade den 
på svarta listan först 2007. Men orsaken till att 
’Ndrangheta småningom gick om Cosa Nostra 
som Italiens maffia nummer ett var de enorma 
marginalerna inom kokainhandeln. Och natur-
ligtvis den märkliga effektivitet med vilken or-
ganisationen byggde upp sitt internationella nät-
verk som säkrat 80 procent av kokainmarkna-
den i Europa.

Familjestyrda ”dotterbolag”, ’ndrinor, grun-
dades i flera sydamerikanska länder som köp-
te in och förädlade råvaran. Men helt avgörande 
var logistiken, närmare bestämt inkörsporten till 
Italien och därmed hela Europa. Här fick ham-
nen i staden Gioia Tauro en avgörande betydelse. 
Hamnen hade byggts på 1970-talet på ’Ndrang-
heta-familjernas mark för ett enormt stålverk 
som aldrig togs i bruk. Det halvfärdiga stålver-
ket fick förfalla och i stället tog maffian över drif-
ten av hamnen som i dag har Medelhavets störs-
ta containerterminal.

Hamnen utgör helt laglig affärsverksamhet 
och med åren växte den till Kalabriens största 
affärsbolag med många helt laglydiga logistikre-
laterade småföretag. Numera hanterar hamnen 
3,3 miljoner containrar årligen och sysselsätter 

1 400 människor. Det säger sig självt att det är 
svårt för polisen och tullen att kontrollera inne-
hållet i miljontals containerförsändelser. Men de 
vet att det är den här vägen som kokainet anlän-
der till Europa. 

Årligen beslagtas kring 1 500 kilo kokain, men 
det är ett svinn som ’Ndrangheta kan leva med.

Parallellorganisation
Inget av detta vore möjligt om inte maffian för 
några decennier sedan hade grundat en ny orga-
nisationsnivå, la Santa. Här råder helt andra reg-
ler än i moderkoncernen. La Santa verkar i grå-
zonen mellan det olagliga och lagliga och styr 
ett ”hederligt” nätverk som inget har att göra 
med smugglingen. I la Santa och det ”hederliga” 
nätverket ingår experter från finansmarknaden, 
bankirer, politiker och industrialister. Många be-
finner sig i något slags tacksamhetsskuld. Andra 
har lånat pengar vilket gör dem pålitliga.

’Ndrangheta-familjernas klipskaste barn 
sänds till utländska universitet för att studera 
ekonomi eller teknik. De erbjuds sedan jobb in-
om det ”hederliga” nätverket, i företag som pla-
cerar knarkhandelns pengar. Före det har peng-
arna tvättats på casinon, i skatteparadis eller 
med andra metoder som beskrivs i boken. Ka-
pitalet investeras i transportbolag, restauranger, 
byggföretag och på finansmarknaden utan att 
någon kriminell bakgrund kan påvisas.

”Ingen utomstående har en klar bild 

av vilka företag som kontrolleras av 

’Ndrangheta och vilka investerings-

planer där finns. Men tillväxten 

tycks sakna gränser.”

I dagsläget uppskattas ’Ndrangheta årligen 
omsätta över 50 miljarder euro och ha kring 
50 000 ”anställda”. En del verkar i Kalabrien, en 
del i över 100 ”dotterbolag”, ’ndrinor, i det öv-
riga Italien. Globalt känner myndigheterna, en-
ligt Monti, till över 110 ”dotterbolag” i Europa, 
Nord- och Sydamerika samt Asien. Därutöver 
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finns ett okänt antal företag som indirekt kon-
trolleras av maffian, men som hör till det ”he-
derliga” nätverket. 

Anton Monti betonar i sin bok att det är de 
”hederliga” som utgör den stora faran. Ingen ut-
omstående har en klar bild av vilka företag som 
kontrolleras av ’Ndrangheta och vilka investe-
ringsplaner där finns. Men tillväxten tycks sak-
na gränser.

Vad gäller investeringsplanerna uttalas sista 
ordet alltid av familjernas överhuvuden. Alla är 
inte jämlika, utan likt djuren i George Orwells 
roman Djurfarmen är somliga jämlikare än an-
dra. De mest centrala gestalterna deltar i bolags-
stämman som årligen hålls uppe i bergen, i en 
helgedom i Polsi, där obehöriga genast skulle 
upptäckas. År 2010 lyckades polisen avlyssna en 
bolagsstämma på avstånd, men de många ritu-
alerna och ’Ndranghetas egen kryptiska termi-
nologi gjorde att besluten förblev otydbara för 
polisen.

Rikedom och välgörenhet
Kalabrien är det italienska fastlandets fattigas-
te region. Det har utgjort en god grogrund för 
kriminell verksamhet. Samtidigt som Italien har 
blivit rikare har Reggio Calabria förblivit fattigt, 
och i den situationen lockar ’Ndrangheta med 
goda inkomster antingen inom kärnverksamhe-
ten eller i de ”hederliga” bolagen. I motsats till 
många andra maffiaorganisationer, särskilt de 
sydamerikanska, stoltserar ’Ndrangheta-bossar-
na sällan med synlig rikedom. Få har lyxvillor, 
Rolex-klockor eller guldsmycken.

Rikedomen finns någonstans i tryggt förvar, 
en del återinvesteras i ny verksamhet eller dist-
ribueras i den fattiga bygden. Organisationen sö-
ker och får stöd bland Kalabriens två miljoner 
invånare genom att erbjuda jobb, socialunder-
stöd, mathjälp, skuldindrivning och juridiska 
tjänster, såsom medling i konflikter. I vissa delar 
av Kalabrien betalar alla företagare skyddspeng-
ar som ett slags skatt, dels för att undgå maffi-
ans hårda straff, dels för att komma åt offentli-
ga projekt i konkurrensen med bolag från an-
dra regioner.

Anton Monti beskriver maffians interna upp-
görelser och de ceremonier som i vissa fall på-
minner om katolska kyrkans, i andra fall om fri-
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2021, 256 sidor.

murarnas. Texten är lättläst; Monti skriver krasst 
och utan att moralisera. Några siffror väcker för-
undran: Går det verkligen att så exakt ange an-
talet ”dotterbolag” eller anställda när ’Ndrang-
hetas verksamhet är hemlig? Men visst har tu-
sentals medlemmar arresterats, telefoner avlyss-
nats och knarklaster beslagtagits, så uppskatt-
ningar kan göras.

Monti varnar för det ”hederliga” nätverkets 
växande inflytande. Och han varnar för att EU:s 
enorma återuppbyggnadsfond på över 750 mil-
jarder euro, som särskilt ska gynna Italien, kom-
mer att utmanas av ’Ndrangheta. Maffian har 
stor erfarenhet av att lägga beslag på offentliga 
projekt även då upphandlingen dikteras av EU:s 
upphandlingsdirektiv.

Metoderna är välkända. Utpressning, korrup-
tion och hot om våld när anbudsgivaren ingår i 
’Ndrangheta-koncernen. Och mer subtila meto-
der när det ”hederliga” nätverket tar initiativet.

De kriminella nätverken är fiender som tär 
på EU inifrån. Och starkast av parasiterna är 
’Ndrangheta.
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Ett företag med marknadsmakt 
höjer priserna, ökar marginalerna 
och pressar de anställdas löner. 
Det bygger en vallgrav runt sig för 
att hålla konkurrenter på avstånd. 
När det råder perfekt konkurrens 
är det lätt för tävlande företag att 
ta sig in på marknaden, men det 
är inte vad som sker i en ekonomi 
som gradvis blivit sjukare.
   Jan Eeckhout skriver om hur alla 
blir fattigare av att stora bolag ökar 
sin profit och kapar marknaden.

I världen enligt Orwell 
tar vinnarna allt

När teknologin utvecklas och produktiviteten 
ökar blir det billigare att producera varor och 
tjänster. Det borde enligt enkel logik gagna alla 
genom att priserna sjunker samtidigt som löner-
na kan öka genom den större effektiviteten. Men 
i verkligheten är det ingalunda vad som sker i 
fråga om företag som har marknadsmakt. Såda-
na företag har en dominerande position som ofta 
bygger på teknologiskt försprång i kombination 
med en förmåga att skydda sig mot konkurrens 
mot andra som försöker ta sig in på marknaden. 
De dominerande företagen ökar sina marginaler 
trots att produktionskostnaderna sjunker, och lå-
ter konsumenterna betala överpriser.

Jan Eeckhout, en tongivande forskare som 
verkar i Spanien och USA, kallar det vinstpara-
doxen (”the profit paradox”) att den ökade lön-
samheten inte ökar utbudet men nog priserna, 
samtidigt som lönerna sjunker och arbete för-
störs. Företag med marknadsmakt kommer in-
te alltid upp med nya produkter och teknologier, 
utan de vill framför allt försäkra sig om att andra 
företag inte kan ta sig in på marknaden och kni-
pa åt sig en del av deras vinster. Eeckhout inle-
der sin bok med att citera den stormrika investe-
raren Warren Buffett: ”Jag vill inte ha business 
som är lätt för konkurrenter. Jag vill ha business 
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med en vallgrav runt sig.” I vallgravarna tänker 
sig Buffett att det ska finnas krokodiler och hajar 
som avskräcker eventuella konkurrenter från att 
försöka inta det vackra slottet i mitten.

Kan pressa anställda och leverantörer
Goda exempel på företag med förkrossande 
marknadsmakt är näthandelsjätten Amazon och 
dagligvarujätten Walmart. Det krävs en enorm 
initial investering av en konkurrent för att kun-
na utmana Amazons effektivitet på marknaden 
och det är i praktiken ogörligt för en utmanare 
att bygga upp liknande logistikkedjor som Wal-
mart har. Företag med Amazons och Walmarts 
position kan pressa anställda och leverantörer 
till det yttersta. Priserna sjunker men samtidigt 
stiger marginalerna, som är större än någonsin 
tidigare i den amerikanska ekonomin.

Ett it-bolag som Apple kan sälja en smarttele-
fon som kostar 400 dollar att tillverka för 1 200 
dollar. Det är inte alls nödvändigt att sälja så 
många lurar som möjligt utan det viktiga är att 
hålla marginalerna höga och omge sig med en 
vallgrav mot konkurrenter som försöker tränga 
sig in på samma marknad. Det är inte bara avan- 
cerad teknologi vallgravarna byggs kring utan 
också enklare produktion. Eeckhout ger exem-
pel på hur bryggeribranschen koncentreras och 
valet mellan olika ölmärken, som alla betingar 
samma höga priser, blir en chimär.

Särskilt skadliga blir vallgravarna då de om-
ringar bastioner av data. Sökmotorn Google och 
den sociala plattformen Facebook, numera Me-
ta, levererar tjänster som ser ut att vara gratis 
fast de i själva verket gör den data de samlar in 
om sina användare till en handelsvara. Eeckhout 
sätter fingret på att det inte betyder mycket att 
datajättarna ibland kan göra vissa algoritmer of-
fentliga. Det som är den springande punkten är 
den stora mängden data de sitter på utan att be-
rätta vad de gör med den.

Arbetstagaren drabbas dubbelt
I en perfekt konkurrens är det omöjligt för ett fö-
retag att i längden upprätthålla marknadsmakt 
med höga marginaler. När det är lätt för konkur-
renter att ta sig in på marknaden sjunker margi-
nalerna då utbudet blir större, på samma gång 
som fler arbetstillfällen föds. Vad som i verklig-

heten skett beskriver Eeckhout som att ekono-
min gradvis blivit sjukare, med höga priser, låg 
tillväxt i utbudet och låga löner. Den typiska ar-
betstagaren drabbas dubbelt: hens lön är lägre 
till följd av minskad efterfrågan på arbetskraft 
och vad hen konsumerar säljs till monopolistis-
ka priser, vilket ytterligare sänker köpkraften.

Eeckhout citerar George Orwell, som i en kri-
tik av Friedrich Hayeks rosiga bild av konkur-
rensen på en fri marknad skrev att ”problemet 
med konkurrenserna är att någon vinner dem” 
och att ”den fria kapitalismen leder med nöd-
vändighet till monopol”.

I en ekonomi där vinnaren tar allt blir Orwell 
lätt sannspådd. I de teknologiska förändringar-
na, de så kallade disruptionerna, krävs enorma 
investeringar och en stor skala på operationerna 
för att ha framgång i internationell handel och 
global produktion. Eeckhout går så långt att han 
är beredd att likställa handeln och globalisering-
en med de teknologiska omvälvningarna.

”Vad som i verkligheten skett beskriver 

Eeckhout som att ekonomin gradvis 

blivit sjukare, med höga priser, låg till-

växt i utbudet och låga löner. Den typis-

ka arbetstagaren drabbas dubbelt: hens 

lön är lägre till följd av minskad efterfrå-

gan på arbetskraft och vad hen konsu-

merar säljs till monopolistiska priser, vil-

ket ytterligare sänker köpkraften.”

Patent effektivt redskap för vallgravar
Som ett särskilt problem för konkurrensen tar 
Eeckhout upp patentsystemet, med vars hjälp fö-
retag kan skydda sig mot konkurrens under en 
tid på 15 eller 20 år. Patent är ett effektivt verk-
tyg för att gräva vallgravar och hålla konkurren-
ter på avstånd.

Verkligheten är dock motsägelsefull. Samti-
digt som vissa slags patent kan ge en monopol-
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liknande ställning och göra det möjligt att debi-
tera överpriser finns ett problem med att det är 
relativt lätt i den globala ekonomin att kopiera 
andras teknologi utan att behöva göra de initia-
la investeringarna för att utveckla den. Det finns 
med andra ord ett systemfel då innovationer kan 
vara både för starkt och för svagt skyddade, och 
det systemfelet borde Eeckhout ha kunnat pene-
trera djupare.

Exemplen i The Profit Paradox är till övervä-
gande del hämtade från USA, men även inom 
Europeiska unionen är konkurrensregleringen 
som bekant en notoriskt svår bit av den öppna 
marknaden (i EU förhandsgranskar kommissio-
nen större företagsarrangemang). Enligt Eeck-
hout är konkurrenslagstiftningen i det stora he-
la i sin ordning, men den lämnar rum för olika 
tolkningar. Särskilt svårt är det att lagstiftnings-
vägen övervaka ”acquisition and merger”, oli-
ka slag av förvärv och fusioner vars syfte är att 
stärka marknadspositionen och minska konkur-
rensen, ett syfte som döljs av förevändningar om 
större effektivitet och synergifördelar och dylikt.

Jobben polariseras allt mer
Rörande arbetslivets utveckling spräcker Eeck-
hout hål på en seglivad myt, det vill säga myten 
om guldklockan. Enligt den varade ett arbets-
förhållande förr i världen hela karriären fram till 
dess att knegaren fick en guldklocka i avskeds-
gåva av sin arbetsgivare vid pensioneringen. I 
verkligheten är arbetsförhållandena längre i dag 
än tidigare: Eekhout hittar siffror som visar att 
ett genomsnittligt jobb räckte 3,2 år i början av 
1990-talet medan det varar 4,2 år i dag. Männi- 
skor flyttar inte heller efter ett nytt jobb i sam-
ma utsträckning som tidigare. Jobben som finns 
polariseras allt tydligare i de som är hög- och 
lågavlönade, medan medellöntagaren blir allt-
mer sällsynt.

I de nordiska välfärdsstaterna finns ett star-
kare kollektivt skydd på arbetsmarknaden än i 
USA, men liknande trender med att jobb för-
svinner och polariseringen ökar finns även här. 
Eeckhout nämner särskilt den danska modellen 
för att hjälpa arbetslösa, som i korthet innebär 
att anställningstryggheten är relativt svag med-
an det går fort att finna vägen till ett nytt jobb. 
Det går dock inte att med sysselsättningsåtgär-

der skapa nya jobb och Eeckhout förliknar försö-
ken att göra det vid regn över ett vulkanutbrott.

När arbete förstörs och nytt kommer i stället 
handlar det helt enkelt om en teknologisk pro-
cess. Den totala mängden arbete minskar inte 
och det ger anledning till optimism om arbets-
livets framtid.

Eeckhout driver den populära tesen att villko-
ren för en stor del av arbetet blivit sämre och att 
arbetstagarna fått det värre ställt. Det är en tes 
som visat sig förvånansvärt svår att leda i bevis 
på ett allmänt plan; exempel går alltid att hitta. 
Hösten 2022 råder praktiskt taget full sysselsätt-
ning i USA och arbetstagarna har en starkare för-
handlingsposition än på länge. Naturligtvis ska 
det relativt goda läget ses mot bakgrund av att 
många sett sig tvungna att ge upp och ställt sig 
utanför arbetsmarknaden. Så mycket är i varje 
fall klart att de stora företagen med marknads-
makt inte ätit upp alla de små företagen som ger 
amerikanerna arbete.
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En hel del beslut i vårt samhälle lider av 
störningar. I boken Noise skriver Daniel 
Kahneman, Olivier Sibony och Cass R. 
Sunstein om störningar, hur vi upplever 
dem, på vilket sätt de tar sig uttryck i 
förutsägelser, hur störningar uppstår, 
hur vi kan förbättra våra beslut och till 
vilket pris.

Störningar – brister i våra 
bedömningar

Störningar eller brus i våra bedömningar 
och beslut kan definieras såsom en oön-
skad variation beträffande dem. Det hand-
lar om olikheter rörande bedömningar, 
som borde vara identiska. Det är med an-
dra ord orättvist att människor, som befin-
ner sig i samma situation, behandlas oli-
ka. Dessutom förlorar system i vilka pro-
fessionella beslut upplevs som inkonsek-
venta sin trovärdighet.

Föreställ dig att två fingeravtrycksex-
perter kommer till olika resultat beträf-
fande samma fingeravtryck. Eller att oli-
ka analytiker ger divergerande ekonomis-
ka prognoser på basis av samma informa-
tion – vilket ju inte är särskilt ovanligt. Vä-
derprognoser kan också variera betydligt 
beroende på vem som utfärdar dem. Två 
röntgenläkare tolkar samma röntgenbilder 
olika. Domare är liberala eller mindre li-
berala, trots att fakta är mer eller mindre 
desamma, då de bedömer om misstänk-
ta kan släppas på fri fot mot borgen innan 
rättegång inleds. Anställningsbeslut upp-
visar oönskade variationer, etcetera.

I verket Noise, A Flaw in Human Jud-
gement ger sig Daniel Kahneman, psyko-
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log och nobelpristagare i ekonomi 2002, Olivier 

Sibony, professor vid HEC, handelshögskolan i 
Paris och Cass R. Sunstein, juridikprofessor från 
Harvard, i kast med temat. 

I sex välskrivna, men till sin stil något ojäm-
na, avsnitt, ”parts” och 28 kapitel, identifierar 
de störningar, hur vi upplever dem, på vilket 
sätt de tar sig uttryck i förutsägelser, hur stör-
ningar uppstår, hur vi kan förbättra våra beslut 
och till vilket pris. Ibland kan det nämligen kosta 
för mycket att uppnå störningsfria bedömning-
ar eller beslut trots att författarna klart föror-
dar dylika.

Fördomar och störningar
Enligt författarna är det skäl att skilja mellan för-
domar och störningar. Detta illustreras i början 
av boken med ett exempel. Fyra team bestående 
av fem skyttar var skjuter till måls på en skjut-
bana. Skyttarna i den första gruppen träffar mål-
tavlan nästan mitt i prick. För den andra sam-
lar sig träffarna till vänster om mitten, medan 
skotten sprider sig runtom på tavlan i den tred-
je och fjärde gruppen. I den andra gruppen kan 
det handla om att siktet tillfälligt drar till vän-
ster. Det kan hända att siktet av någon anledning 
rubbats. Det här är jämförbart med en fördom. 
Det råder ett kausalsamband mellan denna och 
en bedömning. I det tredje och fjärde fallet kan 
man jämföra spridningen i huvudsak med stör-

ningar. Boken handlar om det senare fenome-
net, inte det förra. 

En hel del forskning har ägnats åt fördomar. 
Exempel på dylika är tendensen att undvika yt-
terligheter (”extremeness aversion”), efterklok-
het (”hindsight bias”), överoptimism (”optimis-
tic bias”) och vår inklination att välja status quo 
(”status quo bias”). Kahneman 1) och hans kol-
lega Tversky har fokuserat på dessa. Richard H. 
Thaler har i sin tur använt sig av forskningsrö-
nen inom ekonomisk vetenskap. 2) 

Men Noise befattar sig, som sagt, inte med 
dessa, utan med det författarna kallar för ”sys-
tem noise”, ”pattern noise” och ”occasion noi-
se”. Det kan vara frågan om snedvridningar i 
systemet, en tendens hos personalansvariga 
att anställa män framom kvinnor, diskrimine-
ra invandrare, eller att domare dömer mildare 
på morgonen eller strax efter lunch då de är på 
bättre humör och att läkare i slutet av dagen då 
de är försenade rekommenderar fortsatta under-
sökningar för att ta igen tidigare förseningar.

Författarna menar att då det är frågan om 
störningar bör man lära sig att tänka ”statis-
tiskt”, inte kausalt såsom vid fördomar. En hel 
del beslut i vårt samhälle lider av störningar. Yt-
terligare exempel, vid sidan av dem jag nämnt 
inledningsvis, är beslut om omhändertagande 
av barn, eller det att dylika inte görs, som vi har 
tragiska bevis för från vårt eget land. Asylbeslut 
lider av störningar. Beslut om beviljande av pa-
tent är inte heller störningsfria.

Åtgärder mot störningar 
Hur kan man då åtgärda detta? Författarna äg-
nar drygt hundra sidor åt det. Den första åtgär-
den handlar om att försäkra sig om att de pro-
fessionella beslutsfattarna är experter. Men in-
te vilka experter som helst, utan sådana som är 
både välutbildade och erfarna. Särskilt viktigt är 
i alla fall att det är frågan om personer, som ak-
tivt söker ny information och metodiskt integre-
rar den i sina bedömningar och är villiga att änd-
ra sig med anledning av detta. Författarna pas-
sar på att hänvisa till vad Keynes anses ha ytt-
rat ” If the facts change I change my mind, what 
do you do?”.

För det andra gäller det att minimera störning-
arna, antingen på förhand, ex ante, eller i efter-

”Det kan vara frågan om snedvridning-

ar i systemet, en tendens hos perso-

nalansvariga att anställa män fram-

om kvinnor, diskriminera invandrare, el-

ler att domare dömer mildare på mor-

gonen eller strax efter lunch då de är på 

bättre humör och att läkare i slutet av 

dagen då de är försenade rekommen-

derar fortsatta undersökningar för att 

ta igen tidigare förseningar.”
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skott, ex post, innan det slutliga beslutet fattas. 
Ifall du råkar veta att badrumsvågen visar ett 
halvt kilogram för mycket kan du antingen juste-
ra den eller dra av ett halvt kilogram då du vägt 
dig. Ett annat sätt att försöka skapa störnings-
fria beslutsförhållanden är att utse en utomstå-
ende person, som iakttar beslutssituationerna, 
och försöker rätta till dem.

När det gäller kriminaltekniska beslut, för det 
tredje, kan det enligt författarna vara skäl att av-
skärma experterna från viss information för att 
undvika att styra dem i en viss riktning. Till ex-
empel fingeravtrycksexperter skall inte delges yt-
terligare information om ett visst fall innan de 
kunnat jämföra det eller de relevanta avtryck-
en med tillgängliga databaser. De kallar denna 
form av störningselimination för sekvensering, 
”sequencing information”.

Ytterligare hjälpmedel är aggregation av prog-
noser, användning av riktlinjer vid medicinska 
diagnoser, tänk bara på Apgar-poängen för att 
bedöma en nyfödds hälsotillstånd, en färdig ska-
la vid anställningsintervjuer, etcetera. De avslu-
tar denna del med att beskriva hur beslutsfattan-
det lämpligen kunde ske i organisationer för att 
minimera förhandsuppfattningar. De kallar me-
toden för ”mediating assessments protocol”. Det 
handlar också här om att dela upp ett beslut, 
till exempel i fråga om en ackvisition, i mindre 
delar som evalueras skilt för sig innan en sam-
manfattning sker och det slutliga beslutet tas. 
Det gäller alltså att inte ”jump to conclusions”, 
vilket vi lätt gör på basis av våra första intryck, 
”gut feelings”.

Störningsoptimum     
Författarna är väl medvetna om att minimering 
eller eliminering av störningar har ett pris. I vis-
sa fall kan åtgärderna mot störningar vara be-
tungande och kostsamma. I andra kan minime-
ringsåtgärderna introducera egna störningar. 
Viktigast är kanske att inse, att emellanåt förut-
sätter helt enkelt mänsklig behandling att rele-
vanta personer får komma till tals. Trots att stör-
ningar kan uppkomma måste människors digni-
tet väga tyngre. Vi vill bli hörda och få säga vår 
egen mening.

Ett störningsfritt system kan leda till att exis-
terande värderingar cementeras. Det är helt en-

kelt viktigt att ibland tillåta störningar för att 
man skall kunna anpassa sig till nya och överras-
kande situationer. Alltför detaljerade regler kan 
leda till opportunistiskt beteende, det vill säga 
kringgående. Det är därför till exempel skatte-
lagar innehåller en generalklausul, som ger be-
skattaren manöverutrymme, för att åtgärda det-
ta. Vidare kan en situation med störningar fung-
era som avskräckande på visst oönskat beteen-
de. 

Enligt Kahneman et al. handlar det i sista 
hand om att människor inte vill bli behandla-
de som föremål. 

Det är allmänt känt att algoritmer förmår eli-
minera störningar i beslutsfattande, men det är 
lika känt att de kan vara fördomsfulla om de övat 
sig på ensidigt material (”machine learning”). 
Om du råkar vara bosatt på ”fel” område kan du 
förnekas kredit trots att du är fullt kreditvärdig. 
Ifall algoritmer används för genomgång av an-
ställningsansökningar kan det vara skäl att kon-
trollera att inte enbart infödda ingått i övnings-
materialet, etcetera. Det handlar alltså om att 
undvika ”algorithm bias”.

Ett störningsfriare samhälle 
Författarna avslutar sin bok med att konstate-
ra att deras avsikt varit att försöka fästa besluts-
fattares samt företags och organisationers upp-
märksamhet vid nyttan av att minimera stör-
ningar. De hävdar att vi skulle spara en hel del 
pengar, förbättra säkerheten och folkhälsan, öka 
rättvisan och undvika många uppenbara miss-
tag.

Med tanke på att boken baserar sig på en 
mängd empiriska undersökningar, inte bara för-
fattarnas egna, är det lätt att hålla med. I många 
fall är det värt både pengarna och besväret att så 
att säga be om en ”second opinion”. 

Boken har kritiserats för att den innehåller 
upprepningar och därför är onödigt omfattande. 
Det har också hävdats att begreppet störning-
ar ingalunda är nytt, utan kunde ersättas med 
subjektivitet. Beträffande den förstnämnda kri-
tiken anmäler recensenten avvikande åsikt. Den 
är tillräckligt lätt läst för att man skall klara det-
ta. En annan sak är sedan om förläggaren haft 
för bråttom att lansera en ny bestseller, som det 
hävdats. Det är naturligtvis inte uteslutet. Det 
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kan likväl nämnas att Kahneman och Sibony en-
ligt uppgift forskat i ämnet flera år. Sunstein an-
slöt sig till författartrion senare, nämligen knap-
pa tre år innan publiceringen. 

Vad själva begreppets eller företeelsens origi-
nalitet beträffar undandrar det sig recensentens 
bedömning. Det kan likväl nämnas att Kahne- 
man med övriga forskare publicerat en artikel i 
Harvard Business Review som berör ämnet re-
dan år 2016.  Faktum kvarstår i alla fall att boken 
behandlar ett viktigt tema och att vi alla har nyt-
ta av att läsa den, oberoende om vi är besluts-
fattare eller utsatta för andras beslut. Den hjäl-
per och stimulerar en att hålla ögonen öppna för 
eventuella störningar. 

Någon kan möjligen påstå att slutsatserna av 
ett material, som kommer från ett samhälle som 
hyllar individualism, inte är tillämpliga hos oss. 
Utan några som helst empiriska belägg är jag be-
nägen att betvivla detta. Under senare år har vi 
utvecklats i exakt samma riktning påhejade av 
sociala medier.

 

Fotnoter

1)  Se t.ex. Daniel Kahnemans bok “Thinking, Fast and 
Slow” från 2011.
2)  Se Richard H. Thaler “Misbehaving” från år 2015. Thaler 
erhöll nobelpriset i ekonomi 2017.
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