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Ledaren

Krishanteringsmetod som kan skapa en ny kris

Inför riksdagsvalet 2015 jobbade jag på Cen-
tralhandelskammaren och ansvarade för lan-
seringen av skuldklockan som i realtid visa-
de hur statsskulden ökade. Siffrorna tickade 
på i rasande takt och alla som såg skuldklock-
an insåg att finska staten skuldsätter sig med 
väldigt stora belopp, med en halv miljon euro 
per timme ungefär. Under slutet av samma år 
passerade klockan hundramiljarderstrecket. 

Det var då det. Nu, sju år senare, har skul-
den skjutit iväg till närmare 140 miljarder euro.  

Om Finland skulle befinna sig i söder i stäl-
let för norr skulle det hela inte se så märkligt 
ut. Med grannar som har ekonomier som hör 
till de starkaste i Europa sticker Finland dä-
remot ut. Sverige och Danmark har en låg of-
fentlig skuldsättning och Norge är i en klass 
för sig, tack vare intäkterna från olja och gas. 
Också Estland har en minimal skuldsättning. 

Före coronapandemin ställdes på svenska 
tidningars ledarsidor frågan om den svenska 
statsskulden är alltför liten eftersom en viss 
skuldsättning är ett bra verktyg för att effek-
tivt hantera de offentliga finanserna. Få euro-
peiska länder har haft förmånen att föra en 
sådan diskussion.

 
Det fanns goda orsaker till att staterna tog 
lån för att hantera de kostnader som pande-

min förorsakade direkt och indirekt. Pengar 
behövdes för vården och för att hjälpa bran-
scher, individer och verksamheter som ham-
nade i kläm. Detsamma gäller för den pågå-
ende energikrisen och Rysslands krig i Ukrai-
na, som snabbt ledde till att många europeis-
ka länder gjorde stora satsningar på det egna 
försvaret och leveranser till Ukraina.

I Europa är det många som har insett att 
Ryssland är en dyr granne, framför allt för de 
länder som ligger närmast. Det är ingenting 
nytt med det. På 1700-talet var Sveaborg och 
bland annat den kompletterande fästningen 
Svartholm i Lovisa massiva investeringar. Un-
der de kommande åren belastas budgetarna 
av de nya jaktplan som Finland köper för om-
kring tio miljarder euro. 

Det är motiverat för en stat att ta lån för 
att hantera akuta kriser och för att göra in-
vesteringar som ger tillväxt och avkastning 
på längre sikt. Det kan till exempel handla 
om investeringar i infrastruktur och energi-
produktion. När löpande kostnader finansie-
ras med lån under längre perioder är det dä-
remot ett systemfel. 

Även för stater är det nödvändigt att upprätt-
hålla en balans mellan upplåning och åter-
betalningar. Det krävs för att lånealternativet 
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Patrik Lindfors 
är viceordförande 

i Ekonomiska Samfundet.

ska vara tillgängligt på rimliga villkor när det 
behövs. Den balansgången har i många län-
der satts ur spel eftersom politiska beslutsfat-
tare vet att det är sannolikare att vinna val 
med att öka de offentliga utgifterna jämfört 
med att skära ner. Precis som i vissa reality-
tv-program är det tittarna eller väljarna som 
bestämmer vem som får fortsätta fram till 
nästa omröstning.

Summorna och takten i skuldklockan var 
år 2015 för många en hårresande beskriv-
ning av hur snabbt allting hade förändrats på 
en relativt kort tid. Under Nokias glansdagar 
växte Finlands bnp med 3 procent eller mer 
per år och de offentliga tjänsterna byggdes ut 
utgående från det. Samtidigt återbetalades en 
del av de lån som staten tagit efter att stats-
finanserna närapå kollapsat under början av 
1990-talet. När ekonomin sedan tvärbromsa-
de under finanskrisen 2008 var den offentliga 
kostymen för stor i förhållande till den krym-
pande ekonomin. Efter det har tillväxten va-
rit svag och inte räckt till för att fylla de glapp 
som existerar. 

Situationen blir allt svårare att hantera för 
varje ny regering som tar över. Att balanse-
ra upp den offentliga ekonomin med hjälp 
av skattehöjningar fungerar bara till en viss 
gräns eftersom intäkterna från enskilda skat-
ter börjar minska efter en viss nivå. Det beror 
bland annat på att både kapital och människ-
or rör sig över gränserna och vissa länder har 

bättre villkor och förutsättningar än andra att 
locka till sig bådadera.

Efter en lång rad av år med minustecken 
är det dags att på allvar diskutera alternati-
ven för att skapa tillväxt i ekonomin. Det be-
hövs investeringar, nya företag och nya fär-
digheter på arbetsmarknaden för att innova-
tioner skall leda till ekonomisk aktivitet. Fin-
land har tagit sig ur ekonomiska svackor ti-
digare och de omställningar som pågår på 
ett globalt plan, bland annat inom klimatom- 
ställningen, skapar stora möjligheter tack va-
re det kunnande som finns inom olika delar 
av samhället. 

Skuldsättningen är en fråga som inte bor-
de ställa högern och vänstern på skilda sidor 
av barrikaderna inom politiken. Målsättning-
arna och metoderna för att upprätthålla och 
utveckla välfärdsstaten kan variera mellan de 
politiska blocken. Däremot är det ett faktum 
att varken höger- eller vänsterregeringar har 
några möjligheter att nå sina politiska mål-
sättningar om den offentliga ekonomin har 
kört på grund. 

Frågan är om den modell som var avsedd 
att lindra de negativa effekterna av diverse 
kriser riskerar att leda till en ännu större kris 
där den ursprungliga krishanteringsmodellen 
inte längre är tillgänglig. Att hantera en kris 
som beror på att en stat har överskuldsatt sig 
går inte att lösa genom att ta nya lån.
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Den energikris, som stoppet för 
importen av rysk gas lett till, har 
fått många att ifrågasätta själva 
grundvalarna för den gemen-
samma elmarknad som EU försökt 
bygga upp. En fungerande ge-
mensam marknad är dock fort- 
farande det bästa sättet att an-
passa sig till störningar i energiför-
sörjningen, oberoende av om 
orsaken till dem är krig eller en 
ökad användning av väderkänsliga 
energikällor som sol och vind.

En gemensam fungerande elmarknad 
är Europas bästa väg ut ur energikrisen

Partipriserna på el i Finland och övriga Europa 
har skjutit till aldrig tidigare sedda höjder under 
de två senaste åren. Den branta uppgången in-
leddes redan 2021 före den ryska invasionen i 
Ukraina. Även om prisen i skrivande stund kom-
mit brant ner från toppnivåerna under sensom-
maren är de ännu mångdubbelt högre än för ett 
par år sedan.

På grund av den gemensamma elmarknaden 
påverkar elpriset i ett land priset i andra länder. 
Om priset är högre i Frankrike än i Spanien lö-
nar det sig att exportera från Spanien till Frank-
rike. Detta dämpar priset i Frankrike och höjer 
priset i Spanien.

Prisskillnaderna elimineras dock inte nödvän-
digtvis helt, då kapaciteten för att överföra el län-
derna emellan är begränsad. Norden utgör fort-
farande en region med ett relativt gott utbud av 
elektricitet där elpriset hållits lägre än i övriga 
Europa, trots en ökande export till kontinenten. 

Även inom Norden har det dock blivit en allt 
större skillnad i priserna. Tidvis har elpriset i 
södra Sverige och Norge stigit till tyska nivåer 
på grund av den starka exportefterfrågan, med-
an priset i de norra delarna av länderna varit 
en bråkdel på grund av bristande kapacitet att 
transportera elen söderut.

Roger Wessman 
är fristående skribent, 

föreläsare och konsult.
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Naturgasen 
problemets kärna
Den centrala förklaran-
de faktorn för uppgång-
en i elpriset har utan 
tvekan varit den branta 
uppgången i priset på 
naturgas. Priset på el i 
Tyskland kan lätt för-
klaras som summan av 
kostnaden för att köpa 
in naturgas och kost-
naden för de utsläpps-
rätter som krävs, då 
man producerar el med 
hjälp av naturgas (se fi-
gur 2). 

Kostnaden för ut-
släppsrätter har stigit 
som en följd av ökad användning av kolkraft, 
både på grund av den ekonomiska återhämt-
ningen från pandemin och som ersättning till 
den allt dyrare naturgasen. En ökad användning 
av kol höjer efterfrågan på utsläppsrätter och 
pressar upp deras pris, då produktionen av el 
med kol förorsakar mer koldioxidutsläpp än pro-
duktion med naturgas. 

Såväl de senaste årens uppgång i elpriset som 
de dagliga fluktuationerna förklaras dock hu-
vudsakligen av priset 
på naturgas.    

Att priset på natur-
gas började stiga brant 
redan före den rys-
ka invasionen förkla-
ras av flera faktorer. 
Efterfrågan på natur-
gas steg i Europa 2021 
både på grund av den 
ekonomiska uppgång-
en och på grund av vä-
derfaktorer, som till ex-
empel en relativt vind-
stilla vinter som däm-
pade produktionen av 
vindkraft. En avgöran-
de faktor var dock att 
ryska Gazprom begrän-
sade sin export redan 

Figur 1. Partipriset på el i Europa.

Figur 2. Partipriset på el i Tyskland bestäms av kostnaden för att producera el 
med naturgas. Prisen i figuren anger futurpriset för följande månad.

2021. Bolaget levererade bara de minimimäng-
der det förbundit sig till, men sålde inte mer än 
detta, till skillnad från tidigare år. 

Med facit i hand kan man se att ryssarna för-
beredde sig för ekonomisk krigföring i samband 
med det planerade angreppet på Ukraina redan 
2021. Följden av den begränsade ryska exporten 
var att Europas gaslager var relativt låga inför 
vintern 2021–2022, vilket innebar att Europa var 
mycket sårbart för leveransstörningar.
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nader har Rysslands andel av elförsörjningen 
uppgått till 15 procent. Ryssland stoppade ex-
porten av el till Finland helt i maj, förmodligen 
som en reaktion på Finlands anslutning till Nato. 

Även kostnaden för att producera el med kol 
sköt i höjden efter invasionen. Priset på kol steg 
brant både på grund av en minskad rysk export 
av kol och en ökad efterfrågan på kol för att er-
sätta naturgasen.     

Marginalprissättning 
betonar naturgasens roll
Den starka kopplingen mellan priserna på natur-
gas och på el kan verka underlig, då till och med 
i Tyskland endast kring 15 procent av elen pro-
ducerats med naturgas. Kol och vindkraft har en 
betydligt högre andel i produktionen.

Förklaringen är att elpriset bestäms av det dy-
raste sättet att producera el som krävs för att till-
fredsställa efterfrågan. Den dyraste energikällan 
är i regel naturgas.

Sol, vind-, vatten- och kolkraft räcker sällan 
till för att balansera marknaden. För det mesta 
behövs också el producerad med naturgas. För 
att det skall löna sig att köra igång naturgaskraft-
verken krävs dock att priset på el stiger så högt 
att det täcker kostnaderna.    

Figur 3. Gaslagren i Västeuropa. Den säsongskorrigerade linjen korrigerar för 
den normala nedgången under vintermånaderna och uppgången under 
sommarmånaderna. Uppgången i de säsongskorrigerade lagren i början av 
2022 berättar således att nedgången i gaslagren under denna tid var mindre 
än normalt.

Efter invasionens 
början ökade Ryss-
land sin export av na-
turgas, eventuellt för 
att samla in mer in-
täkter för att finansie-
ra kriget, då västlän-
derna frös ryska sta-
tens tillgångar i väs-
terländska banker. 
Detta hjälpte till att 
lugna energimarkna-
den under våren. Un-
der sommaren ströp 
dock Ryssland grad-
vis gasexporten väs-
terut, med förevänd-
ningar om tekniska 
problem. Detta sän-
de gas- och elpriser-
na till nya höjder.  

Naturgasstoppet 
har inte varit det enda problemet. Tidvis har el-
priset i Frankrike, som inte varit beroende av 
rysk naturgas, varit mycket högre än i Tyskland. 
Det förklaras huvudsakligen av att många fran-
ska kärnkraftverk varit stoppade på grund av 
tekniska problem och underhållsarbeten.     

I Finland har naturgasen haft en mindre roll 
för elproduktionen, men även Finland har för-
litat sig på Ryssland då den direkta elimporten 
därifrån under året före invasionen stått för över 
10 procent av Finlands elkonsumtion. Vissa må-

”Den centrala förklarande faktorn för 

uppgången i elpriset har utan 

tvekan varit den branta uppgången i 

priset på naturgas. Priset på el i Tyskland 

kan lätt förklaras som summan 

av kostnaden för att köpa in naturgas 

och kostnaden för de utsläppsrätter 

som krävs, då man producerar el 

med hjälp av naturgas.”
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Figur 4. Andel av Finlands elkonsumtion som tillgodosetts med import från 
Ryssland, naturgas och kol.

Figur 5. Olika energikällors andel av elproduktionen i Tyskland, 12 månaders 
genomsnitt.

Dagar då det blåser bra och vindkraftverken 
producerar för fullt händer det att naturgas inte 
behövs. Då kan elpriset kopplas loss från natur-
gaspriset. Dessa dagar är dock ännu så få att det 
förväntade elpriset för den kommande månaden 
domineras av priset på naturgas.

Det att priset på naturgas bestämmer elpriset 
har lett till skarp kritik av elmarknadens funk-
tion. Varför skall priset på el producerat med 

vatten-, vind- eller 
kärnkraft stiga med 
naturgaspriset? Pro-
duktionskostnaden 
för dessa producen-
ter har ju inte stigit. 

Prissättningsmeka-
nismen på  elmarkna-
den avviker dock in-
te på något sätt från 
den allmänna pris-
sättningen på en ef-
fektivt fungerande 
marknad. Priset sätts 
av utbud och efterfrå-
gan. En potatisodlare 
säljer inte sin potatis 
billigare på torget för 
att han kunnat odla 
billigare än sina kon-
kurrenter. 
Den producent som 

kan producera till 
lägre kostnader än 
andra får högre in-
komster och en hö-
gre vinstmarginal. 
En hög vinstmarginal 
lockar förstås effekti-
vare producenter att 
producera mera, vil-
ket trycker priset ner-
åt och driver ut min-
dre kostnadseffekti-
va producenter från 
marknaden.

På samma sätt 
lockar det rådande 
höga elpriset till in-
vesteringar i vind-, 

sol- och kärnkraft, vilket med tiden minskar be-
roendet av den dyra naturgasen.

Den verkliga kostnaden 
är gängse marknadspris
Om priset för alla produktionsformer inte skulle 
vara detsamma – om till exempel vattenkraftsel 
säljs billigare än naturgasel – skulle förstås alla 
vilja köpa vattenkraftsel. Vattenkraftselen skulle 
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inte räcka till. En dylik prissättning skulle där-
med kräva någon form av ransonering. 

En typ av ransonering tillämpas av kommu-
nala elbolag som säljer billigare till sina lokala 
kunder. 1) Om bolaget till exempel har ett eget 
vattenkraftverk, kan det producera el till lägre 
kostnader än gängse marknadspris.

Den verkliga kostnaden för kommunens invå-
nare för deras elkonsumtion är dock fortfaran-
de det gängse marknadspriset på el. Bolaget går 

”Dagar då det blåser bra och vind-

kraftverken producerar för fullt händer 

det att naturgas inte behövs. Då kan el-

priset kopplas loss från naturgaspriset. 

Dessa dagar är dock ännu så få att 

det förväntade elpriset för den 

kommande månaden domineras 

av priset på naturgas.”

miste om potentiella intäkter då det säljer till ra-
batterat pris. Dessa intäkter kunde ha kommit 
kommuninvånarna till del till exempel i form av 
lägre skatter eller bättre service, då bolaget kun-
de betala utdelning till kommunen.

Tack vare det lägre priset har kommunens in-
vånare råd att konsumera mera el. Även om den-
na el produceras med vattenkraft, leder det till 
ökad användning av naturgas, så länge natur-
gas behövs för att tillgodose den totala efterfrå-
gan på el på marknaden. Om kommuninvånar-
na konsumerade mindre el kunde kommunens 
elbolag sälja mer el till andra konsumenter, som 
då inte behövt köpa el producerad med natur-
gas.

Att hålla ner priset på el sänder fel signal till 
konsumenterna och bromsar anpassningen till 
den förändrade situationen. 

Iberiska halvön hoppade av
Europeiska kommissionen gav i april sin väl-
signelse till att Spanien och Portugal införde ett 
maximipris för den naturgas som används för 
produktion av el till cirka 50 euro per megawat-

När den tredje kärnkraftsreaktorn i Olkiluoto kommer i gång beräknas den producera ungefär 1 000 gigawat-
timmar el per månad, vilket rätt exakt motsvarar den tidigare elimporten från Ryssland.

FO
TO

: L
EH

TI
KU

VA
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timme – långt under det rådande marknadspri-
set. 2) Fram till dess följde elpriset i Spanien den 
allmänna marknadsutvecklingen i Kontinental-
europa. Sedan dess har elpriset där fallit nära 
den nivå som sätts av det föreskrivna maximi-
priset.

Elproducenterna på Iberiska halvön har fått 
gas till ett billigare pris, genom att staten beta-
lat mellanskillnaden mellan marknadspriset och 
det reglerade maximipriset. Denna subvention 
finansieras med avgifter som uppbärs av elkon-
sumenterna som gynnas av åtgärderna.

För den naturgasproducerade elens del går 
pengarna således från konsumenternas ena ficka 
till den andra. De finansierar själva rabatten i el-
priset.

Fördelen för konsumenternas del är att sub-
ventionerna för att producera el med naturgas 
ökar utbudet av el och pressar ner även priset på 
el producerad med andra energikällor. De span-
ska vind- och solkraftsproducenterna får lägre 
intäkter. 

Pristaket gör det inte billigare för Spanien 
och Portugal att producera el. Länderna betalar 
gängse marknadspris för att köpa in sin natur-
gas. På grund av det subventionerade naturgas-
priset använder dessa länders elproducenter mer 
naturgas till elproduktion än de annars skulle 
göra. Denna subventionerade konsumtion leder 

förstås till att marknadspriset på gas hålls högre, 
och sätter ännu mer tryck på övriga länder att 
minska sin användning av naturgas.

Kommissionen föreslår 
skatt och överföringar
Att införa samma system som på Iberiska halv-
ön i hela Europa skulle ytterligare förvärra bris-
ten på gas. Övriga gaskonsumenter, såsom indu-
striella användare och hushåll som värmer sina 
hus med gas, skulle få bära en allt större del av 
bördan av att anpassa gaskonsumtionen till det 
minskade utbudet.

Europeiska kommissionen har insett att det-
ta inte skulle vara hållbart. Dess förslag är att 
en motsvarande omfördelning från elproducen-
ter som gynnas av de högre priserna till konsu-
menterna skall göras genom att tungt beskatta 
den del av intäkterna som kommer från att sälja 
el vars pris överstiger 180 euro per megawattim-
me. 3)  Skatteintäkterna kan sedan användas för 
att betala bidrag till konsumenterna, som drab-
bats av höga energiräkningar.

 Kommissionens förslag skulle inte direkt på-
verka marknadspriserna, och därmed inte sub-
ventionera energikonsumtion. Hur bidragen på-
verkar konsumenternas beteende beror i stor ut-
sträckning på hur de utformas. 

De flesta stöd som tagits i bruk runtom i Euro-
pa betalar bidrag basera-
de på storleken av hus-
hållens och företagens 
energiräkningar. Detta 
innebär i praktiken att 
energikonsumtion sub-
ventioneras, vilket bi-
drar till att hålla mark-
nadspriset på gas och el 
uppe.

Ett konstruktivt för-
slag från en tysk expert-
kommitté 4) är att bin-
da stödet till hur myck-
et energi konsumenter-
na använt föregående 
år. Ett dylikt stöd skulle 
inte dämpa incitamentet 
att spara energi, då stö-
det inte minskar fastän Figur 6. Partipriset på el i Spanien följer inte längre priset på naturgas.
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man drastiskt drar ner på sin konsumtion. Stödet 
skulle ändå riktas väl till dem som värst drabbas, 
förutsatt att hushållens livssituation inte föränd-
rats. Om man just i år flyttat in i ett hus med gas-
uppvärmning, skulle man bli sittande med en 
stor räkning utan hjälp.

Förhoppningen är att skatten inte skall dämpa 
investeringar i till exempel sol- och vindkraft, då 
producenterna ännu kan få ett relativt högt pris, 
utan att belastas av någon extra skatt. Skatten 
på ”överstora” vinster dämpar dock investerar-
nas förväntningar om framtida vinster, då de be-
farar att liknande skatter kan införas i framtiden. 

Den förväntade avkastningen investerarna 
räknar med är ett medelvärde av många fram-
tida olika scenarier med bättre och sämre lön-
samhet. Om man kan räkna med att vinsterna 
i de scenarier där marknadspriset och vinster-
na är höga beskattas bort är det mindre lockan-
de att ta risken att förlora pengar om de mindre 
gynnsamma scenarierna förverkligas.

Importkapaciteten är begränsad
Kommissionens första plan 5) för att minska be-
roendet av rysk gas fokuserade på att öka im-
porten av naturgas från övriga världen. Kapaci-
teten för att importera naturgas från annat håll 
än Ryssland är dock begränsad. Enligt interna-
tionella energiorganisationen IEA 6) kan högst 
40 procent av importen från Ryssland ersättas 

”De flesta stöd som tagits i bruk 

runtom i Europa betalar bidrag ba-

seade på storleken av hushållens och 

företagens energiräkningar. Detta 

innebär i praktiken att energikonsum-

tion subventioneras, vilket bidrar till 

att hålla marknadspriset på gas 

och el uppe.”

med import från andra länder med nuvarande 
kapacitet. 

Gasrören från Norge, Nordafrika och Kauka-
sus klarar inte av att leverera mycket mer än de 
redan tidigare gjort. Mängden flytande naturgas 
som kan importeras begränsas av att det behövs 
speciella anläggningar för att ta emot och om-
vandla den flytande naturgasen i gasform. Till 
exempel Tyskland har inga sådana terminaler. 
Även utbudet av flytande naturgas på världs-
marknaden är mycket begränsat, då det krävs 
terminaler för att omvandla naturgasen till fly-
tande form.

På grund av begränsad transportkapacitet kan 
det uppstå enorma skillnader i priset på naturgas 
mellan olika länder. Priset på naturgas i Tysk-

land var till exempel 
under sensommaren 
tio gånger högre än 
i USA. 

 Den stora pris-
skillnaden ger dock 
ett starkt incitament 
att flytta gas från res-
ten av världen till Eu-
ropa. Prisskillnaden 
borde krympa i takt 
med att kapaciteten 
att transportera na-
turgas byggs ut.

En betydande del 
av den tillgängliga 
mängden flytande 
naturgas har redan 
dirigerats om till Eu-Figur 7. Priset på naturgas är mångdubbelt högre i Europa än i USA.
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ropa. Japan, som sedan nedstängningen av lan-
dets kärnreaktorer efter Fukushima-olyckan va-
rit en stor importör av flytande naturgas har till 
exempel reagerat på det höga priset med pla-
ner på att starta upp kärnreaktorerna i snabbare 
takt. 7) 

Kapaciteten att ta emot naturgas har dock 
kommit emot då naturgaslagren fyllts, med kon-
sekvensen att dussintals fartyg med flytande na-
turgas för tillfället väntar på att bli avlastade ut-
anför den europeiska kusten. 8) 

Flera länder, inklusive Finland, har hyrt far-
tyg som kan fungera som flytande terminaler för 
att ta emot mera naturgas redan denna vinter. 
Tyskland har beslutat bygga permanenta termi-
naler som ytterligare ökar kapaciteten att impor-
tera naturgas, men dessa beräknas vara i bruk 
först år 2024.

Alternativa energikällor byggs ut 
Ivern att bygga ut kapaciteten för att importera 
mer naturgas dämpas dock av att den långsiktiga 
planen är att ersätta naturgas med fossilfria en-
ergikällor. För Finlands del ligger hoppet framför 
allt på att den tredje kärnkraftsreaktorn i Olki- 
luoto äntligen skall komma igång. Den beräknas 
producera ungefär 1 000 gigawattimmar el i må-
naden 9), vilket ganska exakt motsvarar den ti-
digare elimporten från Ryssland.

Under de senaste fem åren har den genom-

Figur 8. Vindkraftens betydelse för elproduktionen ökar gradvis.

snittliga månatli-
ga produktionen av 
vindkraftsel ökat med 
500 gigawattimmar. 
En fortsatt utbyggnad 
av förnybara energi-
källor hjälper så små-
ningom att fylla den 
lucka importen från 
Ryssland lämnar. 

I tillägg till att ut-
byggnaden av vind-
kraften tar tid är 
den förstås förknip-
pad med problemet 
att produktionen in-
te kan anpassas ef-
ter efterfrågan utan 
varierar beroende på 

vindförhållandena. Runt om i Europa har det 
trots energibristen allt oftare lett till ett överut-
bud på el vid tidpunkter då vindkraftverken kört 
för fullt. 10)

Även i Finland har vi sett större fluktuationer 
i elpriserna. I början av oktober föll dagspriset 
på el nästan till noll, då vädret var blåsigt i Fin-
land och övriga Norden medan Olkiluoto 3 var 
i full gång.   

Naturgas har utgjort en central källa för reg-
lerkraft, som uppvägt svängningarna i vind-
kraftsproduktionen. Då vi fortsätter bygga ut 
vindkraften riskerar vi att en allt större del av 
elen som den producerar går till spillo, för att 
den överskrider efterfrågan då vindkraftverken 
producerar för fullt.  

Alternativen för att balansera de dagliga fluk-
tuationerna är många. El kan lagras på batterier. 
En utbyggnad av vattenkraftverkens effekt kan 
möjliggöra att deras produktion koncentreras till 
tidpunkter då det är brist på el. Överskottselen 
kan användas till att producera vätgas genom 
elektrolys av vatten. 

Industrin kan anpassa sin produktion till tid-
punkter då det finns relativt gott om el. Hushål-
len kan värma bastun eller ladda elbilens batte-
rier då utbudet på el är stort. En ökad kapacitet 
för att överföra el mellan länderna kan hjälpa att 
jämna ut fluktuationer.

Alla alternativ är förknippade med någon 
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Figur 9. Elpriset i Finland fluktuerar allt mer från dag till dag.

form av kostnader. Vilka av dessa alternativ som 
är de bästa är svårt att avgöra. De varierar san-
nolikt från plats till plats beroende på många 
faktorer. Sannolikt är den bästa lösningen någon 
kombination av alla lösningar.

Fluktuationena i marknadspriset ger dock bå-
de producenter och konsumenter en klar signal 
som uppmuntrar dem att hitta lösningar. Ett lågt 
pris de dagar eller timmar det finns överskott på 
el gör det lönsamt att lagra eller på annat sätt ut-

Figur 10. Bruttonationalprodukten och energikonsumtionen i Finland, säsongs-
korrigerad.

nyttja överskottsproduk-
tionen, medan höga pri-
ser under bristdagar ger 
konsumenterna skäl att 
ta till alla tänkbara lös-
ningar för att dra ner på 
konsumtionen.

Energikonsum-
tionen har sjunkit
De höga priserna på el 
och gas har gett hushål-
len och företagen starka 
skäl att försöka minska 
sin konsumtion. Efter-
frågan på värmepumpar 
har skjutit i höjden 11) 
och sotarna vet berätta 
att allt fler hushåll pla-

nerar att värma sina hus med ved i vinter. 12)

Det tar dock tid även för konsumtionen att 
reagera på priserna. Produktionen av nya vär-
mepumpar är begränsad och köerna är redan 
långa. Många har elkontrakt med fasta priser, 
så prisökningarna slår igenom först då kontrak-
ten förnyas.

Vi kan dock redan se klara tecken på att kon-
sumenterna sparar på energi. Trots att ekonomin 
fortsatte växa under det första halvåret sjönk en-

ergikonsumtionen i 
Finland lägre än un-
der pandemin.

Elkonsumtionen 
sjönk inte fullt ut lika 
mycket, vilket delvis 
förklaras med elek-
trifiering av energi-
konsumtionen. Elbi-
larnas antal ökar och 
oljeuppvärmning er-
sätts med värme-
pumpar. Elbilar och 
värmepumpar är ef-
fektivare än oljeba-
serade alternativ och 
minskar därmed en-
ergikonsumtionen, 
men kräver mera el.   

Att direkt upp-
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värmning med olja eller gas ersätts med värme-
pumpar leder även till större fluktuationer i ef-
terfrågan på el, då efterfrågan stiger speciellt un-
der kalla vinterdagar. Detta ökar ytterligare be-
hovet av reglerkraft.

Priserna sjunker med tiden
Tack vare den ökade importen av naturgas och 
den minskade konsumtionen har energimarkna-
den lugnat sig från den värsta paniken i augus-
ti och priserna på både el och gas har kommit 
brant ner från toppnivåerna.

Då producenter får tid att bygga ut kapaci-
tet och konsumenternas investeringar i energi-
sparande teknologi bär frukt kan vi vänta oss 
att jämviktspriset på el gradvis kommer ner från 
nuvarande toppnivåer. Detta avspeglas också på 
futurmarknaden.

Futurerna är inte bara en avspegling av för-
väntningarna. Elkonsumenter kan göra avtal 
som garanterar att de får el under kommande år 
till de lägre priserna.

Ännu finns det dock stor oro på el- och gas-
marknaden för vintern 2023–2024, då elpriset i 
Tyskland förväntas stiga ännu högre än denna 
vinter. De nya terminalerna för att ta emot fly-
tande naturgas väntas inte vara färdiga då än-
nu och importen från Ryssland kan förväntas bli 
ännu lägre nästa år jämfört med i år. I år kunde 

Figur 11. Partipriset för el i Tyskland förväntas sjunka 2024.

ju lagren fyllas delvis 
med rysk gas, innan 
kranarna ströps helt 
under sommaren.   

Å andra sidan har 
både konsumenter-
na och producenter-
na vintern 2023–2024 
haft ytterligare ett år 
att förbereda sig för 
att klara sig möjligast 
bra utan rysk gas. Om 
allt går väl kan situ-
ationen redan då se 
mycket ljusare ut.
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Huvudfåran dominerar i stor utsträckning den 
offentliga debatten kring makroekonomiska frå-
gor. Hur är det med de alternativa synsätten? 
Kommer de till tals i den offentliga debatten då 
olika slag av ekonomiska problem diskuteras?

I denna artikel tar vi upp varierande aspek-
ter rörande den moderna makroekonomiska hu-
vudfåran. I följande avsnitt ger vi en kort in-
troduktion till den moderna makroekonomiska 
teorins status. Sedan ger vi kritik av huvudfå-
ran, vilket följs av ett avsnitt som pekar på två 
alternativ som bägge försöker koppla ihop eko-
nomisk teori med det verkliga livets sakförhål-
landen. Men varför är ekonomiska idéer viktiga 
för allmänheten? Det diskuterar vi i det följan-
de. Artikeln avslutas av några sammanfattande 
anmärkningar.

Huvudfåran i modern makroekonomisk 
teori
Keynesianismen dominerade makroekonomin 
under årtiondena efter andra världskriget. 1) 
Med inspiration av erfarenheterna från den sto-
ra depressionen på 1930-talet enades de flesta 
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Under lång tid har modern 
makroekonomisk teori hängt sig 
fast vid äldre tiders nyklassiska 
förståelse. Även om den ger rum 
för vissa slag av ofullständigheter 
förutser den i det långa loppet ett 
utfall som präglas av perfektion och 
harmoni med full sysselsättning.

En del skulle argumentera för att 
storyn som berättas av den mod-
erna makroekonomins huvudfåra 
inte är i fas med det verkliga livets 
sakförhållanden. Därför ifrågasät-
ter de att huvudfåran sätter upp 
scenariot för hur den ekonomiska 
politiken borde utformas.

Modern makroekonomisk teori 
– reflekteras den i hur den ekonomiska 
politiken utformas?



Ekonomiska Samfundets Tidskrift 3/2022   17  

nationalekonomer om behovet av att göra bå-
de en finans- och en penningpolitik för att nå 
en nivå på sysselsättningen som närmar sig full 
sysselsättning. Hur som helst dök det i slutet av 
1960-talet upp en annan syn på ekonomisk po-
litik. Dessa ekonomer – som kallas monetarister 
– argumenterade för att problemet med ofrivillig 
arbetslöshet hade lösts i de flesta länder. När det 
förhåller sig så borde politikerna snarare bry sig 
om att lösa inflationens problem. Sålunda råd-
de de politikerna att ställa finanspolitiken åt si-
dan och koncentrera sig på reglerna för penning-
politiken. Med rätt slags fokus på penningpoliti-
ken var det möjligt att nå en låg och stabil nivå 
på inflationen till gagn för samhället, såsom det 
förklaras av Friedman (1968).

Milton Friedmans monetaristiska teori argumen-
terade för att rätt slags fokus på penningpolitiken 
gör det möjligt att nå en låg och stabil nivå på 
inflationen till gagn för samhället.

På kort sikt kan det finnas behov av att göra 
både finans- och penningpolitik som strävar ef-
ter att minska recessionstendenserna och försö-
ker hantera andra slags strukturella ekonomis-
ka problem. I varje fall, rörande utvecklingen på 
lång sikt, var nykeynesianerna ense med nyklas-
sikerna om att ekonomierna kommer att uppträ-
da kring ett särskilt jämviktstillstånd. Ytterligare 
enades de om metodologin.

Så varför inte försöka kombinera dessa två 
teoretiska referensramar? Varför inte försöka gö-
ra en ny nyklassisk syntes i makroekonomin? 
Och gradvis stiger en sådan syntes fram och er-
övrar den makroekonomiska arenan så att den 
utgör vår moderna makroekonomiska förståel-
se. 2) I det korta perspektivet kan ekonomierna 
inte förväntas arbeta mot perfektion då de of-

”Ute i det verkliga livet kan både 

varumarknaden och arbetsmarknaden 

karakteriseras av olika slags 

ofullständigheter.”

Senare förädlades den makroekonomiska teo-
rin av två nya skolor. En del – kallade nyklas-
siker – argumenterade för att makroekonomin 
borde ha en explicit mikroekonomisk grund då 
teorin borde förklara hur enskilda hushåll och 
företag kunde nå ett optimalt utfall över tid, till 
exempel hur hushåll på ett framgångsrikt sätt 
kunde maximera sin nytta från en period till en 
annan. Som sådant skulle det individuella bete-
endet införliva ett ekonomiskt handlingssätt som 
baserar sig på rationella förväntningar.

Hur som helst provocerade detta slag av har-
monisk optimalitet, som nyklassikerna hävdade 
att fokuserar uteslutande på utbudssidans as-
pekter, en annan grupp av nationalekonomer. 
Då de – kallade nykeynesianer – pekade på ten-
denserna till recession i de flesta länder under 
1970- och 80-talet, talade de för att efterfrågesi-
dans aspekter är viktiga i det korta tidsperspek-
tivet. En ekonomi kan stanna borta från sin nivå 
av full sysselsättning för en längre period. Ute i 
det verkliga livet kan både varumarknaden och 
arbetsmarknaden karakteriseras av olika slags 
ofullständigheter.

John Maynard Keynes makroekonomiska teori om 
behovet av att göra både en finans- och en pen-
ningpolitik för att komma nära full sysselsättning, 
enades de flesta nationalekonomer om efter den 
stora depressionen på 1930-talet. 
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ta karakteriseras av ofullständigheter. Markna-
derna är i allmänhet inte perfekta konkurrens-
utsatta marknader och bristerna i flexibiliteten, 
till exempel omständigheterna på arbetsmarkna-
den, bestäms i viss utsträckning av institutionel-
la arrangemang. När det förhåller sig så har cen-
tralbanken en roll att spela. Genom att manipu-
lera de nominella räntorna sätter den realräntan 
så att den kan hålla den aggregerade efterfrågan 
och det aggregerade utbudet i jämvikt.

la utsagor hade falsifierats av empirisk evidens. 
Såsom Juselius (2011) poängterar:

”… det är måhända inte överraskande att 
dessa modeller ofta haft svårt att beskriva mak-
roekonomiska data. Det icke-stationäras starka 
utbredning i ekonomiska tidsserier är i sig ett 
bevis för det faktum att vi inte vet i vilken rikt-
ning framtiden rör sig … vi måste förlita oss på 
sådana orealistiska antaganden att största delen 
av resultaten kan dömas ut som empiriskt irrele-
vanta från början.”

Därför måste huvudfåran förändras. Och na-
turligtvis accepterar en del av huvudfårans an-
hängare det. 3) I synnerhet efter 2008 har vi al-
la lärt oss att finansiella aspekter har betydelse 
och att moderna ekonomier är sammanlänkade 
med varandra, särskilt genom finansmarknader-
na. Ytterligare, rörande användningen av tradi-
tionell stabiliseringspolitik, är en av läxorna från 
”nollscenariot” att konventionell penningpolitik 
inte räcker i sig – det vet vi av erfarenheten av 
kvantitativa lättnader. Likväl kan det finnas en 
viktig roll för finanspolitiken att spela då mul-
tiplikatorerna ser ut att vara större än förväntat 
(särskilt då ekonomierna fastnat i ”nollscenari-
er”, se till exempel Blanchard och Leigh (2013)).

Två alternativ till den moderna 
huvudfåran
Även om den moderna huvudfåran i någon grad 
blivit ett dominerande paradigm inom makro-
ekonomi, existerar det i själva verket alternativ 
till det tänkandet. I denna artikel fokuserar vi 
på två skolor som båda strävar efter att få eko-
nomisk teori i bättre samstämmighet med det 
verkliga livets sakförhållanden; postkeynesia-
nism och beteendeekonomi.

De flesta postkeynesianerna ser sig själva som 
efterföljare till Keynes då de argumenterar att 
moderna ekonomier ska ses som ett öppet och 
föränderligt socialt system där utfallet beror på 
vilken väg som valts; se till exempel Chick och 
Dow (2005). Det betyder att ekonomin uppträ-
der på ett evolutionärt sätt. Dessa nationaleko-
nomer kastar ljus på tre nyckelbegrepp: tid, osä-
kerhet och pengar. Hushållens och företagens 
beteende bestäms inom en tidsram av kalender-
tid och likaledes handlar de i en omgivning som 
karakteriseras av osäkerhet, vilket betyder att 

”Varför inte försöka göra en ny 

nyklassisk syntes i makroekonomin? 

Och gradvis stiger en sådan syntes fram 

och erövrar den makroekonomiska  

arenan så att den utgör vår moderna 

makroekonomiska förståelse.”

En kritik om att vara en alltför 
vacker historia
För en del fungerade den senaste globala eko-
nomiska krisen, från 2008 framåt, som en ögon-
öppnare då de såg på den moderna huvudfå-
ran. Vad den förutspådde var inte i fas med vad 
som verkligen skedde – finansmarknaderna frös 
och återverkningarna på varu- och arbetsmark-
naderna var förödande. Även om den är elegant 
och logiskt sammanhängande ritar den moder-
na huvudfåran en bild av makroekonomin som 
inte är närvarande i det verkliga livet. I allmän-
het fångar teorin inte vad som är på gång i de 
moderna finansiella och globalt sammanlänka-
de ekonomierna.

Således har den makroekonomiska huvudfå-
ran, inte överraskande, kritiserats inte bara av 
heterodoxa nationalekonomer utan även av så-
dana som kommer närmare huvudfåran, se till 
exempel Byrialsen och Olesen (2014) och Stig-
litz (2018).

För dessa kritiker berättar huvudfåran en allt-
för vacker historia om harmoniskt fungerande 
ekonomier som flyttats långt bort från verklig-
hetens sakförhållanden. Många av dess centra-
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framtiden i många avseenden är omöjlig att kän-
na till. I denna situation har de ett behov av att 
inringa sina ekonomiska beslut. Och det gör de 
med att göra upp kontrakt som är formulerade 
i monetära termer, med andra ord spelar peng-
ar roll. 4)

Därför accepterar postkeynesianerna i all-
mänhet att den ekonomiska världen inte är en 
värld av harmoni och optimalt utfall. Snarare 
är läxan som går att lära sig av den ekonomis-
ka historien i de flesta länder en berättelse om 
ekonomier som inte befinner sig i jämviktstill-
stånd. Och huvudfårans teori är inte så ivrig på 
att förklara vad som händer då ekonomierna rå-
kar i ett tillstånd av icke-jämvikt, den är myck-
et mer fokuserad på saker som handlar om jäm-
viktstillstånd. 5)

tivt val för att möta hens nivå på sin aspiration 
skulle hen avsluta sin sökan och välja det alter-
nativet. Jag har kallat detta sätt att välja för sa-
tisfiering”. Genom att handla i enlighet därmed 
är hushåll och företag tvungna att göra miss-
tag av något slag. Det har vi alla erfarenhet av. 
Och ekonomisk teori måste erkänna detta som 
ett faktum.

Det är inte överraskande att beteendeekono-
min har nått inflytande längs med åren. Den 
har blivit rätt framgångsrik och har attraherat 
en ökande mängd anhängare då den på den på 
många sätt verkar förnuftig i skenet av empirisk 
evidens. Den förklarar på ett övertygande sätt 
hur människor handlar i det verkliga livets si-
tuationer. 7) 

Varför är ekonomiska idéer viktiga?
”Många regeringsprogram bygger på idéer som 
inte längre stöds av majoriteten av akademiska 
nationalekonomer”, Frey och Iselin (2017).

Från det ovanstående uttalandet kan två re-
levanta bitar av information identifieras: för det 
första är ekonomiska idéer viktiga för att utfor-
ma regeringspolitik och för det andra stöds in-
te all regeringspolitik av de senaste ekonomis-
ka idéerna. Det är inte ett nytt fenomen att eko-
nomiska idéer har stor betydelse för att utforma 
politiska strategier. Enligt Kærgaard (2019) har 
nationalekonomerna som grupp förlorat mycket 
av sitt politiska inflytande i Danmark sedan bör-
jan av 1970-talet, då 6 av 19 ministrar i regering-
en under den tiden var ekonomer. Trots bortfal-
let av politisk makt har ekonomerna fortfarande 
en tendens att försöka vara experter även i frå-
gor som ligger utanför deras egen disciplin, så-
som Pedersen (2019) poängterat.

För att identifiera hur ekonomiska idéer på-
verkar till exempel ekonomisk politik är det vik-
tigt att skilja mellan kortsiktiga och långsiktiga 
strategier. I de följande avsnitten presenteras ex-
empel på både kortsiktiga och långsiktiga ekono-
miska strategier och hur de utformas.

De flesta nationalekonomer uppfattar den 
ekonomiska aktiviteten som bestämd av den ag-
gregerade efterfrågan i det korta perspektivet. 
Den nyligen inträffade covid-19-pandemin visar 
tydligt att både nationalekonomer och politiker 
i olika länder föreslår keynesiansk efterfrågepo-

”Hushållens och företagens beteende 

bestäms inom en tidsram av kalender-

tid och likaledes handlar de i en omgiv-

ning som karakteriseras av osäkerhet, 

vilket betyder att framtiden i många av-

seenden är omöjlig att känna till. I den-

na situation har de ett behov av att in-

ringa sina ekonomiska beslut.”

Beteendeekonomer strävar också efter att föra 
samman ekonomisk teori med det verkliga livets 
sakförhållanden. Av tankeriktningen om bunden 
rationalitet har vi länge vetat att hushåll och fö-
retag handlar utifrån ”tumregler” snarare än att 
de söker de första bästa lösningarna. De har in-
te vare sig tid eller den kognitiva förmågan att 
eftersöka det optimala utfallet. De nöjer sig med 
att fatta beslut som fungerar. Det betyder att det 
optimala utfallet är något som presenteras i text-
böcker, inte en bild av vad som sker i det verk-
liga livet. 6) 

Såsom Simon (1979) sade det: ”Två begrepp 
är centrala för karakteriseringen: sökande och 
satisfiering … Så fort hen upptäckte ett alterna-
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litik som lösning på att stabilisera ekonomin, ef-
ter att pandemin drabbat de flesta länder med en 
kombinerad efterfråge- och utbudschock. Även 
om denna åsiktskonkurrens mellan politiker och 
nationalekonomer kan te sig trivial, uppenbarar 
sig efter den stora recessionen den motsatta si-
tuationen, såsom uttalandet av Frey och Iselin 
(2017) låter påskina.

Medan politiker hävdade att åtstramning är 
lösningen på den ekonomiska krisen, var en del 
nationalekonomer mer kritiska mot den håll-
ningen. Till exempel tvingades åtstramning på 
den grekiska ekonomin, såsom det krävdes av 
EU och IMF som ett villkor för räddningspaketet 
till ekonomin. Denna åtstramningspolitik lutar 
sig mot tröskeln som presenteras i Reinhart och 
Rogoff (2010), där en skuld på över 90 procent i 
förhållande till bnp minskar den genomsnittliga 
tillväxtnivån med nästan 4 procent. Både den ti-
digare EU-kommissionären för ekonomiska och 
monetära ärenden, Olli Rehn, och den ameri-
kanska kongressledamoten Paul Ryan har åter-
gett resultaten från Reinhart och Rogoff (2010) 
och låtit dem påverka sitt tänkande i ekonomis-
ka frågor, se till exempel Herndon et al. (2014).

Hur som helst ska analysen i Reinhart och 
Rogoff (2010) enligt Herndon et al. (2014) tol-
kas med varsamhet: det viktigaste är att inte al-
la länder i samplet inkluderades i analysen. Så-
som argumenteras i deras artikel är effekterna av 
misstagen i analysen substantiella, eftersom en 
korrigering av felen ändrar slutsatsen om korre-
lationen mellan hög offentlig skuldsättning och 
ekonomisk tillväxt, för att därigenom ge väg för 
en omvärdering av åtstramningsstrategin, Hern-
don et al. (2014).

Ytterligare kunde det frågas angående slutsat-
sen som Reinhart och Rogoff drar: avslöjar kor-
relationen mellan offentlig skuld och ekonomisk 

tillväxt någonting om orsakssambandet? Leder 
en hög offentlig skuldkvot till lägre ekonomisk 
tillväxt eller leder en låg ekonomisk tillväxt till 
en högre offentlig skuldkvot?

Politiker som förespråkar åtstramning mås-
te vara övertygade om att kausaliteten går från 
en hög offentlig skuldkvot till lägre ekonomisk 
tillväxt, vilket är orsaken till att sträva efter en 
lägre offentlig skuld. Å andra sidan argumente-
rar Blanchard och Leigh (2013) för att de fiskala 
multiplikatorerna är högre än förväntat, och de-
ras resultat antyder att åtstramning kan leda till 
högre offentlig skuldkvot, vilket vänder om or-
sakssambandet.

Reformer för att öka utbudet
av arbetskraft
Ett annat exempel på att använda ekonomiska 
idéer för att utforma politiska strategier är frågor 
relaterade till utbudet av arbetskraft. I många 
länder har arbetsmarknadsreformer använts för 
att öka utbudet av arbetskraft. Under det att 
många nationalekonomer ifrågasatt effekten av 
sådana reformer, se till exempel Mortensen et al. 
(2017), tycks politikerna fortfarande tro att ytter-
ligare arbetsmarknadsreformer är det bästa sät-
tet att öka utbudet av arbetskraft. Ett välkänt ex-
empel är fokus på arbetslöshetsersättningar som 
ett viktigt verktyg för att påverka nivån på ar-
betslösheten i ekonomin. Enligt de politiska ar-
gumenten leder en sänkning av arbetslöshetser-
sättningarna till större incitament att aktivt delta 
på arbetsmarknaden. Dock ger, såsom Byrialsen 
och Raza (2018) och Raza et al. (2021) diskute-
rar, varken ekonomisk teori eller empirisk forsk-
ning bevis för denna föreställning.

Ett tredje exempel går att finna i diskussio-
nen om regleringen av bostadsmarknaden. I 
en färsk rapport av den danska centralbanken 
(Danmarks Nationalbank 2021) argumente-
rar den för att regleringen måste införas för att 
minska bostadsmarknadens sårbarhet och för att 
göra makroekonomin i allmänhet mer robust. 
Det danska ekonomiska rådet skiljer åt stabilite-
ten på de finansiella marknaderna från tålighe-
ten i ekonomin i allmänhet. Enligt rådets senas-
te översikt (DØRS 2022) leder reglering av låne-
marknaden inte nödvändigtvis till en minskning 
av sårbarheten på de finansiella marknaderna, 

”Medan politiker hävdade att  

åtstramning är lösningen på den 

ekonomiska krisen, var en del national- 

ekonomer mer kritiska mot den 

 hållningen.”
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men däremot leder den till bättre makroekono-
misk hållbarhet. Medan nationalekonomerna ser 
ut att vara ense om effekten på den makroeko-
nomiska hållbarheten, avvisade regeringen alla 
tankar om reglering av bostadsmarknaden hös-
ten 2021, eftersom prisökningen på bostäder var 
i avtagande.

Medan nationalekonomerna var mer bekym-
rade om regleringen av lån och därigenom lå-
nestocken bland hushållen och dess effekter 
på den makroekonomiska stabiliteten, i fall av 
chocker som sjunkande bostadspriser eller hö-
gre räntor, var politikerna mer bekymrade om 
frågor kring prisreglering på bostadsmarknaden 
som isolerad företeelse.

formningen av politiska strategier, är behovet av 
att ha tillgång till ekonomiska idéer som åter-
speglar världen vi råkar leva i av största bety-
delse. Därför måste det finnas ett slags samstäm-
mighet mellan vad en given ekonomisk teori 
hävdar och sakförhållandena i det verkliga livet. 
I någon utsträckning måste ekonomiska teorier 
vara realistiska till sitt innehåll. En sökan efter 
alternativ till teorierna i den rådande huvudfå-
ran är därför en nödvändighet inte bara för eko-
nomer och politiker, utan även för den allmän-
het som påverkas av en given ekonomisk politik.

Avslutande anmärkningar
Genom att vara heterodox, se upp i skyn, fram-
ställa en analogi, ser du en vid horisont med 
många stjärnor. Genom att hålla dig till huvud-
fåran ser du inte samma slag av variation. Du 
ser enbart en strukturerad formation. Det bety-
der att den moderna makroekonomiska huvud-
fåran fokuserar på att identifiera den unika inter-
temporala vägen till jämvikt utan att göra många 
överväganden om tillstånd av icke-jämvikt utan-
för denna väg. För andra är mångfalden av stjär-
nor så överväldigande talrik att det är svårt om 
inte omöjligt att identifiera klara strukturer.

Heterodoxa nationalekonomer accepterar att 
hushåll och företag utvecklar sitt ekonomiska 
beteende i en omgivning som karakteriseras av 
osäkerhet. 8) I den egenskapen handlar de uti-
från ofullständiga förväntningar mot en osäker 
framtid. 9) Till yttermera visso försöker de mi-
nimera de negativa konsekvenserna av att gö-
ra misstag. Därför är tid, och pengar (finansiel-
la angelägenheter i allmänhet), två ytterst vikti-
ga begrepp för dem. Det betyder att berättelsen 
som postkeynesianerna och beteendeekonomer 
berättar, i motsats till huvudfårans förståelse, i 
allmänhet inte är en som handlar om harmoni 
och optimalt utfall.

I varje fall vet vi trots det att huvudfåran nått 
en paradigmatisk dominans. Detta slag av tän-
kande kontrollerar vad som teoretiskt sett sker 
vid universiteten, det sätter ramarna för hur eko-
nomisk politik kan föras och det spelar huvud-
rollen i hur ekonomiska frågor tas upp i den of-
fentliga debatten.

Men är detta ett viktigt problem? Med all sä-
kerhet är svaret på denna fråga beroende av ens 

” Då ekonomiska idéer är ytterst viktiga 

för utformningen av politiska strate- 

gier, är behovet av att ha tillgång  

till ekonomiska idéer som återspeglar 

världen vi råkar leva i av största  

betydelse. Därför måste det finnas ett 

slags samstämmighet mellan vad en 

given ekonomisk teori hävdar och  

sakförhållandena i det verkliga livet.”

Så varför denna tendens att utforma politiska 
idéer utifrån ”felaktiga” ekonomiska idéer? En-
ligt Kærgaard (2019) har de politiska debatter-
na och den akademiska forskningen i ekonomi 
rört sig i den motsatta riktningen under de se-
naste decennierna. Medan de politiska debatter-
na hållit fokus på liberaliseringar av marknader 
och nyttan av mer konkurrensutsatta markna-
der, har akademiska nationalekonomer i högre 
grad fokuserat på nya områden, till exempel be-
teendeekonomi som ett alternativ till existeran-
de ekonomiska idéer. Dessa avvikelser i fokus 
kan vara en viktig orsak till glappet mellan eko-
nomiska idéer och politiska strategier.

Då ekonomiska idéer är ytterst viktiga för ut-
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ekonomiska världsåskådning. En anhängare av 
huvudfåran ser verkligen inte relevanta alterna-
tiv till den rådande förståelsen. För en som inte 
ansluter sig till huvudfåran är svaret naturligtvis 
annorlunda. För dem kan nationalekonomisk te-
ori vara så oförenlig med det verkliga livets sak-
förhållanden att de politiska riktlinjerna som ges 
utifrån denna teori kan göra mera illa än gott. 
Det räcker med att nämna åren av åtstramning 
inom EU, vilket gjorde de redan bekymmersam-
ma ekonomiska omständigheterna – särskilt i de 
södra delarna av Europa – än värre. När huvud-
fåran primärt fokuserar glasögonen på de lång-
siktiga strukturella problemen i ekonomin, med 
en filosofi om att enbart göra politik på utbudssi-
dan, kan det hända att de kortsiktiga problemen 
i någon mån glöms bort och förbises.

Även om den moderna makroekonomiska hu-
vudfåran har en paradigmatisk dominans i da-
gens ekonomi är denna status inte nödvändigt-
vis berättigad för den. Möjligen kommer framti-
den att producera en ny makroekonomisk syntes 
– denna gång en som står i bättre överensstäm-
melse med sakförhållandena i det verkliga livet.

Denna syntes kunde rentav kombinera ele-
ment från både postkeynesianismen och bete-
endeekonomin.

Översättning från engelska: Mikael Kosk

Fotnoter

 1) För en grundligare presentation av utvecklingen inom 
modern makroekonomi, se t.ex. Olesen (2022).
2) Ett tidigt bidrag till denna förståelse ges av Woodford 
(2003).
3)  Se t.ex. Gali (2018).
4) Om Keynes och de flesta postkeynesianernas förståel-
se av osäkerhet, se t.ex. Dow (2016 & 2004).
5)  Såsom Kirman (2011:62) argumenterar: ”Vi skulle va-
ra mer intresserade av perioderna då ekonomin inte går 
på relativt jämnt, utan av perioderna då det sker ändring-
ar … vi skulle studera icke-normala perioder i stället för 
normala sådana, eftersom det är vad som orsakar verkli-
ga problem. Och det är vad vi inte gör … Det är det hu-
vudsakliga misstaget i makroekonomi. Den riktar sig inte 
in på de allvarliga problem som vi möter i ett tillstånd ut-
anför jämvikt. Och vi är för det mesta utanför jämvikt.”
6) Se t.ex. Simon (1979 & 1978), Kahneman (2003) och 
McFadden (1999).
7)  I enlighet med Thaler (2017): ”Även om varje tillämp-
ning av beteendeekonomi inte kommer att göra världen 
till en bättre plats, tror jag att tillförseln av en mänskliga-
re dimension till ekonomin och utvecklingen av teorier 
som kan tillämpas på människor, inte bara ekonomiska 
varelser, kommer att göra vår disciplin starkare, mer an-
vändbar och utan tvivel mer exakt.”
9)  Om frågor som rör osäkerhet, se t.ex. Olesen (2021).
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Marknadsföringens roll i finländska företag 
har genom tiderna alltid varit föremål för de-
batt, och marknadsföringsfunktionens bety-
delse för företagets resultat och verksamhet 
är fortfarande ingen självklarhet 1). Ledning-
en i produktionsfokuserade företag vill se 
konkreta bevis på att planerade marknads-
föringsåtgärder ger direkta effekter på resul-
tatet, innan resurser tilldelas. 

Andelslaget Närpes grönsaker inledde år 
2013 en strategisk förändringsprocess. Mål-
sättningen var att övergå från ett fokus på 
produktion till ett målmedvetet fokus på 
slutanvändarna, det vill säga konsumenter-
na. Marknadsföringsfunktionen tilldelades 
en avgörande roll i förändringsarbetet. Vid 
starten av processen var marknadsförings-
budgeten 0 euro för att i slutet av uppfölj-
ningsperioden 2021 uppgå till 540 000 euro.

Varumärkets igenkännbarhet, samt ut-
vecklingen av andelslagets omsättning och 
lönsamhet gick under perioden kraftigt upp-
åt. Varumärkets igenkännbarhet, det vill sä-
ga andelen av respondenterna som i under-
sökningar svarade att de känner till produk-

Genom att utgå från kundernas behov 
och önskemål och på ett övertygande 
sätt berätta för kunden varför ens 
produkter är förmer än andras, skapas 
en hållbar konkurrenssituation. Detta 
sker via differentiering och genom att 
bygga starka varumärken.

I Närpes grönsaker startade man 
en förändringsprocess från att vara 
produktions- till att bli kundfokuserad. 
Planen var att optimera produktport-
följen, bygga ett starkt varumärke, öka 
igenkännbarheten, utveckla försäljnin-
gen och kundrelationerna, samt ta ett 
aktivare grepp gällande dataanalytik 
och trendspaning.

Marknadsföringen har en avgörande 
roll i förändringsarbetet
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terna eller företaget, eller köpt av produkterna, 
ökade från 6 procent år 2013 till 79 procent år 
2021. 2) Omsättningen ökade med 197 procent 
och rörelsevinsten med 567 procent. En snabb 
analys visar att någonting avgörande hände – 
satsningen på marknadsföringsaktiviteter ökade 
märkbart och de ekonomiska resultaten likaså.

Syftet med den här artikeln är att på en ge-
nerell nivå diskutera marknadsföringens bety-
delse i företag 3). Vi lyfter fram några av de åt-
gärder företag kan vidta för att bli mer kundfo-
kuserade och härigenom stärka sina positioner 
på marknaden och i förlängningen även förbätt-
ra det ekonomiska resultatet. Diskussionen illus-
treras genom en beskrivning av Närpes grönsa-
kers förändringsprocess med fokus på de åtgär-
der de har implementerat och utgångspunkter-
na för dessa. Artikeln avslutas med några tankar 
kring vad företag i motsvarande såväl som andra 
branscher kan lära sig.  

Odifferentierad marknadsföring 
är ingen bra strategi 
Ur ett historiskt perspektiv har kommersiell od-
ling av grönsaker i växthus (t.ex. tomat och gur-

ka) haft produktionen som sitt främsta fokus – 
inte försäljningen eller marknadsföringen. Grön-
sakerna kan karaktäriseras som odifferentiera-
de massprodukter. Om man tillåts lite överdriva, 
kan man påstå att aktörerna i branschen ogärna 
investerar stora summor i marknadsföring, för-
packning eller varumärke. En tomat är en tomat 
och den ser ut och smakar som alla andra toma-
ter, och det har varit en allmänt accepterad af-
färslogik i den här näringen. 

I likhet med branschen för växthusodlade 
grönsaker är även många andra branscher väl-
digt produktionsfokuserade. Problemet med ett 
fokus på produktion av odifferentierade mass-
produkter är att kunderna uppfattar företagens 
produkter som likartade och att varumärkena 
knappt är urskiljbara, vilket gör det svårt att 
sticka ut ur mängden och bygga kundlojalitet. 
Kunderna gör sina köpbeslut främst på basis av 
priset, och företagen kan behålla sina marknads-
andelar och lönsamhet enbart genom att kon-
kurrera med priset och skära i kostnaderna. 

Problemet accentueras när produktionskost-
naderna ökar (t.ex. för energi och övriga produk-
tionsförnödenheter) och inte fullt ut kan överfö-
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Olika slag av tomater utgör en stor del av Närpes grönsakers produktportfölj. Även enkla massprodukter kan 
differentieras och nå sin plats i konsumenternas medvetande.
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ras på kunderna genom högre priser på produk-
terna. En annan möjlighet är att företagen sän-
ker på produktkvaliteten för att anpassa prisni-
vån till de stigande kostnaderna. Den strategin 
är heller inte hållbar.

Kundfokuserad marknadsföring 
– några siffror
Om en produktionsfokuserad, odifferentierad 
strategi inte är konkurrenskraftig, så är motåt-
gärden att differentiera företaget, produkterna 
och varumärket 4). ”Differentiate or die!” pro-
klamerade Jack Trout och Al Ries i sin bok från 
1981 om hur företag ska gå till väga för att bygga 
upp en stark position på marknaden 5).  Grun-
den för en differentierad marknadsföringsstrate-
gi är ett starkt fokus på kunden, dennas prefe-
renser och behov. En kundfokuserad marknads-
föringsstrategi har blivit allt viktigare i den glo-
bala, allt hårdnande konkurrensen, men att im-
plementera en dylik strategi i ett företag kräver 
resurser, kunskap och en tillräckligt stor budget. 

Hur ser det då ut i finländska företag rent ge-
nerellt? Utgående från en studie bland finländ-
ska företag kan konstateras att den allmänna 
åsikten är att det är viktigt att sätta kunden i fo-
kus 6). Företagsledarna har tagit tag i problema-
tiken, och man kan identifiera ett starkare kund-
fokus som en central utvecklingspunkt i strate-
giarbetet. Men härifrån är det långt till att tan-
ken om kundfokusering blir konkret och verklig 
i organisationen.

  Under hälften av företagen (49 procent) be-
sitter genuin förståelse för vad kunderna egent-
ligen värderar och endast en tredjedel ser det 
som en viktig investering (34 procent). Knappt 

en tiondel av företagen (8 procent) kan betrak-
tas som föregångare när det gäller implemente-
ring av en kundfokuserad marknadsföringsstra-
tegi. Det är således en stor skillnad mellan prat 
om kundfokuseringens roll och verkliga åtgär-
der. Alla företag pratar om att de sätter kunden 
i centrum, men få lyckas implementera det även 
i verksamheten.

Varför är det så? Avsaknaden av såväl per-
sonresurser som en tillräcklig budget gör det 
svårt att planera och förverkliga en målmedve-
ten marknadsföringsstrategi. Andra hinder är att 
företagen egentligen inte förstår kunderna och 
vad som skapar en kundupplevelse, samt att fö-
retagskulturen och synen på hur affärsverksam-
heten skall drivas inte ger tillräckligt stöd för en 
kundfokuserad strategi.

Differentiering och bygge av 
varumärken
Om man inte vill eller kan konkurrera med pris 
så måste man söka efter alternativa lösningar. 
Detta gäller speciellt inom branscher och sekto-
rer som kännetecknas av odifferentierade pro-
dukter. Här kan konkurrensfördelar svårligen sö-
kas i unika produkter eller produktionsmetoder. 
Nyckeln är att fokusera på kunderna, förstå de-
ras beteende och konsumtionsvardag och att på 
basis av det bygga upp sitt varumärke 7).

Att bygga varumärken handlar i sin enkelhet 
om att skapa en unik position i kundernas med-
vetande. Att sticka ut och differentiera sig är led-
ord i processen att bygga varumärken. Differen-
tiering, att skilja sig från mängden, handlar ur 
företagens synvinkel om att lyfta fram egenska-
per som gör företaget eller dess produkter uni-
ka så att kunden kan urskilja det som företaget 
marknadsför från det som konkurrenterna säljer.

Lyckad differentiering bedöms således genom 

”Problemet med ett fokus på produktion 

av odifferentierade massprodukter är 

att kunderna uppfattar företagens 

produkter som likartade och att 

varumärkena knappt är urskiljbara, 

vilket gör det svårt att sticka ut ur 

mängden och bygga kundlojalitet.”

”Att bygga varumärken handlar i sin en-

kelhet om att skapa en unik position i 

kundernas medvetande. Att sticka ut 

och differentiera sig är ledord i proces-

sen att bygga varumärken.”
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det som kunden uppfattar som unikt och särskil-
jande och kan anspela på olika dimensioner så-
som kvalitet, färg, form, doft, smak, pris och va-
rumärkesigenkänning, för att nämna några. Ef-
tersom differentiering underlättar kundernas be-
slutsfattande, så har företag också mycket att tjä-
na på att kunna differentiera sig. Ett av de star-
kaste argumenten för att differentiera sig är möj-
ligheten att komma bort från en direkt priskon-
kurrens. En annan fördel som differentierade fö-
retag kan åtnjuta är förmånen av en lättare kon-
kurrenssituation och möjligheten att ta ut ett hö-
gre pris.

Till en differentierad marknadsföring
 av grönsaker
Närpes grönsaker är ett odlarägt andelslag, grun-
dat år 1957. Andelslaget består av 34 växthusod-
lare eller -företagare, samt ett packeri, vars upp-
gift är att förpacka, marknadsföra och sälja pro-
dukterna. Tomat, gurka, paprika, växtproteiner 
(böna), samt chili är de grönsaker som Närpes 
grönsaker odlar och säljer. Packeriet har cirka 70 
anställda, medan odlarna sysselsätter cirka 250 
till 300 personer i produktionen. Andelslaget är 
inte vinstdrivande, utan de disponibla medlen 
delas mellan ägarna.

Figur 1: Centrala marknadsföringsaktiviteter i förändringsprocessen inom Närpes grönsaker.

Marknaden för växthusodlade grönsaker i 
Finland är avreglerad och öppen för internatio-
nell konkurrens. Finsk växthusodling bör vara så 
konkurrenskraftig att varje extra kostnad jämfört 
med konkurrenterna, bör kompenseras på nå-
got sätt för att branschen på lång sikt skall ha en 
möjlighet 8). Generellt kräver kunderna allt me-
ra individuella lösningar, anpassade till deras be-
hov, preferenser och konsumtionsmönster. Detta 
gäller även grönsaker. Nya trender och förändra-
de konsumtionsmönster ger goda skäl för före-
tagen att differentiera sina erbjudanden, bygga 
varumärken och interagera med kunderna. Via 
dessa åtgärder skapas en konkurrensfördel gent-
emot den internationella konkurrensen 9). 

År 2012 fick Närpes grönsaker en ny vd, som 
tillsammans med styrelsen och ägarna ansåg att 
andelslaget måste få en ny riktning. Året därpå 
startade man en förändringsprocess från att va-
ra produktions- till att bli kundfokuserad. Pla-
nen var att optimera produktportföljen, bygga 
ett starkt varumärke, öka igenkännbarheten, ut-
veckla försäljningen och kundrelationerna, samt 
ta ett mera aktivt grepp gällande dataanalytik 
och trendspaning.

Som första åtgärd utnämnde andelslaget en 
marknadsföringsdirektör och de första idéerna 
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till en varumärkesmanual lanserades. De första 
frågorna som lyftes fram för diskussion var “vad 
vill vi vara” och “vilken är vår identitet”. Ge-
nomgående har kommunikationen utåt, innehål-
let i denna, samt den visuella identiteten fått stor 
uppmärksamhet. Som en liten organisation in-
såg man snabbt också vikten av att samarbeta 
med duktiga marknadsföringsbyråer för att få in 
den kompetens som behövdes för att vässa kom-
munikationsstrategierna. De möjligheter som so-
ciala medier ger har aktivt utnyttjats och i nulä-
get innehåller portföljen av kommunikationska-
naler alla inflytelserika sociala plattformar – från 
Facebook till Tiktok. Likaså har moderna verk-
tyg för trendspaning utnyttjats.

Kundinsikt är dock det främsta ledordet i 
framgångsberättelsen om Närpes grönsaker. Ge-
nom konsumentundersökningar har man följt 
med vad som tilltalar slutkunderna och genom 
aktiv trendspaning fokuserar man framåt. Dessa 
insikter används målmedvetet som grund för ar-
gumentationen i förhandlingar med detaljhan-
deln. Ett annat exempel på kundinsiktens bety-
delse är utvecklingen av produktportföljen. Här 
har man innovativt strävat efter att utveckla nya 
förpackningsmodeller och bredda sortimentet. 
Utvecklingen är i praktiken en följd av den akti-
va dialogen med kunderna.

   År 2013 hade Närpes grönsaker sex produk-
ter i portföljen och majoriteten av det som sål-
des var tomat och gurka i större lådor, som kun-
derna köpte i lösvikt i butikerna. 2021 var an-
talet produkter 37, till exempel olika specialto-
mater i olika förpackningsstorlekar, gurka, oli-
ka typer av paprika och chili, samt bönor.  An-
delen färdigt förpackade, varumärkesprofilerade 
produkter har ökat betydligt, medan den relati-
va andelen av produkter i lösvikt har minskat i 
motsvarande grad.

Ett utökat utbud har lett till en större efterfrå-
gan, med andra ord driver utbudet efterfrågan. 

Figur 2: Utveckling av det ekonomiska resultatet samt marknadsföringsrelaterade nyckeltal (key performance 
indicator) hos Närpes grönsaker.

”De första frågorna som lyftes fram för 

diskussion var ’vad vill vi vara’ och ’vil-

ken är vår identitet’. Genomgående har 

kommunikationen utåt, innehållet i 

denna, samt den visuella identiteten 

fått stor uppmärksamhet.”
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Samtidigt har utvecklingen av produktportföljen 
säkrat en bättre avkastning på produktionen för 
odlarna. Det positiva samband som finns mel-
lan den medvetna satsning som Närpes grön-
saker har gjort på olika strategiska marknadsfö-
ringsåtgärder och det ekonomiska resultatet pre-
senteras i figur 2.  

I figur 2 ser vi dels ökningen i de varumär-
kesprofilerade (brandade) produkternas andel 
av produktportföljen, dels hur nivån på varu-
märkets igenkännbarhet markant ökat under pe-
rioden 2013–2021. Likaså ser vi att utvecklingen 
av det ekonomiska resultatet under samma peri-
od följer en stark positiv trend. 

Marknadsföringen spelar roll
Frågan som vi initialt ställde, det vill säga om 
marknadsföringen spelar roll, kan besvaras med 
ett ja. Genom att utgå från kundernas behov 
och önskemål och på ett övertygande sätt berät-
ta för kunden varför ens produkter är förmer än 
andras, skapas en hållbar konkurrenssituation. 
Detta sker via differentiering och genom att byg-
ga starka varumärken. 

I förändringsprocessen och för att vinna le-
gitimitet om att marknadsföring spelar roll kan 
det vara bra att ta till sig de teser som ledsagat 
Närpes grönsaker i deras förändringsarbete. För 
att nå framgång behövs ett målmedvetet fokus. 
Dessutom behövs relevanta och smarta samar-
betspartners. Genomförda satsningar på mark-
nadsföringen skall vara mätbara, det vill säga 
man skall kunna bedöma om de ger önskade re-
sultat eller inte. Endast härigenom kan man lä-
ra sig över tid och ständigt förfina strategierna. 
För att vara effektiv skall marknadskommuni-
kationen ha ett innehåll, så intressant att mål-
marknaden vill veta vad du har att berätta, in-
te bara lyssna. 

Vi har i denna artikel belyst hur man kan ar-
beta med marknadsföringsåtgärder och visat att 
de har positiva effekter. Vårt exempel med När-
pes grönsaker visar även att enkla massproduk-
ter med målmedvetna insatser kan differentieras 
och nå sin plats i konsumenternas medvetande. 
Det som krävs är kundinsikt, förståelse för vad 
marknadsföring i grunden handlar om, målmed-
vetet arbete och en stor dos av experimentvilja 
och drivkraft att utvecklas 10).

Fotnoter

1) För mera information se till exempel Tikkanen, H. & 
Vassinen, A. (2009). StratMark: strateginen markkinointio-
saaminen. Helsingfors: Talentum.
 2) Från årliga konsumentundersökningar genomförda 
av Bilendi.
3)  Exempel på annan forskning kring marknadsföring-
ens betydelse i företag är Hanssens, D. M. & Pauwels, K. 
H. (2016). Demonstrating the value of marketing, Journal 
of Marketing, 80(6): 173-190 och Moorman, C. & Day, G. 
S. (2016). Organizing for marketing excellence. Journal of 
Marketing, 80(6): 6–35.  
4)  En klassisk artikel kring differentiering och proble-
matiken med odifferentierade massprodukter är Levitt, 
T. (1980). Marketing success through differentiation – of 
anything. Harvard Business Review, 58(1): 83–91. Enligt 
artikeln kan alla produkter och tjänster differentieras för 
att särskilja sig från konkurrenternas erbjudande. 
5)  Ries, A. & Trout, J (1981). Positioning. The battle for 
your mind. McGraw-Hill. New York.
6)  Från undersökningen Asiakaskeskeisyyden tila (2021). 
Finns tillgänglig på www.franklypartners.fi.
7)  Till exempel artikeln Brenes, E. R., Ciravegna, L. & 
Acuna, J. (2020). Differentiation strategies in agribusiness 
– A configurational approach. Journal of Business Re-
search, 119: 522–539 diskuterar vilka differentieringsstra-
tegier som är relevanta i jordbruksnäringen.
8)  Denna artikel är skriven i oktober 2022. Effekterna av 
de radikalt stegrande elkostnaderna under vintern 2022 
till 2023 var vid tidpunkten inte helt kända, men redan 
då var det en majoritet av växthusodlare som hade pla-
ner på att helt ta paus med produktionen under vintern.
9)  För mera information om framtiden inom livsmedels-
produktionen, se till exempel Poutanen, K., Nordlund, E., 
Paasi, J., Vehmas, K., & Åkerman, M. (2017). Elintarvikete-
ollisuus 4.0. Rapport från Teknologiska forskningscentra-
len VTT.
10)  Utan djupare analys kan man spekulera i om in-
te vårt klara jakande svar på frågan om marknadsföring 
spelar roll, torde bli ännu tydligare då affärs- och konkur-
rensklimatet hårdnar i takt med ökad inflation och sti-
gande produktionskostnader. Betydelsen av kundfokus 
och förståelsen för hur konsumenterna resonerar kring 
köp av inhemska grönsaker accentueras. 
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I statsrådets principbeslut om en nationell 
strategi för immateriella rättigheter, som pu-
blicerades i slutet av mars 2022, ingår som 
femtonde och sista åtgärd att skapa en läges-
bild av hur utländska investeringar i Finland 
inverkar på kritisk immateriell egendom. Ut-
gående från denna skall lämpliga politikåtgär-
der planeras. 1)

I motiveringarna till den beslutade åtgärden 
konstateras bland annat att också utländska 
investeringar är nödvändiga för att upprätthål-
la och främja ekonomisk tillväxt och produk-
tion. Vidare betonas det att Finland i princip 
intagit en öppet positiv inställning till dessa. 
Placeringar och företagsförvärv är likväl ock-
så förknippade med risker som anknyter till 
den nationella och internationella säkerheten. 
Dessa kan uppkomma både i samband med 
privata och statliga företagsaffärer. Men det 
kan också finnas dolda motiv för ett förvärv. I 
samband med utländska företagsaffärer finns 
det nämligen en risk att strategisk eller kri-
tisk teknik och nationell immateriell egendom 
och immateriella rättigheter övergår i utländsk 
ägo. Detta kan på längre sikt ha en negativ in-
verkan på den inhemska innovationsverksam-
heten, men också på säkerheten.

Globaliseringen och världshandeln 
har fått ge vika för protektionistiska 
tendenser. Det är framför allt olika 
säkerhetspolitiska synpunkter som 
fått genomslag. Det handlar inte 
bara om ekonomiska sanktioner 
och exportkontroller, utan om att 
försäkra sig om nationell tillgång till 
den viktigaste teknologin. Det som 
bidragit till att vända utvecklingen 
är framför allt dragkampen mellan 
USA och Kina.

Geoekonomi eller strategisk  
användning av ekonomisk makt

Max Oker-Blom 
är ekon.dr och jur.lic. 
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Enligt beslutet har utredningsarbetet inletts 
under våren. Utrikesministeriet är vid sidan av 
Arbets- och näringsministeriet samt Undervis-
nings- och kulturministeriet ansvarigt för arbe-
tet. Försvarsmakten är likaså involverad.

nomslag. Det handlar inte bara om ekonomiska 
sanktioner och exportkontroller, utan om att för-
säkra sig om nationell tillgång till ”emerging and 
foundational technologies”. 4) 

Det som verkar att ha bidragit till att vända 
utvecklingen är framför allt dragkampen mellan 
USA och Kina. Ett belysande exempel är USA:s 
strävan att hindra kinesiska Huawei att imple-
mentera 5G-infrastruktur (vilket är till förmån 
för Nokia och Ericsson). Amerikanska myndig-
heter har likaså drivit på att kinesiska börslistade 
företag i USA skall göras till föremål för särskild 
revision. Amerikanska företag ges också incita-
ment att inte investera i Kina. 5)  Särskilt intres-
sant är debatten som förts om huruvida Holly-
woodfilmer skall betraktas som någon form för 
amerikansk strategisk tillgång. Det handlar om 
att bedöma ifall kinesiska investeringar i film-
industrin kan leda till kinesisk propaganda på 
amerikanska biografer, riktad till amerikaner.  6)  

Kina har i sin tur lockat amerikanska före-
tag att etablera sig i Kina med försäkringar om 
mindre byråkrati. Det här gäller till exempel Tes-
la och företag inom finansbranschen. Dilemmat 
med Kina är likväl att medan kinesiska företag i 
princip haft fria händer att etablera sig globalt så 
har Kina varit restriktiv med att släppa in utländ-
ska företag på sin egen marknad. Det är särskilt 
den kinesiska statens, i sista hand kommunist-
partiets, möjlighet till insyn i utländska affärs-
företags verksamhet, särskilt forskning och ut-
veckling, som väckt och väcker oro. Kinesisk lå-
nefinansiering av strategisk infrastruktur, såsom 
hamnar och gruvor, särskilt i utvecklingsländer, 
har också lett till direkt ägande då dessa länder 
inte förmått återbetala sina lån.

Men det handlar inte enbart om staters säker-
hetspolitiska positionering med hjälp av ekono-
miska åtgärder, utan också om hur företag skall 
hantera de risker som uppkommer i och med 
den strategiska kapitalismens frammarsch.

Geoekonomiska risker 
I och med att det internationella regelbaserade 
marknadssystemet håller på att urvattnas har 
det blivit allt mer uppenbart att företag också 
måste ta hänsyn till vissa geoekonomiska risker. 
I Utrikespolitiska institutets artikel ”Recognizing 
’geoeconomic risk’, rethinking corporate risk ma-

”Det är framför allt olika säkerhets- 

politiska synpunkter som fått genom-

slag. Det handlar inte bara om eko-

nomiska sanktioner och exportkon-

troller, utan om att försäkra sig om 

nationell tillgång till ’emerging and 

foundational technologies’.”

Strategisk kapitalism versus 
marknadskapitalism
Statsrådets beslut är ett exempel på att statsmak-
ten också hos oss börjat intressera sig för vad 
som sker inom den privata sektorn. Vid sidan 
av att stimulera innovationsverksamhet hand-
lar det om att se över den nationella säkerheten. 
Med tanke på Rysslands anfallskrig mot Ukrai-
na är det naturligtvis inte förvånande. Men det 
här är en utveckling som börjat långt tidigare, 
det vill säga att kapitalismen, som varit mer el-
ler mindre marknadsdriven, håller på att bli allt-
mer strategisk. 2)  

De institutioner som inrättades efter andra 
världskriget byggde i stor utsträckning på tan-
ken att samarbete och särskilt ekonomiskt sam-
arbete skulle lindra motsättningarna mellan oli-
ka parter. Speciellt efter kalla krigets slut i bör-
jan av 1990-talet har utvecklingen präglats av 
en relativt optimistisk syn på ekonomiskt utby-
te mellan olika stater. Till exempel konstatera-
de Världshandelsorganisationen WTO:s general-
direktör Mike Moore ännu 1999 att ”vår själv-
ständighet garanteras bäst av ömsesidigt bero-
ende”. 3)  

Globaliseringen och världshandeln har i al-
la fall småningom, steg för steg, fått ge vika för 
protektionistiska tendenser. Det är framför allt 
olika säkerhetspolitiska synpunkter som fått ge-
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nagement for the era of greatpower competition” 
delar författarna in dessa i ”securitization”, ”bal-
kanization” och ”weaponization”. 7)

Med den förstnämnda risken avses att staten 
stärker sitt grepp över bolag, som är verksam-
ma inom sektorer vilka betraktas såsom strate-
giska eller känsliga ur ett säkerhetsperspektiv. 
Detta har naturligtvis blivit högaktuellt genom 
den pågående energikrisen. Den andra risken, 
”balkaniseringen”, har att göra med försöken att 
koppla loss ekonomiska regioner från varandra. 
Det här handlar bland annat om vem som sätter 
agendan för standardisering. Den tredje risken 
går ut på att inom vissa ”känsliga” sektorer an-
vända olika instrument, såsom exportkontroller, 
revision av investeringar, system för lokalisering 
av data, sanktioner och subsidier. 8) 

Hanteringen av produkter med dubbla funk-
tioner, till exempel komponenter, som används 
både för maskiner och vapen, kan här vara sär-
skilt intressant, eftersom dessa fel använda kan 
utgöra en säkerhetsrisk. Att förhindra studenter 
från vissa länder inträde vid universitet och hög-
skolor kan vara ett annat medel att förhindra att 
strategisk kunskap försvinner utomlands. Till-
gång till kapital via börsen kan vara ett tredje 
medel, etcetera.

Utmaningen för företagen med dessa geoeko-
nomiska risker är enligt artikelförfattarna att fö-
retagen vant sig vid att räkna med politiska ris-
ker, men inte sådana som kan träffa dem indi-
rekt via medel som riktats mot företagen eller 
händelser som berör diverse globala logistikked-
jor. Tänk bara på produktionen av vaccin mot 
covid-19.

Företagen kan i en dylik situation reagera på 
åtminstone tre sätt. Antingen fortsätter de att be-
driva sin affärsverksamhet såsom vanligt (”bu-
siness as usual”) eller så idkar de affärer så att 

säga på båda sidor om den strategiska gränsen 
(”one company, two systems”). En tredje möj-
lighet är att öppet ta ställning för sin regering. 
Detta handlingssätt har kallats patriotic capita-
lism. 9) 

Företag som agerar som vanligt försöker själv-
fallet påverka statsmakten så att den inte ingri-
per i verksamheten, utan snarare gör det lättare 
att bedriva affärsverksamhet. Olika organisatio-
ner, såsom EK i Finland och Business Europe på 
EU-nivå, bedriver likaså lobbning för att främja 

”Det är särskilt den kinesiska statens, i 

sista hand kommunistpartiets, möjlig-

het till insyn i utländska affärsföretags 

verksamhet, särskilt forskning och ut-

veckling, som väckt och väcker oro.”
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affärsverksamhet. Staten och EU fungerar så att 
säga som möjliggörare av ”business as usual”.

Risk för bojkott i väst
Att verka inom två system kan trots allt tvinga 
företaget att i något skede välja. Företagens ut-
tåg ur Ryssland kan utgöra exempel på detta. För 
många av de västerländska företagen fanns det 

en uppenbar risk att deras produkter skulle ha 
bojkottats i väst om de inte avvecklat sin verk-
samhet i Ryssland. 

Detta framgår med önskvärd tydlighet av 
Marja Saarinens intervju med Fazers vd Chris-
toph Vitzthum i Helsingin Sanomat 26.3.2022. 
De snabbaste i sociala medier planerade redan 
en köpbojkott av Fazers produkter. Man undra-

Tyska statens uppköp av energibolaget Fortums hela aktieinnehav i Uniper handlar om ett slags patriotisk 
kapitalism.
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de bland annat om bolaget avsåg föda de rys-
ka styrkorna med sina bageriprodukter. Allt det-
ta trots att Fazer kort efter Rysslands anfall på 
Ukraina avslutade sin export till Ryssland och att 
ledningen jobbade intensivt med att lösa de juri-
diska komplikationerna med att avveckla bage-
riverksamheten i S:t Petersburg och Moskva. 10) 

Det tredje alternativet är säkert inte heller all-
deles enkelt annat än i en regelrätt krissituation, 
då företagen gärna vill hålla sig politiskt neutrala 
så länge marknaderna fungerar någorlunda nor-
malt, det vill säga marknadsmässigt.

Företag verksamma inom energisektorn har i 
varje fall redan sedan en tid tillbaka knutits när-
mare till statsmakten. Huruvida det sker frivil-
ligt (”patriotic capitalism”) eller ofrivilligt (”se-
curitization”) kan diskuteras. Uppenbart är i al-
la fall att i och med Rysslands anfall av Ukrai-
na har det gått upp för de allra flesta att energi 
är en strategisk tillgång och inte enbart en kom-
mersiell eller miljöpolitisk fråga, såsom det häv-
dades för ett antal år sedan. 11)

 Tyska statens uppköp av energibolaget For-
tums hela aktieinnehav i Uniper handlar på sätt 
och vis om ”patriotisk kapitalism” sett ur företa-
gets synvinkel. Vad som sker med Fortums kraft-
verk i Ryssland och hur den frågan hanteras åter-
står att se. Att för ett företag balansera två sys-
tem blir i dagens värld av förståeliga skäl med 
största sannolikhet omöjligt.

Avslutande reflektioner
Det globala ömsesidiga beroendet, som traditio-
nellt har betraktats som en källa till fred och sta-
bilitet, verkar nu på grund av maktkampen mel-

lan USA och Kina och också Rysslands anfalls-
krig undergräva denna uppfattning. I statsrådets 
forskningsrapport ”Europe facing geoeconomics: 
assessing Finland’s and the EU’s risks and op-
tions in the technological rivalry” slår författar-
na bland annat fast följande: ”I denna nya om-
givning med växande maktpolitik och nationell 
säkerhet är ekonomi och säkerhet i allt högre 
grad sammanflätade. Vad som tidigare betrak-
tades som positivt ömsesidigt beroende, ses nu 
som potentiellt farlig avhängighet.” 12) 

Det gäller således inte enbart för enskilda sta-
ter, såsom Finland, att hålla ögonen på den ame-
rikansk-kinesiska ekonomiska maktkampens 
implikationer, utan också att noga följa med de 
stora multinationella företagens verksamhet. 
Statsmakten bör stöda EU:s strävan att stävja 
företagsjättarnas dataexploatering. Det bör ock-
så finnas interna inhemska mekanismer för att 
övervaka och vid behov förhindra att strategisk 
egendom, såväl materiell som immateriell, fal-
ler i händerna på fientligt inställda personer, fö-
retag eller stater. 

Också enskilda företag bör då de erövrar nya 
marknader beakta geoekonomiska risker. Det 
gäller självfallet att likväl vara medveten om 
möjligheterna.

Just nu utvecklas världen i en riktning be-
träffande vilken förtroendeskapande samarbe-
te får ge vika för ekonomisk maktpolitik. Det är 
skäl att hoppas att en nykter realism inte ersätts 
av cynism och att ”den nya världsordningens” 
tyngdpunkt så småningom igen ligger på samar-
bete och förtroende, samt att den regelbaserade 
internationella marknadsekonomin får företrä-
de. Just nu verkar i alla fall det geoekonomiska 
tänket att stärkas. 

Artikelförfattaren vill rikta ett särskilt tack till 
forskningsdirektör Mikael Wigell vid Utrikespoli-
tiska institutet, som gett sig tid att diskutera frå-
gan och även anvisat aktuell litteratur i ämnet 
geoekonomi. Han har därtill vänligen läst ige-
nom en första version av texten. Wigell är förfat-
tare eller medförfattare till ett flertal publikatio-
ner som berör ämnet.

  

”Det gäller således inte enbart för 

enskilda stater, såsom Finland, att 

hålla ögonen på den amerikansk-

kinesiska ekonomiska maktkampens 

implikationer, utan också att noga 

följa med de stora multinationella 

företagens verksamhet.”
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Höga konsumtionsnivåer i väst-
länder bidrar till miljöproblem, 
såsom klimatkrisen. Försök att 
göra konsumtion ”grönare” har inte 
lyckats åstadkomma den förändring 
som krävs. Detta har sporrat ett väx-
ande antal forskare att efterlysa mer 
betydande förändringar i vad och 
hur mycket vi konsumerar. Upp-
maningen att ”konsumera mindre” 
kan tyckas klar, men används ofta 
som ett slagord utan att specificera 
vilken förändring som eftersträvas. 
Vad betyder egentligen kravet att 
”konsumera mindre”?

Klimatkrisen kräver 
konsumtionsförändringar

Miljöproblem såsom klimatkrisen och förlus-
ten av biologisk mångfald kräver globala för-
ändringar i våra produktions- och konsum-
tionssystem som utarmar naturen. Forskare 
har argumenterat för ett behov att komplette-
ra pågående effektivitetsförbättringar i produk-
tion, tekniska innovationer och ”grönare” kon-
sumtion med mer grundläggande förändringar 
i våra konsumtionsvanor 1). 

Forskare hävdar att det inte är tillräckligt att 
köpa det grönare alternativet, utan att ifråga-
sätta vad vi köper. Forskning visar på att kon-
sumenter i länder såsom Finland, med hög ni-
vå av konsumtion, behöver göra grundläggan-
de förändringar i sina konsumtionsvanor, in-
klusive att minska mängden vi konsumerar.

Att ”konsumera mindre” framstår kanske 
som en klar uppmaning, men under min forsk-
ning om ämnet insåg jag att det finns en ten-
dens att använda termen som ett slagord eller 
en abstrakt idé, utan att specificera vilka för-
ändringar som egentligen hänvisas till. När vi 
talar om ett behov att ”konsumera mindre”, 
vad syftar vi egentligen på? 

I min doktorsavhandling ”Sufficiency Trans-
itions: Realizing Consumption Changes for En-
vironmental Sustainability” har jag identifierat 

Ekon.dr Maria Sandberg är postdoktoral forskare 
vid Centre for Corporate Responsibility, Hanken 

Svenska handelshögskolan. Skribenten disputerade 
på Hanken i januari 2022 och artikeln bygger på 

hennes doktorsavhandling “Sufficiency Transitions: 
Realizing Consumption Changes for Environmental 

Sustainability”.
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konsumtionsförändringar som med stor sanno-
likhet kommer att vara nödvändiga i högkonsu-
merande samhällen, såsom Finland, för att tack-
la klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald 
och andra miljöproblem. 

Fyra typer av konsumtionsförändringar
Vad betyder det att ”konsumera mindre”? En frå-
ga som vid första anblick kanske verkar självklar 
döljer bakom sig en myriad av olika konsum-
tionsförändringar. I min doktorsavhandling fö-
reslår jag att särskilja mellan fyra olika typer av 
konsumtionsförändringar. 

För det första, att konsumera mindre kan na-
turligtvis innebära att bokstavligen konsumera 
mindre, det vill säga att minska den absoluta 
mängden konsumtion. Exempel på detta är att 
inte äga en television eller att inte flyga till en av-
lägsen ort för att semestra. Det är dock i många 
fall svårt, om inte omöjligt, att minska den ab-
soluta mängden konsumtion, för att inte tala om 
att helt undvika konsumtion. Vi kan till exempel 
inte sluta äta mat och vi behöver något slags tak 
över huvudet. Därmed behövs även andra typer 
av konsumtionsförändringar.

Att konsumera mindre av en produkt kan till 
exempel innebära att man byter ut den mot ett 
mindre resurskrävande alternativ. Ett exempel 
på detta är en övergång till växtbaserad kost. En 
konsumtionsförändring med stor miljöpåverkan 
är att minska konsumtionen av kött- och meje-
riprodukter. Detta innebär naturligtvis inte att vi 
äter mindre; i stället kan vi ersätta kött- och me-
jeriprodukter med växtbaserade alternativ som 
har ett mindre ekologiskt fotavtryck.

Ett annat exempel är minskad privatbilsan-
vändning, som även det har stor potential att 
minska vårt ekologiska fotavtryck. Också här 
är det svårt att uppnå en absolut minskning; vi 
behöver åtminstone i viss utsträckning röra oss 
mellan plats A och plats B. Vi kan dock byta 
transportsätt, till alternativ såsom kollektivtra-
fik eller cykling. 

Ibland innebär att konsumera mindre att kö-
pa mindre, men fortsätta att använda de pro-
dukter vi redan äger. Det är till exempel inte re-
alistiskt att kräva att vi inte bär kläder eller äger 
en telefon, men vi kan fortsätta att använda de 
kläder och den telefon vi redan äger i stället för 

att konstant köpa nya. På det sättet förlänger vi 
livslängden på de produkter vi har i bruk och 
minskar på behovet att köpa och producera nya 
produkter.

”För att sammanfatta, att  ’konsu- 

mera mindre’ är inte en så simpel idé 

som det först kan verka. Det kan inne-

bära många olika typer av konsu- 

mtionsförändringar; förutom att  

minska mängden konsumtion kan  

vi gå över till mindre resurskrävande  

konsumtionsvanor, förlänga livs- 

längden på produkter som redan  

används och dela produkter mellan  

individer.”

I vissa fall är det även möjligt att använda 
produkter som ägs av andra. Produkter som vi 
har endast ett tillfälligt behov av, som en bok el-
ler en borrmaskin, kan vi till exempel låna el-
ler hyra i stället för att köpa. Då behöver vi kol-
lektivt en mindre mängd produkter, om vi delar 
dem emellan oss i stället för att vi alla äger vår 
egen. Även second hand-marknader faller inom 
denna kategori, då vi förlänger livslängden på 
produkten genom att någon annan fortsätter an-
vända den och inte behöver köpa en ny produkt. 

För att sammanfatta, att ”konsumera mindre” 
är inte en så simpel idé som det först kan verka. 
Det kan innebära många olika typer av konsum-
tionsförändringar; förutom att minska mängden 
konsumtion kan vi gå över till mindre resurskrä-
vande konsumtionsvanor, förlänga livslängden 
på produkter som redan används och dela pro-
dukter mellan individer.

Konsumtionsförändringar i boende, 
livsmedel och transport
För att våra handlingar ska ha så stor inver-
kan som möjligt är det viktigt att vi fokuserar 



38   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 3/2022

på de konsumtions-
förändringar som ger 
störst effekt. Även 
om det kan vara enk-
last att föreställa sig 
att konsumera mindre 
av produkter såsom 
kläder eller elektro-
nik, är dessa föränd-
ringar i slutändan av 
ganska liten betydel-
se. Forskning har ge-
nomgående identifie-
rat boende, livsmed-
el och transport som 
konsumtionskatego-
rierna med störst mil-
jöpåverkan 2). Boende 
bidrar till 27 procent, livsmedel till 15 procent 
och transport till 43 procent av den genomsnitt-
liga finländarens ekologiska fotavtryck 3). Övrig 
konsumtion utgör återstående 15 procent. Det 
är således dessa tre konsumtionskategorier som 
bör ges mest uppmärksamhet. 

Dessa är dock konsumtionskategorier som är 

svåra att konsumera mindre i eftersom vi, som 
redan konstaterat, alla har ett behov av någon-
stans att bo, mat att äta och sätt att röra oss. 
Så hur kan vi ”konsumera mindre” då det gäl-
ler boende, livsmedel och transport? Låt oss ta 
en närmare titt på vilka konsumtionsförändring-
ar i dessa kategorier som forskning indikerat har 

Figur 1: Köttkonsumtionen i Finland har sjunkit en smula under de allra senaste 
åren.
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 En klart minskad användning av privatbilar skulle vara en betydande konsumtionsförändring.
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störst potential att minska våra ekologiska fot-
avtryck.

Forskning har visat att den mest betydande 
konsumtionsförändring som kan göras då det 
gäller livsmedel är att minska konsumtionen av 
kött- och mejeriprodukter 4). Som redan nämn-
des, innebär detta att övergå från kött- och me-
jeriprodukter till växtbaserad kost, ett mindre re-
surskrävande alternativ. I tillägg till detta rekom-
menderas att minska mängden matsvinn 5). Det-
ta kan ses som ett sätt att förlänga livslängden 
av livsmedel, då vi äter den mat vi redan köpt 
(kanske även tillagat) i stället för att slänga den 
och köpa färsk mat. 

För transport visar forskning att den klart 
mest betydande konsumtionsförändringen är 
att minska användningen av privatbilar 6). Det-
ta kan uppnås både genom att vi reser kortare 
sträckor i absoluta termer – detta är något många 
gjorde under pandemin då vi distansjobbade och 
inte pendlade till våra arbetsplatser – och genom 

att vi övergår till alternativa transportsätt med 
mindre ekologiskt fotavtryck, såsom kollektiv-
trafik. Även bildelning har fått mycket uppmärk-
samhet; dock är dess potential att minska eko-
logiska fotavtryck mer omstridd 7). I tillägg till 
detta är en betydande förändring att minska på 
flygresor 8) – detta gäller dock endast den mino-
ritet av befolkningen som använder sig av det-
ta transportsätt.

Till skillnad från livsmedel och transport, sak-
nas konsensus om de mest effektiva konsum-
tionsförändringarna för boende. En betydande 
del av vårt boendes ekologiska fotavtryck i Fin-
land kommer från uppvärmning 9). Olika för-
slag för att minska behovet av uppvärmning 
har getts, exempelvis att sänka innetemperatu-

”Forskning har visat att den mest 

betydande konsumtionsförändring som 

kan göras då det gäller livsmedel är att 

minska konsumtionen av kött- och 

mejeriprodukter.”

Figur 2: Finländarna bor i allt mindre hushåll och använder allt mer bostadsyta 
per person – tvärt emot vad som skulle vara bra för klimatet.

”Även om vi talar om konsumtion och 

de konsumtionsvanor enskilda kon- 

sumenter har, är det viktigt att inte över-

föra ansvaret för den förändring som 

behövs på individen. I stället krävs 

 förändringar på samhällsnivå: i ekono-

miska system och kulturella normer och 

i den fysiska omgivning vi lever i.”

ren under kalla måna-
der 10), gå in för större 
hushåll 11), eller att bo 
i mindre hus och bo-
städer 12). Mer forsk-
ning krävs dock i det-
ta fall.

För att sammanfatta 
diskussionen ovan, att 
”konsumera mindre” 
innebär olika föränd-
ringar i olika konsum-
tionskategorier och att 
olika typer av konsum-
tionsförändringar är de 
mest effektiva i de oli-
ka kategorierna. Det 
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rör sig därmed inte om en förändring, utan om 
en mängd förändringar, som alla kräver vår upp-
märksamhet. 

Utmaning att uppnå förändring
Det kvarstår dock många frågor om hur vi kan 
uppnå de konsumtionsförändringar som forsk-
ning förespråkar. Jämfört med ”grön konsum-
tion” som främst berör val av konsumtionspro-
dukter, kräver de konsumtionsförändringar som 
här diskuterats betydligt större förändringar i 
hur vi lever vår vardag. Därmed möter de även 
mer motstånd och det är betydligt svårare att 
uppnå förändring. 

Viktigt att notera är att dessa förändringar in-
te endast är på individens ansvar. Även om vi 
talar om konsumtion och de konsumtionsva-
nor enskilda konsumenter har, är det viktigt att 
inte överföra ansvaret för den förändring som 
behövs på individen. I stället krävs förändring-
ar på samhällsnivå: i ekonomiska system och 
kulturella normer och i den fysiska omgivning 
vi lever i 13). Det krävs politisk vilja och beslut 
samt aktivitet från företag och andra aktörer. En-
dast genom samlade insatser från olika aktörer 
i samhället kan vi uppnå en betydande föränd-
ring i konsumtionsvanor. Detta bör vara fokus 
på framtida forskning i ämnet. 

Delar av denna artikel baserar sig på blogginlägget 
“What do you mean, ’consume less’?”, publicerat 
26.3.2021 på CERS blog (blogs.hanken.fi/cers).
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AKTUELLA BÖCKER

Boken är så välskriven 
att man vill börja om 
från början då man läst 
den. Allt känns gediget
 i Vad är ekonomisk 
historia?, som är ett 
samarbete mellan 
ekonomihistoriker från 
alla svenska univer-
sitet med lärostolar i 
ämnet: Lund, Uppsala, 
Stockholm, Göteborg 
och Umeå. Må vara 
att Vad är ekonomisk 
historia? i första hand 
är en lärobok, men den 
är samtidigt mycket 
allmänbildande för alla 
som har ens en gnutta 
intresse för ekonomi 
och historia.

Utmärkt bok om ekonomisk historia
Framställningen är mycket pedagogisk då det gäller att för-
klara den industriella revolutionen, demografiska förändring-
ar, lönearbetets betydelse i samhället, staten och dess roller, 
företag och företagande, finansmarknader och internationell 
handel, för att bara nämna några av de mest centrala tema-
na. Utgångspunkten är att boken ska vara kurslitteratur i bör-
jan av studierna, som ett komplement till mera traditionella 
läroböcker som Lennart Schöns klassiker En modern svensk 
ekonomisk historia och till introducerande verk i global eko-
nomisk historia.

 Men boken passar alltså också för en mycket bredare pu-
blik eller som det konstateras i förordet: ”Vi vänder oss även 
till en intresserad allmänhet som är nyfiken på ämnet och 
som vill orientera sig i några av de aktuella ekonomisk-his-
toriska frågorna som intresserar dagens forskare.” 

Redaktörerna har gemensamt skrivit de tre första introdu-
cerande kapitlen om ekonomisk historia i allmänhet, om oli-
ka teorier inom ämnet och om vilka metoder som används. 
Introduktionen förenar det globala med det europeiska och 
det svenska. Av de nordiska länderna sägs Sverige ha varit 
först ute med att etablera ämnet ekonomisk och social his-
toria. Redan 1904 publicerade Eli Heckscher artikeln Ekono-
misk historia. Några antydningar och 1907 disputerade han 
på avhandlingen Till betydelsen af järnvägarna för Sveriges 
ekonomiska utveckling.

Bra komplement till ämnesstudier 
i historia
Balansgången mellan ekonomi och historia beskrivs på ett 
förtjänstfullt sätt. Det handlar bland annat om i vilken mån 
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kvantitativa metoder ska användas inom eko-
nomisk-historisk forskning. Embryot till en in-
riktning på kvantitativt orienterade metoder spå-
ras till 1930-talets konjunkturstudier i flera oli-
ka länder. På 1950-talet började man rekonstru-
era historiska nationalräkenskaper med en natio-
nalekonomisk begreppsapparat. Så småningom 
började man tala om den kliometriska revolu-
tionen, cliometrics, från Clio som var historiens 
musa och metrics som syftar på statistiska me-
toder. Redaktörerna lyfter fram ett klassiskt ex-
empel, Robert W. Fogels bok från 1964, Railro-
ads and American Economic Growth. Med kvan-
titativa analyser och bearbetningar av ekono-
misk data kom Fogel fram till att uppfattningar-
na om järnvägarnas betydelse för den amerikan-
ska ekonomins utveckling hade varit överdrivna.

Det krävs inga speciella matematiska färdig-
heter för att läsa Vad är ekonomisk historia?. Bo-
ken torde vara ett bra komplement till ämnes-
studier i historia, då den lyfter fram mera all-
männa teman så som diskussionen kring E.H. 
Carrs What is History från 1963. Carr föresprå-
kade en samhällsvetenskapligt förankrad histo-
rieskrivning. Historikerna började utnyttja stora 
databaser och bearbetade dem med samhällsve-
tenskapliga teorier och analysverktyg.

Enligt redaktörerna för Vad är ekonomisk 
historia? kan man säga att ekonomisk histo-
ria och allmän historia i vissa avseenden bör-
jade utvecklas i en konvergerande riktning. Se-
dan 1980-talet har det skapats något av en ba-
lans mellan de traditionella ytterligheterna i eko-
nomisk historia. Kvantifieringen och de statis-
tiska hypoteserna accepterades, men samtidigt 
gavs utrymme för traditionella framställningar 
och ett allmänt erkännande av att historisk käll-
kritik har en viktig plats i ämnet.

Å andra sidan framgår det av framställning-
en att det inom ekonomisk historia nog är något 
av ett problem att en del av utövarna känner sig 
mera som historiker, och andra snarare som na-
tionalekonomer eller statistiker.

Varför var textilindustrin 
så betydelsefull?
Det första substanskapitlet (kapitel 4) hand-
lar om industrialisering och teknikutveckling, 
med speciellt fokus på den industriella revolu-

tionen. Vad var den industriella revolutionen för 
något, varför var textilindustrin så betydelsefull 
och varför startade den just i England i slutet 
på 1700-talet? Den stringenta och välredigerade 
texten ger svar på dessa frågor, men konstaterar 
samtidigt att vissa förklaringsmodeller fortfaran-
de är omstridda. Kapitlet illustreras med bland 
annat bilder på ”Spinning Jenny” och på den för-
sta mekaniska vävstolen. Samtliga kapitel i bo-
ken avslutas med avslutande kommentarer, dis-
kussionsfrågor, några boktitlar under rubriken 
”Läs mer” och en lite längre litteraturlista. Spe-
ciellt rekommenderas Robert Allens Global eco-
nomic history: a very short introduction (2011), 
som också jag som recensent varmt kan föreslå 
som lämplig bredvidläsning.

Kapitlet om tillväxt och strukturomvand-
ling är säkert ganska utmanande för en student 
som inte har så omfattande förhandskunskaper; 
framställningen kan kännas teoretisk och svår-
gripbar. Förhoppningsvis lockar detta till kom-
pletterande studier i nationalekonomi. Också 
det intressanta kapitlet om ekonomi och miljö 
med viktiga resonemang kring ”public goods” 
och ”collective action” har en ganska hög ab-
straktionsgrad.

För den som vill hänga med i den tidvis eld-
fängda diskussionen kring demografi, en åldran-
de befolkning, låg fruktsamhet och behovet av 
arbetskraftsinvandring, rekommenderas varmt 
kapitel 7 om befolkning och ekonomi. ”Den de-
mografiska utvecklingen ställer samhället inför 
stora utmaningar”, heter det utan överdrift i ka-
pitlets avslutande kommentarer. Att sammanfat-
ta kapitlet med några enstaka ord är svårt, men 
läsaren får många aha-upplevelser. Till exempel 
får man veta att den initiala dödlighetsnedgång-
en i Sverige från slutet av 1700-talet till mitten 
av 1800-talet sannolikt berodde på förändringar 
i sjukdomsalstrande mikroorganismers aggressi-
vitet (virulens); möjligen var detta en del av ett 
tidigare mönster där sjukligheten och dödlighe-
ten varierade i långa vågor, oberoende av den 
ekonomiska utvecklingen.

Ekonomisk ojämlikhet 
i historiskt perspektiv
Kapitlet om lönearbete och samhällsutveckling 
innehåller en tankeväckande analys enligt vil-
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ken det finns tecken på direkt lönediskrimine-
ring bland arbetare som betalas per arbetad tim-
me men inte bland dem som jobbar på ackord. 
När det är direkt mätbart vad var och en pro-
ducerar så spelar könet ingen roll. Detta gäll-
de i varje fall i en historisk analys av lönerna in-
om cigarrtillverkningen. I boken inklusive det-
ta kapitel hänvisas för övrigt ganska mycket till 
svensk forskning, vilket i och för sig är förståe-
ligt. Ett litet skönhetsfel är det ändå då artikel-
författare i ett översiktsverk av denna typ hänvi-
sar till sin egen forskning.

Följande kapitel fortsätter på temat ekono-
misk ojämlikhet, och hur den studeras i ett his-
toriskt perspektiv. Bland annat lyfts bouppteck-
ningarnas roll som källmaterial fram på ett in-
tressant sätt. I Sverige (inklusive den östra riks-
halvan) blev det lag på att göra upp bouppteck-
ning 1734, medan det i länder som Italien och 
England var vanligt redan på 1500-talet. Denna 
väg hittar forskarna intressanta uppgifter om för-
delningen av förmögenheter och skulder.

I kapitlet om staten och statens roller (med 
finlandssvenska Susanna Fellman, professor i 
Göteborg som en av författarna) förs ett initierat 
resonemang om bland annat den offentliga sek-
torns kontroll- och styrsystem, som ibland kan 
utmynna i public failure. Som ett sådan exem-
pel nämns den svenska bostadsmarknaden, där 
hyresregleringen lett till höga boendekostnader 
och bostadsbrist. Kapitlet om företagande är nå-
got av en grundkurs i företagsekonomi, vilket sä-
kert är nyttigt också för läsare som primärt är in-
tresserade av historia.

Ett finansiellt system liknas 
vid en tidsmaskin
Analysen av finansiella marknader och pengar 
är på många sätt intressant. Att ett väl fungeran-
de finansiellt system är en förutsättning för eko-
nomisk utveckling och tillväxt framgår klart. Ett 
exempel är de svenska affärsbankerna som kring 
sekelskiftet 1900 framgångsrikt skapade peng-
ar genom sin utlåning med aktier som säkerhet. 
Bankkrediterna kunde sedan användas på oli-
ka sätt i den snabba ekonomiska utvecklingen.

Enligt artikelförfattarna kan ett finansiellt sys-
tem liknas vid en tidsmaskin där man värderar 
framtida avkastningar och sedan avgör vilka pro-

jekt som får finansiering. Samtidigt får proble-
met med återkommande finansiella kriser ock-
så uppmärksamhet. Då det gäller beskrivning-
en av utvecklingen under 1990-talet med beto-
ning av prisstabilitet och en självständig Riks-
bank känns det lite historielöst att inte nämna 
EU-medlemskapets betydelse och det faktum att 
Sverige fördragsenligt var på väg in i valutauni-
onen EMU, vilket dock röstades ner i en folkom-
röstning 2003.

Bokens avslutande kapitel om internationell 
handel och handelspolitik visar på ett analytiskt 
och låt oss säga sympatiskt sätt att världen inte 
är svartvit: frihandel är inte alltid den enda rät-
ta lösningen för alla inblandade parter under al-
la tidsperioder. Många utvecklingsländer har för-
sökt kopiera den handelspolitik som Storbritan-
nien bedrev under början av industrialiseringen, 
det vill säga importkvoter och tullar för att mins-
ka importen, och den vägen skapa utrymme för 
inhemsk produktion för hemmamarknaden.

Trots vissa smärre reservationer är Vad är 
ekonomisk historia? ett läromedel som med för-
del kan användas också i Finland för blivan-
de ekonomer, historiker och samhällsvetare åt-
minstone i den svenskspråkiga högskoleutbild-
ningen. Därtill lämpar sig boken för alla som 
har ett levande intresse för ekonomi och histo-
ria. Alla gånger är det inte så enkelt att tillgodo-
göra sig budskapet. Det beror dock inte på att 
boken är komplicerad, utan på att världen i all-
mänhet och ekonomisk utveckling i synnerhet 
är invecklade företeelser.

Vad är ekonomisk 
historia? Lena 
Andersson-Skog, 
Oskar Broberg, 
Rodney Edvins-
son, Kerstin En-
flo, Kristina Lilja 
(red.). Studentlit-
teratur, Lund, 
2020, 363 sidor.
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Under coronapandemin blev en 
stor mängd människor tvungna att 
arbeta på distans från sina hem. 
Efter det har distansarbete blivit 
allt vanligare och förespråkas av 
många arbetstagare som värdesät-
ter den ökade flexibiliteten som 
distansarbete medför. I sin bok  
Going Remote presenterar Matthew 
E. Kahn hur mer flexibla arbets-
förhållanden kan förbättra våra liv 
och städer. 

Distansarbete och dess positiva effekter
Matthew E. Kahn är professor i nationaleko-
nomi på University of Southern California i 
USA. Han forskar i frågor relaterade till urban 
ekonomi och miljöekonomi. Boken Going Re-
mote handlar om hur en mer flexibel arbetsek-
nomi, direkt eller indirekt, kan förbättra vå-
ra liv och de städer vi bor i. Boken presente-
rar hur det faktum att allt fler människor kan 
välja att arbeta på distans kommer att påver-
ka den ekonomiska geografin under följande 
årtionden. Kahn betonar att det är viktigt att 
vara medveten om potentiella fördelar och ut-
maningar för att kunna utnyttja distansarbe-
tets fulla potential. Författaren utgår ifrån ett 
amerikanskt perspektiv i sina resonemang och 
exempel. 

Enligt Kahn stod det amerikanska samhäl-
let inför flera sociala utmaningar innan coro-
napandemin bröt ut år 2020. För det första an-
vände många arbetare alltför mycket tid på att 
pendla mellan hemmet och arbetsplatsen. Vi-
dare hade hyrorna i de mest produktiva städer-
na stigit till en hög nivå samtidigt som lokala 
ekonomier stagnerat på landsbygden. Dessut-
om hade många kvinnor och individer som till-
hör en minoritet inte tillgång till samma möj-
ligheter och förutsättningar för ekonomisk 
framgång som vita män.

I boken argumenterar Kahn, utgående från 
relevant forskning och nationalekonomisk teo-
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ri, hur ett ökat distansarbete kan bidra till att lö-
sa dessa utmaningar. Boken är indelad i tre de-
lar som i tur och ordning behandlar de kortsikti-
ga och långsiktiga effekterna som distansarbete 
har på arbetstagare, företag och städer. 

Vilka arbetstagare gynnas mest? 
I den första delen av boken presenterar Kahn hur 
enskilda arbetstagare gynnas av möjligheten till 
distansarbete. Den klart största fördelen på kort 
sikt är att människor har mer fritid då de inte be-
höver pendla till arbetsplatsen varje dag. Denna 
extra tid kan istället användas för att umgås med 
familjen eller göra något annat man värdesätter 
högt. En annan aspekt som Kahn lyfter fram är 
möjligheten att ta emot mindre arbetsuppdrag 
som kan genomföras på distans och skötas vid 
sidan av det huvudsakliga jobbet. 

På lång sikt kan möjligheten att jobba hem- 
ifrån resultera i att allt fler människor väljer att 
flytta längre bort från sin arbetsplats då de inte 
längre behöver pendla mellan hemmet och job-
bet fem dagar i veckan. Då distansen till arbets-
platsen inte längre styr beslutet av hemort, kan 
man flytta till en större och billigare bostad utan-
för centrum eller till ett ställe som bättre motsva-
rar ens egna värderingar och preferenser. Även 
personer som inte själva har möjlighet  till dis-
tansarbete kan dra nytta av att många andra job-
bar på distans.

Då en stor mängd människor väljer att flytta 
utanför städer minskar den aggregerade efterfrå-
gan på bostäder i centrum, vilket sänker hyror-
na och således gynnar även dem som inte själ-
va arbetar hemifrån. Vidare ökar efterfrågan på 
till exempel service på sådana ställen dit männ-
iskor som distansarbetar väljer att flytta. Detta 
ger upphov till fler arbetstillfällen inom service i 
områden utanför centrum, vilket i sin tur gör att 
arbetstagare som jobbar inom service kan flytta 
till dessa områden och således sänka sina egna 
boendekostnader. 

Kahn betonar att vissa grupper, i detta fall 
kvinnor med barn och individer som tillhör en 
minoritet, potentiellt kan dra största nyttan av 
möjligheten till distansarbete. I ett land som USA 
där många högutbildade kvinnor stannar hem-
ma för att ta hand om barnen, kan möjligheten 
till distansarbete resultera i att allt fler kan job-

ba deltid eller återvända till arbetslivet tidiga-
re. Detta förbättrar kvinnors ställning på arbets-
marknaden och kan bidra till att minska lönega-
pet mellan kvinnor och män. Personer som till-
hör en minoritet gynnas av möjligheten till dis-
tansarbete genom att de kan bo kvar i städer 
och områden där de har sina rötter och sin soci-
ala gemenskap.

”Kahn betonar att vissa grupper, i detta 

fall kvinnor med barn och individer 

som tillhör en minoritet, potentiellt 

kan dra största nyttan av möjligheten 

till distansarbete.”

Inverkan på företag och städer 
Från företagens synvinkel är det viktigt att note-
ra att anställda kan ha olika preferenser för att 
jobba hemifrån. Medan personer med ansvar för 
barn eller äldre föräldrar ofta värdesätter möjlig-
heten till distansarbete, kan situationen vara den 
motsatta för yngre människor som bor ensam-
ma och är i början av sin karriär. Ökat distans-
arbete kan försvåra inlärningen av nya arbets-
uppgifter samtidigt som möjligheterna att bilda 
nätverk minskar. Detta kan även ha en negativ 
effekt på den framtida karriärutvecklingen och 
möjliga befordringar. För personer som föredrar 
en ökad flexibilitet kan möjligheten att arbeta på 
distans öka den egna motivation och bidra posi-
tivt till företagets produktivitet. 

Då fler anställda arbetar hemifrån kan före-
tag minska på sina kostnader för kontorsutrym-
men. Dessutom behöver företagen nödvändigt-
vis inte placera sitt huvudkontor i ett dyrt och 
centralt område, utan kan istället välja ett billi-
gare läge med goda förbindelser. Det geografis-
ka lägets betydelse varierar självklart beroende 
på vilken typ av företag det handlar om och där-
med är det upp till varje enskilt företag att väga 
för- och nackdelar för att hålla kvar sina kontors-
utrymmen på specifika platser.
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kurrerar om arbetsplatser med fler arbetssökan-
de, både i USA och utomlands. Kahn lyfter ock-
så upp expansionen av den så kallade gigekono-
min som en möjlig utmaning. Ökat distansarbe-
te kan resultera i ökad flexibilitet för en allt stör-
re mängd människor, men samtidigt kan utveck-
lingen gå i en riktning där arbetskontrakten för-
kortas och förmånerna blir sämre, vilket leder till 
ökad osäkerhet.

Gällande företagens anpassning till en ny var-
dag, är den största utmaningen att erbjuda flexi-
bilitet men även möjligheter till växelverkan för 
att uppnå en framgångsrik organisationskultur 
och god produktivitet. Företagen måste övervä-
ga hur beroende deras framgång är av dagliga fy-
siska möten och huruvida de kan övergå till en 
modell där exempelvis största delen av arbetet 
sker på distans, men arbetstagarna med jämna 
mellanrum samlas på huvudkontoret för att ut-
byta information och bilda nätverk.

Från samhällets synvinkel kan det vara pro-
blematiskt att fattiga människor i urbana områ-
den isoleras i allt högre grad då välbärgade per-
soner, som har möjligheten att jobba på distans, 

Ökat distansarbete hjälper att lösa problemet 
med den höga efterfrågan på bostäder i vissa stä-
der där människor pendlar långa sträckor, sam-
tidigt som det finns en stor mängd amerikan-
ska städer med ett stort utbud av lediga bostä-
der och en fungerande infrastruktur. Kahn lyf-
ter fram de postindustriella städerna i Ameri-
ka (t.ex. Detroit, Baltimore och Cleveland) som 
exempel på städer där utbudet av lediga bostä-
der är stort medan det endast finns ett fåtal stör-
re arbetsgivare kvar. Dessa städer kan uppleva 
ett ekonomiskt lyft om allt fler distansarbetare, 
som lockas av lägre boende- och levnadskostna-
der, söker sig dit.  

Utmaningar med ökat distansarbete  
Som läsare inser man direkt att Kahn förhåller 
sig positivt till de potentiella effekter som ökat 
distansarbete för med sig. Trots detta behandlar 
han även en rad möjliga utmaningar. Ur den en-
skilda individens synvinkel är ökad konkurrens 
på arbetsmarknaden en negativ effekt som upp-
står som följd av ökat distansarbete. I praktiken 
innebär det att amerikaner i allt högre grad kon-
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flyttar utanför städerna. Detta kan försämra ryk-
tet och nivån av undervisningen i vissa skolor 
samt bidra till andra socioekonomiska problem. 

Relevans utanför USA 
Boken ger en överblick av de effekter som ett 
ökat distansarbete i framtiden kan ha på våra 
liv och samhällen. Kahn medger själv att han 
förhåller sig positivt och förväntansfullt till den 
utveckling som ökat distansarbete kan ge upp-
hov till. Boken utgår ifrån situationen i USA, vil-
ket är förståeligt med tanke på författarens bak-
grund och forskningsområde. Som läsare önskar 
man att förfataren skulle ha utvidgat sin analys 
en aning så den vore relevant för en större pu-
blik även utanför USA.  

En fråga som läsaren tampas med är hur re-
alistiska de bilder Kahn målar upp är för exem-
pelvis det finländska samhället. Spontant kan 
man tänka sig att många finländare kunde höja 
sin livskvalitet och sänka sina boendekostnader 
genom att flytta lite längre bort från exempel-
vis huvudstadsregionen. Potentiellt kunde det-
ta gynna både personer som stannar kvar i stä-
derna, i form av lägre boendekostnader, och mer 
avlägsna områden ute på landsbygden som upp-
lever ett uppsving i form av nya invånare. Den 
framtida utvecklingen och möjligheterna kom-
mer framförallt att styras av företagens policy 
för distansarbete. 

Matthew E. Kahn: 
Going Remote: 
How the Flexible 
Working Econo-
my Can Improve 
Our Lives and Our 
Cities. University 
of California Press 
2022, 264 sidor.
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Max Oker-Blom 
är ekon.dr och jur.lic. 

Med beaktande av existerande stränga 
rättsregler mot konkurrensbegränsnin-
gar både i vårt land och i EU känns  
det nästan overkligt att ta del av Mika 
Kallioinens nyutgivna bok Kartellien maa 
– Yritysten yhteistyö teollisessa Suomessa.

   Att så många begränsningar varit i 
kraft så länge i vårt land kommer nog 
som en överraskning, trots medvetande 
om att till exempel skogsindustrin, in-
nan lagstiftningen mot karteller trädde 
i kraft i början av 90-talet, hade gemen-
samma försäljningsorganisationer. Den 
famösa asfaltskartellen avslöjades då 
lagen mot konkurrensbegränsningar 
redan var i kraft. 

Kartellerna omfattade nästan alla områden
Boken bygger i huvudsak på registret 
över konkurrensbegränsningar, som 
omspänner åren 1958 till 1988, men 
också ett flertal andra källor. Mika Kal-
lioinen redogör för hur inställning-
en till karteller förändrats under årens 
lopp ända från slutet av 1800-talet till 
våra dagar.

Avsikten med boken är att kartlägga 
vilka typer av karteller och hur många 
som förekom under perioden 1874 till 
1988 (se bokens bilaga 1), eller me-
ra bestämt tills konkurrensbegräns-
ningslagen trädde i kraft 1993. Kallio-
inen ser också närmare på inom vil-
ka områden de förekom, hurudana be-
gränsningar det rörde sig om och hur 
omfattande de var, det vill säga om alla 
företag inom en viss bransch var med. 

För det andra undersöker han kartel-
lernas interna verksamhet. I internatio-
nell forskning har man nämligen häv-
dat att dessa är instabila på grund av 
att medlemmarna är frestade att ”be-
dra” de övriga genom att sänka sitt pris 
något under det överenskomna. Det här 
har kallats för kartellproblemet. I Fin-
land har många karteller däremot varit 
långvariga varför han naturligtvis frågar 
sig vad detta berott på.
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Slutligen, för det tredje, diskuterar Kallioinen 
vilken betydelse kartellerna haft för de involvera-
de företagen och Finlands ekonomi i sin helhet.

Det är således frågan om en både kvantita-
tiv och kvalitativ studie. Som motivering till det 
förstnämnda anger han att det inte gjorts en sys-
tematisk undersökning av kartellerna i Finland 
tidigare.

Kontor kallades de då det begav sig
Boken bygger på ett omfattande empiriskt ma-
terial. Författaren har haft tillgång till Närings-
livets centralarkiv i S:t Michel där många sam-
manslutningars protokoll och verksamhetsberät-
telser bevarats och studerat artiklar i våra dags-
tidningar så tidigt som 1889 (Keski-Suomi) till 
våra dagar (Turun Sanomat 2021). I bilaga 2 räk-
nar han därtill upp de företag som enligt dåva-
rande Näringsstyrelsen mellan åren 1968 och 
1988 innehaft en så kallad dominerande mark-
nadsposition (att inneha en dominerande mark-
nadsställning är inte i och för sig förbjudet, att 
missbruka den är det däremot). Boken är väl do-
kumenterad och litteraturförteckningen omfattar 
13 sidor. Den kan väl sägas också borga för hans 
kvalitativa bedömningar.

Av studien eller boken framgår att det inom 
praktiskt taget alla branscher förekommit kartel-
ler. I början av den undersökta perioden kunde 
kartellerna bygga på muntliga överenskommel-
ser om pris, produktionskvoter eller uppdelning 
av marknader, men så småningom blev sam-
arbetet mer sofistikerat. Det utmynnade i fas-
ta organisationer, som beskrivs relativt utförligt 
– kontor som de ofta kallades då det begav sig.

Många av kartellerna var i princip öppna för 
insyn i och med att de registrerades. Tanken var 
här att offentligheten skulle stävja samarbetsi-
vern. Författaren understryker likväl att knap-
past alla anmäldes för registrering. Materialet 
för undersökningen är, trots att det är omfattan-
de, alltså inte helt komplett.

Särskilt intressant är att ta del av redogörelsen 
över sådana karteller som hölls hemliga, trots att 
de var tillåtna ända till 1993 då lagen om kon-
kurrensbegränsningar trädde i kraft. Det hand-
lade bland annat om att inte skapa negativa re-
aktioner bland konsumenter då anbud koordi-
nerades.

Ett speciellt exempel är den så kallade hiss-
kartellen i Helsingfors. Under ledning av Kone 
avtalade parterna om att om två företag i kar-
tellen fick samma anbudsförfrågan från ett bo-
stadsbolag, så valde man inom kartellen det som 
stod i tur att vinna offerten. Buden lades initi-
alt på en något högre nivå för att möjliggöra för 
hissbolagen att i förhandlingar sänka sina bud. 
Den som utsetts att förlora anbudstävlan fick 
sänka priset högst fyra procent för att konkur-
rensen skulle framstå som trovärdig, medan den 
”vinnande” kunde gå under detta. Ifall anbuds-
konkurrensen krävde en betydlig sänkning av 
priset för den vinnande kunde kompensation el-
ler så kallad utjämning utgå från kartellens ge-
mensamma kassa.

Småningom blev Finland 
en konkurrensekonomi
Trots att samarbetet mellan konkurrenter var 
särskilt markant mellan första och andra världs-
kriget, men också efter vinter- och fortsättnings-
krigen, förekom det företag som gjorde reklam 
för och sade klart ut att de inte deltog i någon 
kartell. För en del kunde medlemskapet i en kon-
kurrensbegränsande sammanslutning också va-
ra kostsamt trots att samarbetet för särskilt de 
mindre deltagarna kunde vara fördelaktigt. 

Men det är uppenbart att från att ha utgjort 
ett stöd för finsk export, särskilt skogsindustrin, 
började kartellekonomin småningom utvecklas 
till en konkurrensekonomi. Det är klart att sam-
arbetet som tidigare hade betraktats som foster-
ländskt, en möjlig orsak till kartellernas långva-
righet, så småningom utvecklades till sin mot-
sats i och med att Finland internationaliserades. 
Förberedelserna inför medlemskapet i EU har 

”I början av den undersökta perioden 

kunde kartellerna bygga på munt-

liga överenskommelser om pris, produk-

tionskvoter eller uppdelning av mark-

nader, men så småningom blev 

samarbetet mer sofistikerat.”
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naturligtvis haft en avgörande betydelse, efter-
som redan Romtraktaten från mitten av femtio-
talet innehöll stränga konkurrensregler. 

Finland hade utvecklats från ett land med fö-
retagskonkurrens i slutet av 1800-talet till kon-
kurrensbegränsande samarbete mellan och efter 
krigen till att på nytt bli en marknadsekonomi 
med fri konkurrens i början av 90-talet.

Frestelsen är stor även i dag
Boken är väl underbyggd och framstår till en 
del mer som ett akademiskt arbete än en fak-
tabok. Genomgången av de olika sammanslut-
ningarna kan kännas tung att tillägna sig, men 
är nog nödvändig för att läsaren skall förstå på 
hur många områden konkurrensbegränsningar-
na förekom och hur mångfasetterade och om-
fattande dessa var. Universitetslektor, fil.dr Mi-
ka Kallioinen har utan tvekan bidragit med en 
viktig insats på ett område som inte utforskats 
särskilt mycket i vårt land och som man kanske 
rentav i dagsläget upplevt som en belastning och 
velat glömma.

Kallioinen konstaterar avslutningsvis att då 
karteller bidrar till att öka de medverkande före-
tagens vinst är frestelsen stor, även idag, att upp-
rätta och delta i dem. Det är därför viktigt att sta-
ten med stöd av lagstiftning aktivt övervakar och 
vid behov ingriper i dessa.

   Det är lätt att hålla med om detta. Konsu-
menterna och samhällsekonomin i stort mår bra 
av transparent konkurrens. Att kartellekonomin 
kunde pågå så länge i Finland framstår nog som 
speciellt omständigheterna till trots.

   

Mika 
Kallioinen: 
Kartellien 
maa. Yritysten 
yhteistyö teol-
lisessa Suomessa. 
Gaudeamus 
2022, 207 sidor.
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Fortsatt 
satsning på 
Penningpodden
Pengarnas innersta väsen, behovet 
av prognoser och utsikterna för 
ekonomijournalistiken. Det har varit 
teman för Penningpodden, som 
kompletterar innehållet i Ekonomis-
ka samfundets tidskrift.

”Ett nytt avsnitt kommer att offent- 
liggöras i december 2022”, berättar 
Richard Brander som är redaktör för 
Penningpodden. I det kommande 
avsnittet förflyttas lyssnarna långt 
tillbaka i historien.

”Min övertygelse är att vi har 
mycket att lära oss av historien. Om 
vi förstår logiken bakom pengar och 
betalningsmedel i svunna tider har 
vi bättre förutsättningar för att förstå 
dagens komplicerade finansiella 
system.”

Det nya och de tidigare avsnitten 
är fritt tillgängliga via samfundets 
webbplats https://www.ekonomiska- 
samfundet.fi/

En målsättning med Penningpod-
den är att bidra till finansiell folk-
bildning och att innehållet ska vara 
förhållandevis tidlöst.

”Ekonomiska Samfundet har i syn-
nerhet via sin tidskrift och regelbun-
dna medlemsmöten bidragit till hög-
klassig ekonomisk debatt i Finland 
sedan grundandet 1894. Penning-
podden är en naturlig fortsättning av 
denna tradition”, säger Brander.

Ekonomiska Samfundet 
i Finland r.f.

Ekonomiska Samfundets syfte är att vidga och 
underhålla intresset för den ekonomiska veten-
skapen och att arbeta för tillämpningen av den i 
det ekonomiska livet. Samfundet är ett forum för 
ekonomisk debatt och verksamheten är koncen-
trerad kring medlemsmöten och seminarier samt 
den egna tidskriften.

Samfundet grundades i Helsingfors 1894.

Ekonomiska Samfundets Tidskrift publicerar ar-
tiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik 
och forskning. Vetenskapliga och populärveten-
skapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner 
ingår. Nya och tidigare nummer finns avgiftsfritt 
att läsa på www.ekonomiskasamfundet.fi/tidskrif-
ten.

Intresserade skribenter kan ta kontakt med 
chefredaktören Mikael Kosk på e-postadressen 
mikael.kosk@gmail.com för närmare information 
och för att presentera artikelidéer.

Ekonomiska Samfundet välkomnar nya medlem-
mar. För mer information och ansökningsformulär 
se www.ekonomiskasamfundet.fi.
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Ekonomiska Samfundet i Finland 
välkomnar alla med intresse för eko-
nomisk diskussion! Samfundets syfte 
är att främja högklassig ekonomisk 
debatt och vi erbjuder våra medlem-
mar bland annat medlemsmöten med 
sakkunniga talare, diskussion 
och mingel. Samfundet ger ut en 
tidskrift med ekonomisk analys, för 
närvarande tre gånger per år.

Är du intresserad av att bli medlem 
eller ge medlemskap i gåva till någon 
annan? Ett elektroniskt formulär 
för medlemsansökan finns på 
www.ekonomiskasamfundet.fi.

Medlemsavgiften i Ekonomiska Sam-
fundet är 30 euro och för studerande
15 euro per år. För en engångsavgift 
på 300 euro blir man ständig medlem.
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