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Inledning
Att vi bör ha en ekonomi som producerar sådant som är värde-
fullt kan de flesta skriva under på. Nästa fråga blir då: hur skapas 
värde i ekonomin och av vem? Om vi inte vet det kan vi inte heller 
veta hur vi ska utforma spelreglerna för vår ekonomi så att de 
främjar värdeskapande. 

Alla människor är unika med olika behov och preferenser, och 
vi värdesätter saker på olika sätt. Om endast en auktoritet fick 
bestämma vad som skulle produceras i en ekonomi skulle det 
underminerat allas våra viljor, idéer och känslor. Resultatet hade 
med säkerhet varit att det vi själva värdesätter inte hade funnits. 
Den fria marknaden är bra för genom handel och utbyte kan varje 
individuell person efterfråga det som den värdesätter och genom 
en annans mål att själv skaffa sig en inkomst kommer producenter 
vara känsliga för människors olika preferenser. 

Det innebär dock inte att all avkastning eller inkomst som uppstår 
i vår ekonomi är en följd av värdeskapande. För det finns de som 
gör och de som tar. Och alla priser är inte legitima. Precis som att 
det tidigare fanns feodala godsherrar som utvann räntor på 
marken de ägde från de som faktiskt brukade jorden finns det 
ekonomiska aktiviteter i dagens kapitalism som genererar i
nkomster genom att utvinna en sorts ränta och extrahera värde 
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istället för att skapa det. Det finns också andra aktörer, som 
staten exempelvis, som är vitala för värdeskapande men som inte 
erkänns som det.

Om vi vill ha ett samhälle där resurser och investeringar går till att 
skapa sådant vi värderar är det viktigt att vi är medvetna om hur 
och var värde skapas och när det inte gör det. Det är det som den 
här rapporten menar att undersöka.  
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Hur värde skapas på  
den fria marknaden

Det finns en kritik om värde mot marknaden som troligtvis fun-
nits från det att idéerna om en fri marknad uppstod. Redan på 
1800-talet skrev antikapitalisten och anarkisten Voltairine de 
Cleyre om det som hon ansåg var den stora idén i hennes tid:

Det stora görandet av saker. Inte görandet av vackra saker, inte 
glädjen att spendera sin livsenergi på kreativt arbete; utan snarare det 
skamlösa, skoningslösa pådrivande, slösande och dränerade av sista 
droppen energi, bara för att producera högar och åter högar av 
saker – fula saker, skadliga saker, värdelösa saker, och i bästa fall 
onödiga saker.1 

Likväl idag hörs ofta kritik om att den fria marknaden bara ger up-
phov till en ändlös mängd prylar, värdelösa sådana. Att driva på för 
konsumtionsförändringar i tider av klimatkris är en sak men att 
mena att fria utbyten på marknaden inte ger upphov till sådant 
som är av värde för oss människor menar jag är fel på ett funda-
mentalt plan. För att förklara varför kommer jag att börja med att 
gå tillbaka till en av de som tidigast bedrev ett omfattande försvar 
för den fria marknaden: Adam Smith. 

1  Berkaman. Selected Works of Voltairine De Cleyre, Frankfurt: Outlook Verlag, 2020. s. 80. egen översättning.
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Adam Smith har blivit missförstådd som någon som förespråkar 
egoism eller menar att det alltid är egenintresset som motiverar 
människan. Denna bild har varit så pass utbredd att man tidigare
inom filosofin har namngett det “Adam Smith-problemet”. Alltså 
tanken att det skulle finnas en motsättning mellan Smiths idéer 
som uttrycks i hans moralfilosofiska verk Teorin om de moralis-
ka känslorna och idéerna i Nationernas välstånd där ekonomin 
är i fokus. Det som varit svårt få ihop är Smiths dygdetik där 
han lyfter upp sympati och medkänsla som ett mycket viktigt 
och framträdande mänskligt drag med hans påstådda åsikt att 
själviskhet är vad som dominerar det mänskliga handlandet och 
att det är bra för ekonomisk utveckling. Idag ses det inte längre 
som ett lika stort mysterium utan forskare inom akademin har 
klarlagt banden mellan hans filosofi och ekonomi och fram träder 
istället sammanhängande teorier.2 

I en upplysande artikel tittar Graafland och Wells kvantitativt på 
hur Smith beskriver sambandet mellan den fria marknaden och 
olika dygder och laster samt hur det hänger ihop med ett blom-
strande samhälle. Det visar sig att av de 240 referenser han gör 
till dygder så beskrivs 90 % av dem som att ha positiv inverkan 
på samhället. Samtidigt gör han i boken bara 6 referenser till att 
laster som egoism eller elakhet skulle ha något positiv påverkan. 
Faktum är att Smith skriver sex gånger så mycket om hur omsorg 
för andra och vänlighet är kopplat till blomstring och välstånd 

2  Darwall, Stephen. Sympathetic Liberalism: Recent work on Adam Smith. Philosophy and Public Affairs;
 Spring. Vol. 28, nr. 2, 1999: 139-164. 
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än att själviskhet är det.3 Med andra ord kan inte “greed is good” 
tillskrivas Smith. 

Även om man kollar på just det citatet som brukar lyftas fram för 
att visa på hans vurm för själviskhet så kan man se att det inte är 
hans poäng:

Men människan har ett nästan konstant behov av sina bröders hjälp, 
och det är fåfängt för henne att förvänta sig denna hjälp enbart av 
deras välvilja. Hon har större utsikter att lyckas om hon kan vädja till 
deras egennytta på ett sätt som gagnar henne själv och visa dem att 
det är till deras egen fördel att hjälpa henne med det hon begär av dem. 
Var och en som erbjuder någon annan en affär av något slag syftar 
till att göra detta. Ge mig det där som jag vill ha, så skall du få det här 
som du vill ha, är innebörden av varje sådant erbjudande; och det är på 
detta sätt som vi ömsesidigt försäkrar oss om den allra största delen 
av de goda tjänster vi behöver. Det är inte av slaktarens, bryggarens 
eller bagarens godhet som vi förväntar oss vår middag, utan av deras 
omtanke om sitt eget intresse. Vi vädjar inte till deras människovän-
lighet utan till deras egennytta och talar aldrig med dem om våra behov 
utan om deras vinning.4

Att ett egenintresse ligger till grund för ett ekonomiskt utbyte 
är självklart men poängen är inte att egenintresse då är bra utan 
snarare att trots att människor går in med ett egenintresse i en 
ekonomisk situation så kräver utbytet ett inkännande och 

3  Graafland, Johan, R. wells, Thomas. In Adam Smith’s Own Words: The Role of Virtues in the 
Relationship Between Free Market Economies and Societal Flourishing, A Semantic Network Data‐  
Mining Approach. Journal of Business Ethics. Vol. 172, nr. 1, 2021: 31–42. 
4  Smith, Adam. Nationernas välstånd [Förkortad utgåva] .3:e uppl. Stockholm: Timbro förlag, 2020. s. 54.
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främjande av andra människors intressen och behov. Vi måste er-
bjuda något till fördel för den andra parten för att en transaktion 
ska bli av. I On Adam Smith’s Wealth of Nations skriver 
Fleischacker att fokuset ligger på “även”. Alltså även om männi-
skor i ett samhälle skulle vara själviskt motiverade så innebär ett 
ekonomiskt utbyte ändå något positivt för någon annan, det är 
inte ett nollsummespel.5 Det kan också formuleras som Darwell gör 
som ett ömsesidigt fördelaktigt utbyte där jämlikhet är en vik-
tig grund: “Market exchange occurs between independent equals 
who pursue their respective interests, not by ‘servile and fawning 
attention to obtain’ each others good will, but through mutually 
advantageous respectful free exchange”6 

Så för att tala med Voltairine de Cleyre, nej marknaden ger 
främst inte upphov till högar och åter högar av fula, onödiga 
och värdelösa saker. För att en fri och jämlik transaktion ska bli 
till så krävs det att utbytet värderas av de inblandade 
parterna. Detta är ett av skälen till att det som produceras i en 
fri ekonomi är värdefullt. 

5  Fleishacker, Samuel. On Adam Smith’s the Wealth of Nations, A Philosophical Companion. Princeton:   
Princeton University Press, 2004, s. 90-91
6  Darwall, 1999 s.145
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Hittills har jag berört marknadstransaktioner på en individuell 
nivå, som ett utbyte mellan parter. Men det är som bekant inte 
främst så ekonomin fungerar, den är ett system större än två 
individuella människor. F A Hayek har skrivit om hur kan vi förstå 
prismekanismen på en större skala. Priser bär på information och 
prismekanismen är ett verktyg för att kommunicera den till ex-
tremt många människor, helt utan att det behövs något officiellt 
beslut på det.7 

För att bestämma vad för tjänster och produkter som ska produc-
eras i en ekonomi behövs det kunskap, en enorm mängd kunskap. 
Det är nödvändigt att veta allas olika preferenser och behov, 
information om knapphet av olika resurser eller kanske en plötslig 
effektivisering i produktionen av ett material. Detta handlar om 
små förändringar, beroende av tid och plats och Hayek menade 
att kunskapen om allt detta finns utspridd i hela samhället och 
är omöjligt att kunna hämta centralt. En marknad är således mer 
känslig för förändringar i utbud och efterfrågan, alltså vad konsu-
menter vill ha och värderar.8

Konkurrens är en mycket viktig aspekt av den fria ekonomin. 
Givetvis den typ av konkurrens där företag tävlar om lägst priser 
och att tillfredsställa konsumenter, men också en annan typ av 
konkurrens, en som är vital när det kommer till produktivitetsut-
veckling och tillväxt. Den har Joseph Schumpeter skrivit om 

7  Hayek, F. A. The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review. Vol 32, nr. 4, 1945: 519-530. 
8  Hayek, 1945
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och döpt till kreativ förstörelse. Kapitalismen är inte statisk utan 
evolutionär och utvecklas ständigt inifrån. Utveckling drivs inte 
främst av externa faktorer som befolkningsökning, mer kapital 
eller krig utan den drivs av nya produktionssätt, nya organisations-
sätt, nya marknader och nya produkter. Helt enkelt innovationer. 
Schumpeter uttryckte det som en ”industriell mutation” som 
revolutionerar ekonomin och i den processen så förstörs den gamla 
ekonomiska strukturen samtidigt som den nya tar plats.9 Att 
marknaden är dynamisk möjliggör nytt värdeskapande. Gamla och 
sämre tillvägagångssätt och produkter förlorar sitt värde. Så visst 
det är en typ av förstörelse, men det är en kreativ sådan. Och på 
så vis gynnar det värdeskapande.

 

9  Schumpeter, Joseph, A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Routledge. This edition published in the 
Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 81-86
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Hur värde extraheras  
från ekonomin

 
Jag har i förra delen beskrivit hur värde skapas på den fria 
marknaden. Det betyder dock inte att allt som handlas, har ett 
pris eller får en avkastning är en följd av just värdeskapande. 
Detta är något som Mariana Mazzucato skriver om i The Value of 
Everything10 och i den här rapporten kommer jag använda mig av 
hennes definitioner: Värdeskapande kan förstås som hur olika typ-
er av resurser, både materiella som maskiner samt immateriella 
som kunskap och människor, i en process skapar nya produkter och 
tjänster. I motsats till det har vi värdeextraherande som istället 
innebär att flytta runt redan existerande resurser och output för 
att från det tjäna oproportionerligt mycket.11 Historiskt har ekono-
mer lagt mycket möda på att särskilja värdeskapande ifrån värde-
extraherande aktivitet och från den uppdelningen följer också vad 
som är produktiv och icke-produktiv aktivitet.

Den första systematiska teorin om värde presenterades redan 
i mitten på 1700-talet. De som utvecklade den, med François 
Quesnay i spetsen, kom att kallas för fysiokrater då de menade 
att allt ekonomiskt värde har sitt ursprung i jorden. Därför var det 
enbart jordbruket och gruvdrift som räknades som produktivt 

10  Mazzucato, Mariana. The Value of Everything. London: Penguin Random House UK, 2018.
11  Ibid, s. 6. 
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arbete, alltså inte ens industrin. En av de främsta kritikerna av 
fysiokraterna som sedan kom att utveckla sin egen betydelsefulla 
värdeteori var Adam Smith.12

Adam Smith, men även andra klassiska ekonomer som David 
Ricardo, menade att värde skapas av hantverkare och arbetare 
i fabriker och de drog därför om produktionsgränsen, alltså den 
som delade upp produktiv och improduktivt arbete. Smith ansåg 
att det var arbete i tillverkningssektorn, sådant som förädlar en 
råvara eller föremål och därmed adderar värde, som räknades som 
produktivt. Han definierar det som följande vilket är grunden i 
hans arbetsvärdeteori:

Det finns ett slag av arbete som förhöjer värdet av det föremål på 
vilket det läggs ner, och det finns ett annat slags arbete som inte har 
någon sådan effekt. Eftersom det förra producerar ett värde, kan det 
kallas produktivt arbete, medan det senare kan kallas improduktivt 
arbete.13 

Min poäng är inte att återgå till Smiths teori om värde, det är 
nog självklart för många idag att sådant som att utföra en tjänst 
också producerar värde, även om förädlingen inte materialiseras i 
en fysisk produkt. Men hans synsätt hjälper oss att se att aktörer 
som inte adderar värde i en process (och alltså är improduktiva) 
men som fortfarande tar en del av kakan, då extraherar värde. 

12  Ibid, s. 28–33
13  Smith. Nationernas välstånd, s. 212.
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För att lättare kunna urskilja när en inkomst kommer från att ha 
skapat värde eller ej är det nyttigt att dela upp de olika inkomster-
na som finns i ekonomin. Adam Smith ansåg att det finns tre olika 
typer av källor som alla inkomster kommer ifrån: lön, profit och 
ränta. Lön kommer ifrån att man har arbetat, profit är avkastning 
som kommer av att man förvaltar eller använder sitt kapital (före-
tagsamhet) och ränta kommer ifrån ägandet av jord ( jordränta). 14 

Att göra skillnad på profit och ränta är mycket viktigt om vi ska 
förstå problem även i dagens ekonomi. Till skillnad från profit som 
ofta förtjänas så jämför Smith ränta med: “ett naturligt monopol-
pris. Den står inte alls i proportion till hur mycket jordägaren kan 
ha lagt ut på förbättringen av jorden, eller till hur litet denna har 
råd att nöja sig med, utan till hur mycket bonden har råd att kom-
ma ut med.”15 Alltså, genom ägandet av den begränsade resursen 
får jordägaren makt, likt den man får av ett monopol, som gör att 
han i princip kan pressa de andra aktörerna på så mycket de har 
råd att ge, helt frånkopplat rimlighet eller förtjänst. Jordägaren 
gör inte en vinst, han extraherar ränta. 

14  Smith. Nationernas välstånd, s. 90-91. 
15  Ibid, s.178

13
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Att ränta är frånkopplat från arbete och företagsamhet och 
därmed också förtjänst fångas även i detta stycke av Smith: 

Så snart som jorden i ett visst land helt och hållet har blivit privat 
egendom vill jordägarna, liksom alla andra människor, gärna skörda där 
de aldrig sått och begära ränta till och med för jordens naturliga pro-
duktion. Träet i skogen, gräset på ängen, jordens alla naturliga frukter, 
som när jorden var gemensam inte kostat arbetaren något annat än 
besväret att samla in dem, har med tiden även för arbetaren fått en 
nytt pris fäst vid sig.16

Ränteinkomstens frånkoppling från arbete kommer av en sam-
hällsmodell som den feodala där några få äger nästan all mark 
som de sedan arrenderar ut till bönderna. Smith skriver att denna 
klass som lever på räntor är den enda grupp vars inkomster kostar 
dem varken omsorg eller arbete utan liksom kommer till dem som 
av sig självt utan planering eller företagsamhet. Smith skräder 
inte heller orden utan beskriver klassen som rakt av lata.17 Det är 
helt enkelt oförtjänta inkomster som står i kontrast till den fria 
marknaden, som idealiskt är en marknad utan ränta. 

Vad syftar all min genomgång av produktiv och improduktiv ak-
tivitet? Jo i dagens ekonomi finns det företag och individer som 
extraherar räntor likt grevar och baroner som ägde marken på 
Smiths tid. Enorma summor pengar går också till aktivitet som 
inte är värdeskapande. Improduktiv aktivitet misstas för produk-
tiv. I denna rapport kommer jag titta på hur det görs till följd av 
bland annat bristande konkurrens och finansialisering. 

16  Ibid, s. 86
17  Ibid, s. 189
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MONOPOL OCH BRISTFÄLLIG KONKURRENS

Som jag skrivit så jämförde Adam Smith ägandet av en begrän-
sad resurs som en form av monopol. Men vad är det då som är så 
dåligt med monopol. I läroböcker definieras monopol som att det 
bara finns en säljare av en särskild produkt på en marknad. Om det 
är fallet kan företaget sätta priser över sin marginalkostnad – på 
bekostad av konsumenter. Om monopol råder kan konsumenter ju 
inte välja ett annat alternativ. Även om det inte är ett fullskaligt 
monopol utan bara bristande konkurrens kan företag fortfarande 
ha så kallad marknadsmakt. Det betyder att företaget kan sätta 
ett (för) högt pris utan att förlora till sina konkurrenter, ha högre 
vinstmarginaler och på så vis tjäna monopolräntor, och alltså ex-
trahera värde.18 

Det är inte bara högre priser som kan vara problem med monopol 
eller bristande konkurrens. Att ett eller några få företag domin-
erar en marknad kan också vara problematiskt ur en makt-och 
demokratiaspekt. Detta är ett perspektiv som börjats lyftas allt 
mer, ofta av så kallade ”neo-Brandeisians”. Varför det är otillräck-
ligt att bara titta på prisnivåer framgår av exemplet Amazon. 
Företagets strategi var från början att under lång tid bära stora 
förluster för att kunna investera i aggressiv expansion över flera 
affärsområden, ha underprissättning och på så vis långsiktigt 
etablera dominans. De första sju åren gick Amazon konsekvent i 
förlust och hade skulder på två miljarder dollar. De levererade 

18  Bowles, S., Carlin, W. and Stevens, M. (2017). “The firm and its customers”. Unit 7 in The CORE 
team, The Economy. Available at: https://www.core-econ.org. (Hämtad 2021-07-19) 
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alltså låga priser till konsumenter för att senare utnyttja sin 
dominans och utvinna räntor från andra leverantörer. De har till 
exempel börjar ta orimliga avgifter av förlag för “tjänster” som an-
nars är gratis som att inkludera en förbeställningsknapp på hem-
sidan. Förlagen är beroende av att sälja på Amazon vilket skapar 
en skev förhandlingsstyrka.19 I Sverige där Adlibris 2020 nådde en 
marknadsandel på 51 %20 har liknande problematik börjat synas. 
I somras gick Adlibris ut med ett ultimatum om att alla förlag 
som ville sälja böcker via dem måste använda sig av en extern 
distributör. Detta menade flera skulle drabba mindre förlag hårt 
och i förlängningen den litterära mångfalden.21 Lyckligtvis backade 
Adlibris till slut från detta efter kritik men det visar på riskerna 
som finns av marknadsdominans, låga priser eller ej.  

Idén är också att ekonomisk koncentration av makt även möjliggör 
större politisk koncentration av makt genom exempelvis lobbying 
eller att företag på andra sätt utnyttjar sin position. Hur detta 
kan se ut i praktiken gestaltades också i somras med turerna kring 
Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland. Cementa som står 
för ca 75 % av Sveriges cementproduktion fick avslag av mark-och 
miljööverdomstolen på sin ansökan om fortsatt brytning då det 
fanns risk att det skulle påverka grundvattnet på Gotland. 

19  Khan, M. Lina. Amazon’s Antitrust Paradox. The Yale Law Journal. Vol 126, nr. 3. 2017: 710-805 
20  Källén, Matilda. Adlibris slog försäljningsrekord. Svensk Bokhandel. 2020-09-16 
https://www.svb.se/nyheter/adlibris-slog-forsaljningsrekord ( Hämtad: 2021-11-11)
21  Guillou, Ann-Linn., Wrede, Hedvig. Bibliotekens oro efter Adlibris nya krav: “Utbudet försämras”. SVT.   
2021-8-06 https://www.svt.se/kultur/bibliotekens-oro-efter-adlibris-nya-krav-utbudet-forsamras   
(hämtad 2021-11-11)
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Vattenbrist har dessutom redan varit ett problem på Gotland. 
Enligt DNs genomgång av processen kan detta inte kommit som 
en chock för Cementa då flera myndigheter i tre års tid påtalat 
problem med Cementas utredningar.22 Eftersom att stoppande av 
kalkstensbrytningen skulle inneburit en enorm cement- och bygg-
kris valde regeringen tillslut att ge Cementa ett tillfälligt förlängt 
tillstånd, vilket fick skarp kritik av Lagrådet.23 Detta visar de 
demokratiska problem som kan komma av företags monopolmakt. 

För vissa sektorer bildas det naturligt monopol. Det beror på att 
inträdeskostnaderna är mycket höga och då är extremt svårt att 
ta sig in på marknaden. Ett naturligt monopol innebär också att 
det blir som billigast om bara en aktör tillhandahåller produk-
ten. Ett sådant exempel är vatten- och eldistribution. Det vore 
resursslöseri och dyrt om olika företag skulle bygga parallella vat-
tenledningar eller elnät. Om staten inte reglerar dessa naturliga 
monopol eller tar in dem i offentlig drift så kan ett enskilt företag 
få monopol på vattentillgången och utpressa alla på hutlösa priser 
då vatten ju är livsviktigt. I Sverige är det därför kommunen som 
tillhandahåller vatten och det får bara säljas till självkostnad-
spris.24 

22  Alestig, Peter, Ternby, Lovisa. Nu kan Cementas öde avgöras av regeringen. DN . 2021-08-13. 
https://www.dn.se/ekonomi/nu-avgors-cementas-ode-ar-bolaget-too-big-to-fail/ (Hämtad 2021-10-19)
23  Larssons, Lars, Lindström, Olle. Lagrådet sågar regeringens undantag för Cementa. UNT. 2021-09-16   
https://unt.se/artikel/lagradet-sagar-regeringens-undantag-for-cementa/l6vkzgej (Hämtad 2021-10-19)
24  Konkurrensverket. Monopol. Konkurrensverket. 
https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrens/monopol/ (Hämtad 2021-07-18)
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Att det är problematiskt att företag har marknadsmakt är anled-
ningen till att vi har konkurrenslagstiftning. Men det finns mycket 
som tyder på att vi inte gör tillräckligt för att att vi ska ha en sund 
konkurrens i alla sektorer och vi behöver inse att man kan behöva 
aktivt säkerställa att marknaden är just fri.

Många studier har funnit att industrikoncentrationen, vilket kan 
ses som ett tecken på mängden konkurrens, har ökat i USA, och 
att konkurrensen således minskat. Tidigare har man trott att 
Europa var skonad från denna trend men man har även funnit att 
industrikoncentration ökat i Europa under perioden 2001–2014.25 
Om du inte har en god konkurrens på marknaden har du inte heller 
samma kreativ förstörelse som är så viktigt för innovation. In-
vesteringar, även de så viktiga för innovation, kan också påverkas 
av bristande konkurrens. Gutiérrez och Philippon har funnit ökad 
företagskoncentration som huvudförklaringen till att amerikanska 
företag gör mindre investeringar trots sina höga vinstnivåer.26 Det-
ta kommer jag återkomma till när jag skriver om finansialisering. 

25  Bajgar, Matej., Berlingier, Giusepp., Calligaris, Sara., Criscuolo, Chiara and Timmis, Jonathan. Industry  
concentration in Europe and North America. OECD Publishing. No 18 2019. https://www.sipotra.it/wp-content/up-
loads/2019/03/INDUSTRY-CONCENTRATION-IN-EUROPE-AND-NORTH-AMERICA.pdf (Hämtad 2021-07-15)
26 Gutiérrez Germán och Philippon, Thomas. Investment-less Growth: An Empirical Investigation. Brookings papers 
on economic activity. 2017. (https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/09/2_gutierrezphilippon.pdf 
Hämtad 2021-07-12)
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Samtidigt finns det annat som tyder på att konkurrensen ökat 
i Sverige. Många företag utsätts för allt större internationell 
konkurrens och internet möjliggör lätta prisjämförelser.27 Det är 
också viktigt att komma ihåg att trenden kan se olika ut för olika 
sektorer och där digitalisering i en sektor ökar konkurrensen så 
kan digitalisering i en annan istället skapa monopolliknande 
plattformar. 

27  Konjunkturinstitutet. Lönebildningsrapporten. 2015. Konjunkturinstitutet. https://www.konj.se/down-
load/18.6e5fff851505b63c949c9e9/1444656660866/lonebildningsrapporten-2015.pdf (Hämtad 2021-07-19)
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Nätverkseffekter syns tydligt i den digitala ekonomin. En nät-
verkseffekt innebär stigande skalavkastning, det vill säga att ju 
fler köpare eller användare av en vara, desto mer värd blir den. Ju 
fler som har telefoner desto mer nytta kan jag ha av min telefon 
eftersom jag kan ringa till fler. I fallet telefoner gynnar nätverksef-
fekten inte en specifik telefontillverkare. När det kommer till social 
media däremot gynnar effekten en specifik plattform. Desto fler 
som är på Facebook, desto mer värt blir just Facebook. Att vara 
på ett socialt nätverk, oavsett hur trevliga funktioner det har, är 
onödigt om det inte har många andra människor på det som man 
kan interagera med. Detta kan skapa “vinnaren tar allt”-konkur-
rens där den som är först kan dominera hela marknaden och med 
inlåsningseffekter betyder det att det är svårt att förändra – även 
om användare föredrar ett annat alternativ.28Det finns många som 
varit upprörda över hur Facebook hanterat användares data men 
det är svårt att lämna då det ju inte finns ett annat Facebook med 
samma stora nätverk och tjänster. 

28  Bowles, S., Carlin, W. and Stevens, M. (2017). “Capstone: Innovation. Information, and the networked econo-
my”. Unit 21 in The CORE team, The Economy. Available at: https://www.core-econ.org. (Hämtad 2021-07-19) 
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Nätverkseffekter gör att vi får monopolliknande plattformar som 
Facebook och Google och det möjliggör värdeextrahering. När det 
väl kommer uppstickare som potentiellt kan konkurrera köps dem 
upp. Mark Zuckerberg har själv erkänt i ett internt mejl att Face-
books strategi är att köpa upp nya sociala medium som Instagram 
som ett sätt att undvika konkurrens.29 Vi har stora problem när 
det är mer lönsamt att köpa upp konkurrenter än att utveckla sin 
egen produkt. 

Plattformar som Google och Facebook utvinner räntor i den klas-
siska bemärkelsen – genom ägandet av en begränsad resurs – 
vilket i detta fall är sökresultat och användardata. Dessa resurser 
tillhandahålls gratis av användarna och plattformarna skapar 
inget eget värde bortsett från utvecklandet av algoritmer. Google 
och Facebook utvinner då räntor genom att ta avgifter av andra 
för att få tillgång till den begränsade resursen, som att komma 
upp högre i sökresultaten eller nå ut med sin reklam till en po-
tentiell köpare. De tar alltså inte betalt för en tjänst utan snarare 
för tillgången till datan de har monopol på och som många aktörer 
behöver ha tillgång till.30 

29  Newton, Pace och Patel, Nilay. ‘Instagram can hurt us’: Mark Zuckerberg emails outline plan to neutralize 
competitors. 2020-07-29. The Verge. https://www.theverge.com/2020/7/29/21345723/facebook-instagram-docu-
ments-emails-mark-zuckerberg-kevin-systrom-hearing (Hämtad 2021-07-16)
30  Mazzucato, Mariana, Ryan-Collins, Josh och Gouzoulis, Giorgos. Theorising and mapping modern economic 
rents. UCL Institute for Innovation and Public Purpose. 2020 (ISSN 2635-0122)
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Någon som också har utnyttjat sin marknadsställning är Apple, 
vilket fick EU-kommissionen i år att anklaga dem för att bryta 
mot konkurrenslagen. För alla (och det är många) som har en 
iPhone eller iPad är App Store monopolet för appköp. Samtidigt 
har Apple också sina egna produkter och tjänster som till exempel 
musikstreamingtjänsten Apple music. Apple extraherar ränta från 
denna position genom att ta ut så mycket som 30 % avgift på alla 
transaktioner i App Store som sen blir prisökningar för konsument-
er. De förbjuder dessutom apparna från att länka till andra betaln-
ingsställen.31 Det är ungefär som att en baron skulle sätta upp en 
vägspärr på vägen ut från en marknad och kräva alla förbipasser-
ande säljare på en tredjedel av vad de sålt för. Barockt naturligtvis. 
Dessutom verkar det som att Apple använder sina algoritmer för 
att kraftigt missgynna konkurrenter som exempelvis Spotify i 
sökresultaten.32 

Att både Apple och Google skapar värde är det inget snack om. 
Problemet är att de har affärsmodeller som både innefattar 
skapande och tagande. En miljard Iphones är nu i bruk och på dem 
måste alla appar säljas via App Store. Apple tillhandahåller en in-
frastruktur för köp där det inte finns några andra alternativ. 

31  European Commission. Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on the Statement of Objec-
tions sent to Apple on App Store rules for music streaming providers. European Commission. 2021. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_2093 (Hämtad 2021-07-19) 
32  Nicas, Jack., Collins, Keith. How Apple’s Apps Topped Rivals in the App Store It Controls. The New York times. 
2019-09-9. https://www.nytimes.com/interactive/2019/09/09/technology/apple-app-store-competition.html 
(Hämtad 2021-07-19) 
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Precis som att elnätsföretagen på grund av sin monopolställning 
är reglerade så att de bara får ta ut en skälig avgift som täcker 
drift och underhåll33 borde Apple bara få ta ut driftavgifter från 
apparna. Resultatet hade blivit en bättre användning av resurser 
och billigare priser, och lämnat utrymme för riktigt värdeskapande.

33  Energimarknadsinspektionen. Elnätsavgiften och anslutning till elnätet. Energimarknadsinspektionen. 2021-02-
27. https://www.ei.se/konsument/el/elnatsavgiften-och-anslutning-till-elnatet (Hämtad 2021-07-19)
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FINANSIALISERING

Det kommer allt mer samhällsvetenskaplig forskning på finansial-
isering, ett brett begrepp som beskriver övergången från industri-
kapitalism till finanskapitalism. Finansialisering syftar både på hur 
finansväsendet fått en mer dominant plats i ekonomin men också 
på de socio-ekonomiska processer genom vilka finansmarknaderna 
fått större betydelse i fler delar av våra liv, bortom marknadsplat-
sen. Det finns flera olika aspekter och perspektiv av finansialiser-
ing. En viktig aspekt har med den moderna företagsstyrningen 
att göra, där det huvudsakliga målet har blivit att maximera 
aktieägarvärdet. En annan innebörd av finansialisering är hur även 
icke-finansiella företag får allt större del av sina intäkter från 
finansiella aktiviteter i stället för handel och produktion.34 

Finansbranschen har en mycket viktig roll att spela i en ekonomi. 
De kan investera i den produktiva ekonomin och på så sätt förse 
firmor med kapital, till och med innan de blivit lönsamma. Det ökar 
innovationer och är vitalt för tillväxten i ekonomin. Problemet är 
att dagens finansbransch tenderar att göra allt mindre av detta.35 
På 70-talet gick majoriteten av de finansiella investeringarna i USA 
till företagsinvesteringar – idag står de bara för 15 %.36 I Sverige är 
siffran bättre, men ligger ändå bara på runt 30%.37

34  van der Zwan, Natascha. State of the art. Making sense of financialization. Socio-economic review. Vol. 12, Nr. 
1, 2014: 99-129. 
35  Mazzucato. The Value of Everything. 2018, s. 104-105 
36  Foroohar, Rana. American Capitalism Great Crisis. TIME. 2012-05-12. https://time.com/4327419/american-capi-
talisms-great-crisis/?iid=sr-link1 (Hämtad 2021-07-10)
37  Svenska Bankföreningen. Bank- och finansstatistik. Swedish Bankers. 2020. https://www.swedishbankers.se/
media/4942/1407-sbf-bank-och-finansstatistik_202005_se02.pdf (2021-07-18)
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Sättet som finansbranschen extraherar värde på är genom 
transaktionskostnader och genom sin marknadsmakt där man 
kan ta oproportionerliga avgifter i förhållande till sitt risktagande. 
Det är inte så att bankernas räntor helt måste elimineras men 
man bör vara kritisk om de som mellanhand tar en för stor del av 
kakan i förhållande till sin egen insats.38 Detta är något som även 
nobelpristagaren i ekonomi Robert Schiller skrivit om och han 
frågar sig om finansbranschen inte blir allt mer improduktiv. Han 
skriver att trots att det finns mycket positivt finansbranschen gör, 
så kan mycket av deras spekulation och företagsaffärer jämföras 
med den feodala godsherren som samlar in ränta: “it is wasteful 
activity that achieves nothing more than enabling the collection of 
rents on items that might otherwise be free.” Han betonar att det 
kan vara svårt att reglera, men när vi väl når klarhet på området 
ska vi inte vara rädda för att göra det.39  

Det är osunt när det är mer lönsamt att spekulera och investera 
i finansiella tillgångar och fastigheter än att satsa på och bedriva 
värdeskapande aktivitet. Detta gäller inte bara finansbranschen 
utan syns också i den reala ekonomin. 

38  Mazzucato. The Value of Everything. 2018 s. 146-147
39  Shiller, Robert. Should we worry about ‘unproductive’ financial sector gobbling up our best? The guardian. 
2013-09-23 https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/sep/23/brain-drain-unproductive-finan-
cial-sector (2021-07-18)
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Aktieåterköp är en aspekt av hur finansialisering påverkar företa-
gens handlande och i slutändan oss andra. Aktieåterköp innebär 
att ett företag köper tillbaka en del av sina aktier på börsen från 
aktieägare som vill sälja. Detta fungerar som en typ av utdelning 
till aktieägare men med några betydande skillnader. Anledningen 
varför ett företag väljer att återköpa aktier istället för att göra 

en vanlig utdelning är dels för att det är skattemässigt gynnat 
men framförallt för att antalet aktier minskas då de återköpta 
ofta makuleras. När antalet aktier minskas stiger automatiskt 
vinsten per aktie (EPS) vilket gör att företaget framstår som mer 
framgångsrikt och kan bli högre värderat. Detta utan att något 
egentligt värde höjts.40 Chefer kan också ha incitament att använ-
da aktieåterköp då många belöningsprogram är kopplade till hur 
bra det går för företaget på börsen. Ofta försvaras aktieåterköp 
med att det maximerar aktieägarvärdet. 41

Detta sker i Sverige i stor skala. Sedan finanskrisen har ak-
tieåterköpen stadigt ökat. Under enbart 2018 köpte svenska bolag 
tillbaka sina aktier för 13.2 miljarder kronor.42 Det som är bekym-
mersamt med detta förfarande är att företag lägger sina medel 
för att kortsiktigt boosta sitt börsvärde istället för att investera 
pengarna tillbaka i bolaget, alltså produktiva investeringar som 
krävs för teknisk utveckling och innovation. Kortsiktighet 

40  Mazzucato. The Value of Everything. 2018, s. 162 
41  Mazzucato. The Value of Everything. 2018, s. 165
42  Arvidsson, Joel. Ny trend på börsen kostar miljarder. SVD 2018-08-06 
https://www.svd.se/ny-trend-pa-borsen-kostar-miljarder--expert-varnar (hämtad 2021-07-17)
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prioriteras då över långsiktig tillväxt och också över andra som är 
med och skapar värde i företaget som arbetare exempelvis. 

Men man behöver inte vara emot idén om att maximera ak-
tieägarvärdet för att vara kritisk till aktieåterköp. Günther 
Mårder, då VD för Aktiespararna och nu VD för Företagarna, har 
riktat stark kritik mot svenska börsföretag som flitigt använder 
sig av aktieåterköp. Han menar att det hotar det långsiktiga 
värdeskapandet.43 Han säger att: 

Aktieåterköp är något man bara ska tillämpa i undantagsfall när man 
som styrelse saknar investeringsmöjligheter och inte ser att man kan 
skapa värden på lång sikt för sina aktieägare genom att göra nya 
investeringar. Då kan återköp vara ett alternativ. Men alltför ofta 
använder styrelsen det här rätt slapphänt för att skapa kortsiktiga 
värden i och med att aktiekursen ofta går upp när bolag presenterar 
ett aktieåterköp.44

Detta har också visats i andra studier. Ökad finansialisering som 
prioriterat aktieägarvärde har lett till kortsiktighet och som föl-
jt minskad investering i forsknings och utvecklingsarbete.45 I en 
studie som tittade på hur finansialisering påverkar företags inno-
vationsstrategier fann man att när finansialisering ökade så min-
skade radikaliteten i innovationer samtidigt som antalet paten-
tregistreringar ökade. Vikten av antalet patent har ökat då 

43  Bergman, Petra. Aktiespararna kritiska till aktieåterköp. Sveriges radio. 2010-11-25. 
https://sverigesradio.se/artikel/4202803 (Hämtad 2021-07-17)
44  Ibid
45  Dosi, Giovanni., Revest, Valérie och Sapio, Alessandro. Financial regimes, financialization patterns and industrial 
performances: preliminary remarks. Revue d’économie industrielle. Vol 154, 2e Trimester 2016. 
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det kraftigt påverkar företagets börsvärde. Företag har därför 
prioriterar att patentera många små, gradvisa, förbättringar av 
redan existerande teknologi. Det sker dock på bekostnad av stora 
omvälvande innovationer, sådana som långsiktigt ökar tillväxten.46

Ett annat sätt hur den reala ekonomin blivit mer kopplat till den 
finansiella är via den lånefinansierade konsumtionen. Enligt Fi-
nansinspektionen växer konsumtionslånen snabbt och trots att 
de bara utgör 20 % av hushållens totala lån så står de för 50 % av 
lånebetalningarna. Finansinspektionen pekar också på att denna 
utveckling sammanfaller med den ökade e-handeln där det blivit 
allt vanligare att betala via kredit.47 Att personer handlar på kredit 
kan vara lönsamt för e-handlarna inte bara på grund av att männi-
skor konsumerar mer utan för att kreditföretag som Qliro erbjuder 
handlarna att få en andel av Qliros intäkter för att kunder valt 
deras kreditlösning. Handelsföretag tjänar alltså inte bara pengar 
på produkten de säljer utan också på de räntor och avgifter som 
Qliro får in när kunden tar konsumtionslån. Dessutom använder 
Qliro sedan kunduppgifterna för massiv reklam för blancolån.48 

46  Lee, Young Soo., Kim, Han Sung and Joo, Seo Hwan. Financialization and Innovation Short-termism in OECD 
Countries. Review of Radical Political Economics.Vol. 52, nr. 2, 2020: 259-286.
47  Finansinspektionen. Svenska konsumtionslån. 2020. https://www.fi.se/contentassets/43a41c2a3077468b-
875858c3e7d300e0/svenska-konsumtionslan-2020n.pdf (Hämtad 2021-10-20)
48  Bränström,L. Sara., Wisterberg, Erik. 2021. Ett köp hos Ingrosso – lånereklamen haglade. SVD. 2021-09-07. 
https://www.svd.se/kopte-smink-hos-bianca-ingrosso--lockas-med-lan (hämtad 2021-10-20)
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Att lånefinansierad konsumtion är mer tillgängligt och lönsamt 
syns i statistiken. Allt fler konsumtionslån och allt större belopp 
hamnar hos Inkasso och Kronofogden. Sedan 2017 har skulderna 
som skickats till Kronofogden ökat i genomsnitt med 194 miljoner 
kronor per månad. 49 Sedan 2019 med 18 % till totalt 21,7 miljarder 
vilket är högsta årssiffran någonsin.50 

Förutom de mer moraliska aspekterna och de negativa konse-
kvenser detta har för människor personligen kan man utifrån det 
ekonomiska värdeperspektivet se på bolag som Klarna, Qliro och 
Collector Bank på två sätt. Dels utvinner de bokstavliga räntor 
och tjänar pengar på improduktiv, icke värdeskapande aktivitet. 
Samtidigt har bolag som Klarna varit värdeskapande i det att man 
bidragit med innovation för att göra betalningar på nätet 
smidigare vilket kommer samhället till gagn. Vid reglering av 
denna bransch är det bra att ha med sig båda perspektiven.

49  Kronofogden. Branchen måste ta ett större ansvar för konsumtionslånen. Kronofogden. 2021-06-02 
https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021-06-02-bran-
schen-maste-ta-ett-storre-ansvar-for-konsumtionslanen (Hämtad 2021-10-20)
50  Kronofogden. Rekordhöga skuldbelopp skickas till Kronofogden. Kronofogden. 2021-02-02 https://www.
kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021-02-02-rekordhoga-skuldbelopp-skick-
as-till-kronofogden (hämtad 2021-10-20)
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Staten som värdeskapare 
Jag har visat hur man kan extrahera värde från ekonomin och 
några moderna exempel på det. Det är emellertid inte bara värde-
extraherande som missats för värdeskapande utan det finns också 
genuint värdeskapande aktiviteter som inte erkänns som det. 

Staten är en sådan aktör som också är med och skapar värde. Det 
som staten gör ses däremot ofta bara som omfördelande av värde, 
som kostnader eller till och med som tärande. Innovation är en 
tämligen riskfylld och osäker aktivitet och det är svårt att förut-
se. Därför är det inte konstigt att det är statliga och långsiktiga 
investeringar som ligger bakom nästan varje tekniskt genombrott 
som informationstekniken, flygteknik, kärnkraft och internet-
teknik.51 I dessa fall har staten inte bara fixat ett “marknadsmiss-
lyckande” utan i själva verket skapat nya marknader. Faktum är 
att varenda del i smartphonen som gör den just smart, som GPS, 
internet, pekskärm och kommunikationsteknik, hade inte funnits 
utan offentliga investeringar och offentlig-privata partnerskap. 52 
Givetvis har de privata företagen också varit vitala i processen. De 
är dessutom överlägsna på att produktifiera och kommersialisera 
innovationer så att de når ut till konsumenter. Det betyder dock 
inte att de ensamma har stått för det värdeskapande. 

51  Mazzucato, Mariana. Entreprenörsstaten. Stockholm: Karneval förlag, 2016, s. 112
52  ibid s. 144 
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Det finns många exempel på detta även i Sverige. För det omsu-
sade och hållbara batteribolaget Northvolt, nu värderat till nästan 
100 miljarder,53 var Energimyndighetens stöd i de tidiga faserna 
“avgörande” för Northvolts etablering, säger deras finanschef.54 I 
en senare fas har även Europeiska investeringsbanken gått in med 
350 miljoner för att finansiera Northvolts gigafabrik i Skellefteå 
som kommer bli deras främsta produktionsenhet. Northvolts VD 
säger att detta var centralt för projektet.55 Staten är med andra 
ord inte bara viktig när det kommer till att finansiera grundfor-
skning utan även i senare skeenden när man ska ta tekniken till 
tillverkningsstadiet. 

Ett motargument för statliga investeringar är att det skulle trän-
ga undan privata investeringar (crowding out effect) vilket då 
skulle innebära att de var onödiga eller i värsta fall skadliga för 
ekonomin. Mycket tyder dock på att statliga investeringar ofta 
istället kan ha en förstärkningseffekt (crowding in effect) det vill 
säga att med mer statliga investeringar så ökar även de privata. 
2018 rapporterade 35 % av våra svenska företag att de hålls tillba-
ka i sina investeringar på grund av bristande digital- och 

53  Wallenberg, Björn. Northvolt värderas till nästan 100 miljarder kronor efter jätterundan.Dagens industri. 2021-
06-9 https://www.di.se/hallbart-naringsliv/northvolt-varderas-till-nastan-100-miljarder-kronor-efter-jatterundan/ 
(Hämtad 2021-07-18) 
54  Ledung, Greger. Stödet avgörande för Northvolts snabba etablering. Energimyndigheten. 2020-02-13
https://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/stodet-avgorande-for-northvolts-snabba-etablering/ 
(2021-07-18)
55  European Investment Bank. Europa stöder Northvolts batterigigafabrik i Sverige. European Investment Bank. 
2020-07-29. https://www.eib.org/en/press/all/2020-208-european-backing-for-northvolt-s-battery-gigafactory-in-
sweden?lang=sv
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transportinfrastruktur.56 Något som mer offentliga investeringar 
hade kunnat åtgärda. IMFs Fiscal Monitor uppskattar att under 
osäkra förhållande, som nu i återhämtningen efter Covid-19, så 
leder en ökning i offentliga investeringar motsvarande 1 % av 
BNP till en 10 % ökning i privata investeringar.57 Andra försök att 
kvantifiera crowding in effekten fann att för varje offentligt pund 
spenderat på medicinsk forskning i Storbritannien så ökade de 
privata forskningssatsningarna med ytterligare 0,83-1,07 pund.58

Det brukar sägas, ofta från höger, att har man tagit risker så 
förtjänar man också belöning. Vi är emellertid i en situation där 
många risker är socialiserade då de bekostas av det allmänna med-
an vinsterna hamnar i privata händer.59 Det ter sig asymmetriskt 
och orättvist. Dessutom blir det ekonomiskt ohållbart eftersom 
bara en liten del av investeringarna blir riktigt lyckade och därför 
måste man få avkastning på de få som lyckas för att kunna täcka 
upp för de som inte lyckas. De gånger staten varit viktig tack vare 
sina investeringar i exempelvis mer tillämpad teknik eller annan 
utveckling borde staten och i förlängningen medborgarna också få 
något för det. 

56  Boone, Laurence., Buti, Marco. Right here, right now: The quest for a more balanced policy mix. VoxEU. 2019-10-
18. https://voxeu.org/article/right-here-right-now-quest-more-balanced-policy-mix (hämtad 2021-07-25)
57  Gaspar, Vito., Mauro, Paolo., Pattillo, Catherine och Espinoza, Raphael.
Public Investment for the Recovery. IMFBlog. 2020-10-05. https://blogs.imf.org/2020/10/05/public-invest-
ment-for-the-recovery/ ( Hämtad 2021-07-26)
58  Sussex, Jon, Feng, Yan., Mestre-Ferrandiz, Jorge., Pistollato., Michele., Hafner, Marco., Burridge, Peter., Grant, 
Jonathan. Quantifying the economic impact of government and charity funding of medical research on private 
research and development funding in the United Kingdom. BMC Medicine. 2016: vol. 14, nr. 32. 
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-016-0564-z 
59  Mazzucato, Mariana. Entreprenörsstaten. Stockholm: Karneval förlag, 2016, s. 273
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Idag kan det istället vara så att företagen som dragit nytta av 
investeringarna sedan bedriver aggressiv skatteplanering eller 
flyttar utomlands vilket gör att staten inte ens får skatteintäkter 
för sina investeringar. Men även utan skatteflykt hade beskattning 
inte varit optimalt som enda metod för att kompensera staten för 
sitt värdeskapande. Skatter belastar ju nämligen alla, både indi-
vider och företag. Medan det ofta är några enstaka företag som 
dragit den främsta nyttan av en viss teknik. Då är det rimligt att 
de ska dela med sig istället för att staten ska ta ut skatt på alla 
aktörer. 

Det finns olika sätt för att socialisera avkastningen så att med-
borgarna faktiskt får något tillbaka för investeringarna de gjort 
via staten. Ett sätt kan vara att staten får royalties för de innova-
tioner de bidragit till vars intäkter kan läggas i en innovationsfond 
som sedan kan finansiera nästa generation nya teknik. En annan 
möjlighet är en statlig investeringsbank som finansierar projekt i 
områden för exempelvis grön teknik där den privata marknaden 
ännu inte fyllt behovet.60 Klimatpolitiska rådet menar att de gröna 
investeringarna och takten i omställningen behöver öka för att vi 
ska klara klimatmålen.61 

Idén att det enda företag ska bry sig om är att maximera ak-
tieägarvärdet, det vill säga aktieägarnas inkomst, fick stort 

60  Mazzucato, Mariana. Entreprenörsstaten. Stockholm: Karneval förlag, 2016, s. 284-286
61  Kuylenstierna, J., Hermansson, C,. Bäckstrand, K., Eckerberg, K., Kåberger, T., Rummukainen, M. 
Söderholm, P och Sörlin, S. 2021 Klimatpolitiska rådets rapport. Klimatpolitiska rådet. 
https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2021/04/klimatpolitiskaradetrapport2021.pdf 
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genomslag via Milton Friedman.62 Men det innebär en förlegad syn 
på värdeskapande som är en kollektiv process. Även för de företag 
som inte drar nytta av statens investeringar i exempelvis grund-
forskning eller mer direkta företagslån så finns samhället där 
genom att bidra med utbildad arbetskraft och nödvändig infra-
struktur. 

Vidare så sker värdeskapandet inom företaget tack vare alla de 
som arbetar på företaget men också andra aktörer som är med i 
produktionskedjan. Det bör därför alltså inte bara vara ett värde 
som maximeras på bekostnad av andra. Utan en mer pluralistisk 
syn behövs där de anställdas arbetssituation har ett värde (och 
inte bara ett instrumentellt värde för vinsten), precis som det 
är viktigt att behandla underleverantörer schyst, ta hänsyn till 
sådant som klimat och miljö och generera den viktiga vinsten till 
aktieägarna. 

62  Friedman, Milton. A Friedman doctrine‐- The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits. The 
New York Times. 1970-09-13. https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-re-
sponsibility-of-business-is-to.html (Hämtad 2021-07-17)
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Konkreta förslag

Jag har berört många olika ämnen och det är stora frågor som inte 
kan lösas genom några enkla förslag. Det allra viktigaste är att ha 
med sig det analytiska ramverket jag presenterat för att kunna 
urskilja värdeskapande ifrån värdeextraherande då det är grunden 
till ett mer blomstrande samhälle. Jag ska dock presentera några 
konkreta förslag som kan vara en del av lösningen.

Konkurrensen måste alltid värnas. Och det räcker inte med att 
enbart titta på prisnivåer som indikation på om det finns problem 
med koncentration på en marknad. Monopol och marknadsdom-
inans är ett problem i sig då det innebär maktkoncentration och 
kan ge företag orimlig förhandlingsstyrka gentemot andra aktörer 
som leverantörer, arbetare eller andra demokratiska intressen. 

För att säkerställa att marknaden fungerar som den ska kan man 
ibland behöva bryta upp företag som har fått en monopolistisk 
ställning. Ett sådant exempel skulle kunna vara Facebook som 
genom uppköpet av Instagram starkt befäste sin dominans vilket 
kan möjliggöra maktmissbruk. Man bör även vara mer varsam i 
framtiden när man tillåter fusioner och förvärv. Viktigt är återigen 
att titta strukturellt på konkurrensen på marknaden och inte bara 
på konsumentpriser. Det är också viktigt att till fullo nyttja den 
konkurrenslagstiftning vi redan har. 
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Samtidigt som i fall med naturliga monopol är det inte alltid 
eftersträvansvärt att bryta upp företagen, det är helt enkelt inte 
effektivt. Men precis som man med vatten-och elledningar antin-
gen tagit in dem i offentlig drift eller reglerat kan vi behöva lägga 
mer kraft på att offentligt reglera nätverksplattformar och utfor-
ma ett system där monopolen inte kan utnyttja sin position eller 
missbruka deras tillgång till människors data. 

Det är dags att se att inkomster från räntetagande inte skapar 
välstånd utan extraherar snarare värde från ekonomin och gör att 
mindre resurser kan gå till produktivt värdeskapande. Affärsmod-
eller som går ut på utvinning av räntor bör därför motarbetas. 
Det kan göras genom att bland annat reglera vilka avgifter exem-
pelvis Apple får ta ut från appar bara för att de säljs på App Store.

För att dämpa en överdriven finansialisering av ekonomin kan 
någon typ av finansiell skatt införas. Detta också för att öka in-
citamenten för mer långsiktiga investeringar. Givetvis kommer den 
inte utan sina problem, vilka man får ta hänsyn till vid utformnin-
gen. Som tidigare nämnt har staten bidragit med värdeskapande 
genom sina långsiktiga investeringar och det kan ytterligare främ-
jas med en statlig investeringsbank eller royalties som går in i en 
innovationsfond. 
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Doktrinen att det är aktieägarvärdet som ska maximeras och att 
vinsten är det enda som spelar roll bör överges. Detta innebär 
inte att vinst inte längre ska vara huvudsyftet för ett företag 
eller att företag ska övergå till att främst fokusera på att uppfylla 
olika samhälleliga ändamål. Det innebär snarare att i företagens 
strävan att göra vinst så finns det andra aktörer att ta hänsyn till, 
att ytterligare avvägningar behöver göras kan behöva göras och 
att långsiktiga värden har betydelse. Det är en förlegad syn att ett 
företags framgång bara ska baseras på ett enda mått – värdet till 
aktieägarna – oavsett hur anställda och underleverantörer blivit 
behandlade, eller om det skett på bekostnad av något annat vik-
tigt. Regelverket för bolagsstyrning behöver ändras för att uppnå 
detta och därför är EU-kommissionens initiativ63 om att förändra 
bolagsrätten så att den ska vara utformad för att bättre ta hän-
syn till olika intressenter samt långsiktigt värdeskapande välkom-
met.

63  Europeiska kommissionen. Hållbar bolagsstyrning. Europeiska kommissionen. 2021 https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Hallbar-bolagsstyrning_sv (Hätmad 2021-10-21)
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Avslutning

Jag har i den här rapporten gått igenom hur värde skapas på den 
fria marknaden, hur värde extraheras från ekonomin samt hur 
värdeskapande är en kollektiv process som även sker via staten. 
Viktigt för denna förståelse av ekonomin är att som Adam Smith 
skilja på inkomsterna lön, profit och ränta samt att urskilja pro-
duktiva aktiviteter ifrån improduktiva. 

Min förhoppning är att liberaler utöver att se det stora 
värdeskapandet som sker på marknaden också ska ha ett mer 
kritiskt förhållningssätt till företag som snarare utvinner räntor 
än att vara företagsamma. Som tar i stället för att skapa. Men 
också att våga använda hela verktygslådan och andra metoder än 
enbart marknaden för att främja sådant vi finner värdefullt. Det 
kan vara vårt klimat eller social rättvisa. Som Helena Rosenblatt 
skriver i The Lost History of Liberalism, så har att vara liberal 
under två tusen år inneburit att: “demonstrating the virtues of 
citizen, showing devotion to the common good, and respecting the 
importance of mutual connectedness”.64 

Det tycker jag vi ska fortsätta med. 

— Hanna Deák

64  Rosenblatt, Helena. The Lost History of Liberalism. Princeton: Princeton University Press, 2018, s. 8-9
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