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Den 11 maj 2004 genomförde avdel-
 ning VI i samarbete med Utrikes-
 politiska Institutet ett ”minisemi-

narium” under ovanstående rubrik. Inled-
ningstalare var förutom artikelförfattaren
ledamöterna Henrik Landerholm och Gun-
nar Sjöstedt, båda avdelning VI, samt fil
dr Adam Jacobsson från Nationalekono-
miska institutionen vid Stockholms Uni-
versitet.  Följande utgör ett sammandrag
av vad som sades i inledningsanförand-
ena – och möjligen något som inte sades
men som borde sagts – samt några glimtar
av den efterföljande diskussionen. Det bör
kanske noteras att seminariet var det så-
vitt känt första försöket av Akademien att
angripa ett område som är både stort och
mångfacetterat men som tycks tilldra sig
ett växande intresse bland säkerhetspoli-
tiska analytiker internationellt.

Tor Larssons anförande utgjorde till stör-
re delen ett försök till probleminventering.
Han konstaterade till en början att dagens
ämne handlade om hur säkerhetspolitiken
skulle kunna utformas på ett ändamålsen-

Ekonomiska aspekter på
säkerhetspolitiken

ligt sätt i ett internationellt perspektiv, dä-
remot inte om att statens pengar kanske
inte räckte till den säkerhetspolitik (i bety-
delsen försvarsplanering, som är en van-
lig tolkning i Sverige) man egentligen vill
ha. Ekonomiska orsaker i någon mening
har legat bakom flertalet krig och konflik-
ter under alla tider. Frågan är vilken politik
som bör föras för att minimera kon-
fliktorsaker i den nya situation som upp-
stått under de senaste åren.

Detta förde direkt över på frågan om vad
som egentligen bör menas med ”säkerhets-
politik”: vems säkerhet det gäller och mot
vad. Den senare hälften av frågan har be-
handlats ganska ingående i olika fora, och
svaret är som känt att de nutida hoten fram-
för allt är terrorism, organiserad brottslig-
het, spridning av massförstörelsevapen
och sönderfallande stater. Den första
halvan diskuteras däremot nästan aldrig,
troligen därför att man automatiskt antar
att statens, det civila samhällets och de
enskilda individernas värderingar samman-
faller. Detta behöver naturligtvis inte vara
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fallet. De hot som nu lyfts fram ter sig för
den enskilde ganska avlägsna och ab-
strakta; för honom eller henne är rimligen
risken att exempelvis bli arbetslös mer ho-
tande än att al-Qaeda skulle spränga riks-
dagshuset.

 Några ekonomiska problem med anknyt-
ning till internationell säkerhetspolitik, som
kan vara relevanta även för Sverige – och
därmed möjligen för Akademien – berör-
des sedan. Utan anspråk på fullständig-
het och utan inbördes rangordning kan
nämnas

• terrorismens ekonomiska bakgrund
• terrorismens finansiering
• det ”försvarsindustriella komplexet” i

samhällsekonomiskt sammanhang
• den ”transatlantiska länkens” reella be-

tydelse
• den globala energiförsörjningens eko-

nomiska sida
• ekonomiska motiv bakom olika inter-

ventioner
• kostnader för och effekter av nedrust-

ning.

Talaren kom sedan över på vad som varit
en viktig drivkraft för tillkomsten av semi-
nariet, nämligen en del idéer hämtade från
en bok av Philip Bobbitt1. Speciellt gäller
det tanken på att en ny statsform håller på
att växa fram, av Bobbitt kallad marknads-
staten.

Bobbitts tankar härvidlag är i korthet att
1900-talet har präglats av maktkampen
mellan olika former av nationalstater: par-
lamentariska demokratier, fascistiska eller
kommunistiska diktaturer. Den tekniska
utveckling som bidragit till demokratiernas
seger i denna kamp har emellertid också
medfört att de särdrag som anses utmärka
nationalstaten i hög grad har försvagats.
Särskilt pekar han på massförstörelse-
vapnen, i synnerhet kärnvapen, och IT-
utvecklingen som möjliggjort blixtsnabba
affärstransaktioner i global skala.

Bobbitt skiljer på olika typer av mark-
nadsstater, beroende på vilka styrande
värderingar som bestämmer deras utform-
ning. De skulle på svenska kunna kallas
respektive företagsorienterad (särskilt
USA men även en del andra stater),  jämlik-
hetsorienterad (flertalet europeiska stater
liksom bl a Indien) och stabilitetsorien-
terad (ett antal asiatiska stater, däribland
Japan och Sydkorea). Utvecklingen har
hunnit olika långt i olika länder, och själv-
klart finns det också ett antal stater som
representerar äldre konstitutionella former.
Tendenserna är emellertid tydliga och kon-
sekvenserna desamma oavsett vilken typ
av marknadsstat man betraktar: internat-
ionaliseringen (eller om man så vill, globali-
seringen) som gör stater mer beroende av
varandra, det förhållandet att ingen stat
kan hävda sina intressen med militärt våld
(vilket kan ifrågasättas) samt att den na-
tionella politikens primat inte längre är

1 Bobbitt, Philip:  The Shield of Achilles. War, Peace and the Course of History, Alfred A Knopf
2002
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självklart ens då det gäller det egna sam-
hällets aktuella frågor. Bobbitt har således
gjort ett försök att sortera upp och etiket-
tera företeelser som vi dagligen kan se i
vår omvärld. Poängen är att den pågående
utvecklingen också inverkar på de funda-
mentala relationerna mellan stater och på
de beslut som fattas, liksom på vem som
fattar besluten.

Tor Larsson menade nu, att även om man
inte helt delar Bobbitts uppfattningar, bör
det vara möjligt att använda hans be-
greppsapparat av för att försöka analysera
vilka konsekvenser utvecklingen kan ha
för den säkerhetspolitik som ett litet land
bör bedriva. Han avslutade dock med flera
brasklappar: dels kanske politikerna redan
sysslar med dessa problem utan att an-
vända den beskrivna terminologin och
utan att allmänheten känner till det; dels
finns det en rad faktorer såsom befolk-
ningsutvecklingen i olika delar av världen
eller klimatförändringar som kan visa sig
få större betydelse än de rent ekonomiska
problemen.

Henrik Landerholm inledde med att
säga att han var mer hemmastadd i säker-
hetspolitik än i ekonomi, men han konsta-
terade också att ekonomiska faktorer alltid
spelat en ganska undanskymd roll i den
etablerade svenska uppfattningen om vad
säkerhetspolitik är och omfattar.

Han redogjorde sedan kortfattat för de
överväganden rörande definitionen av sä-
kerhet som ägt rum i försvarsberedningen.

Redan 1995 hade man där infört ett vidgat
säkerhetsbegrepp, omfattande de nu all-
mänt kända s k nya hoten, samtidigt som
man betonade ”den allmänna insikten om
de direkta och indirekta sambanden mel-
lan olika aspekter på säkerhet”. Bland des-
sa samband nämndes också ”en positiv
utveckling av ekonomi och miljö”.2 1998
tog dock beredningen ställning för att inte
betrakta konsekvenser av långsiktiga för-
ändringar av handel, industriella villkor,
miljö, klimat etc som säkerhetspolitiska hot.
I stället förutsattes snabba förändringar
av samhällets normala funktion, t ex upp-
komna ur motsättningar mellan antago-
nistiska aktörer eller genom omstörtande
händelser.

Debatten om globaliseringens konse-
kvenser för säkerhetspolitiken har emeller-
tid kommit i gång först på senare tid. Att
den nationella demokratins handlingsut-
rymme begränsats genom förskjutningen
av makt till det globaliserade kapitalet har
hävdats av vänsterorienterade debattörer.3

Detsamma gäller den föga kontroversiella
åsikten att den ojämna fördelningen av
globaliseringens för- och nackdelar ger
upphov till nya säkerhetsrisker. Dessutom
har som bekant globaliseringsmotståndar-
na i sig själva blivit ett säkerhetspolitiskt
problem, låt vara av lägre dignitet. Lander-
holm menade dock att den mest intressanta
frågan var hur främst den ekonomiska
globaliseringen påverkar såväl de olika
staternas som vårt alltmer gemensamma

2 Ds 1995:28 Sverige i Europa och världen – Säkerhetspolitisk rapport från försvarsberedningen,
s 114

3 ”EU behöver samordnad försvarspolitik”, DN Debatt, Dagens Nyheter  2004-04-06.
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säkerhetspolitiska agerande.
Först måste man då ställa sig frågan om

globaliseringen egentligen existerar och
vad den i så fall innebär. Landerholm an-
såg att det som skett sedan 1980-talet fak-
tiskt var något nytt och annorlunda, med
såväl positiva som negativa konsekven-
ser. Sovjetunionens upplösning och de
åtföljande förändringarna i det internatio-
nella politiska systemet, tillsammans med
den snabba ekonomiska utvecklingen –
inte minst i Sydostasien – och ett ökat ut-
byte av kulturella yttringar har lett till att
gränser mellan länder för många känns
irrelevanta. Samtidigt började välfärds-
utvecklingen ifrågasättas. Att de kortsik-
tigt arbetande finansmarknadernas andel
av de internationella transaktionerna ökade
snabbt visade sig också ha kraftigt ökat
sårbarheten för nationella ekonomier. Avre-
glering och ömsesidigt beroende orsakade
med andra ord negativa dominoeffekter,
och ytterligare skepsis mot globaliser-
ingen väcktes bl a av händelserna den 11
september.

Henrik Landerholm fortsatte med att kon-
statera, att en av de få svenska forskare
som berört frågan om globaliseringens
konsekvenser för säkerhetspolitiken och
försvaret är Eva Haldén, även om hon inte
lägger tyngdpunkten just på säkerhets-
politiken. Haldén menar i sin skrift ”För-
svaret och det vidgade säkerhetsbegrep-
pet”4 att integration och globalisering lett

till att bl a Sverige ”kan omdefinieras från
ett entydigt konkret territorium till ett mer
mångtydigt innefattande också ett abstrakt
och gränslöst territorium”. En dimension
av detta utgörs av vad som brukar kallas
”den globala ekonomin”, som inte bara
innefattar medvetet och initierat samarbete
mellan aktörer på olika nivåer utan också
samverkan som möjliggjorts genom ut-
vecklingen av informations-, kommunika-
tions- och styrsystem och som har effek-
ter inom många områden av samhällslivet.
En annan dimension är det som kan kallas
värdesystem och som innefattar en rad
komponenter med den gemensamma rub-
riken ”demokratiska värden”. I  globaliser-
ingens tid är det som försvaras således i
allt mindre utsträckning nationalstaten och
i allt större ett ”abstrakt territorium” som
genom sin gränslöshet öppnar sig för
gränslösa hot. Av detta skäl är det, enligt
Haldén, inte meningsfullt att beskriva sä-
kerhetspolitiska intressen i termer av eget
respektive andras intresse, utan det ge-
mensamma intresset måste komma i första
hand. Denna tes har också fått stöd av
försvarsberedningen i dess senare skriv-
ningar. I en rapport från 20035 skriver be-
redningen: ”Den gemensamma sårbarheten
medför att svenskt egenintresse och ge-
mensamma intressen allt mer tenderar att
överlappa varandra.”

 Haldéns intressantaste tes ansåg Hen-
rik Landerholm vara just den att ”invävd-

4 Haldén, Eva: Försvaret och det vidgade säkerhetsbegreppet, Försvarsdepartementet, Stockholm
2001

5 Ds 2003:34 Den säkerhetspolitiska utvecklingen och dess betydelse för Sveriges säkerhet, rap-
port, Försvarsberedningen, Stockholm 2003
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heten och det ömsesidiga beroendet ska-
pat en påtaglig och svårhanterlig sårbar-
het för instabilitet och konflikter”.6 I den
politiska tradition som han växt upp i an-
sågs ömsesidiga beroenden vara konflikt-
och krigsavhållande. Senare tiders erfaren-
heter har dock visat att ömsesidigt – inte
minst ekonomiskt – beroende också gör
att osäkerhet fortplantar sig. Också exis-
tensen av den gränslösa värdestaten i
dess kollektiva form kan upplevas som mer
hotande än kollektivet av åtminstone geo-
grafiskt avgränsade nationalstater. Att sä-
kerheten är ”global och odelbar” var inte
sant när påståendet först framfördes i bör-
jan av 1980-talet; det kanske är sant nu
men i så fall i en tämligen annorlunda verk-
lighet.

Dessutom utmanar naturligtvis globali-
seringen invanda livsformer, kulturer och
religiösa föreställningar. I motståndarens
ögon blir den inget annat än gammaldags
kulturimperialism, i synnerhet som flerta-
let länder som utsatts för internationella
militära interventioner inte varit särskilt
lyckligt lottade i ekonomiskt avseende. Be-
hövs stöd för påståendet kan man hänvi-
sa till exempelvis den UNDP-rapport om
utvecklingen i de 22 arabiska länderna som
framlades 2002. Enligt den sägs bl a: ”En-
bart Sydkorea med drygt 50 miljoner invå-
nare har högre BNP än samtliga arabländer
med nära 300 miljoner invånare – trots arab-
världens väldiga oljeresurser.”7

  Landerholm avslutade sin framställning
med att säga att Sverige hittills har exklu-

derat ekonomisk säkerhet ur den officiella
definitionen. Den finns inte inom säker-
hetspolitiken och den existerar inte mer än
metafysiskt i det vidgade säkerhets-
begreppet, vilket han tyckte var synd. Det
ömsesidiga beroendet i marknadsstaternas
världssamfund har skapat en oerhörd sår-
barhet som har säkerhetspolitiska konse-
kvenser. Dessa borde hanteras på ett struk-
turerat sätt.

Gunnar Sjöstedt anknöt i sitt föredrag
till Tor Larssons inledning genom att ut-
gående från hypotesen om ”marknads-
statens” framväxt diskutera hur Sveriges
ekonomiska säkerhet skulle kunna tillgo-
doses eller, mer korrekt, fastlägga några
principer för en sådan diskussion. Han
underströk inledningsvis det riktiga i den
uppfattning som den sittande försvars-
beredningen hyser, nämligen att den
svenska försvarsdoktrinen måste omvand-
las till en säkerhetsstrategi. En sådan stra-
tegi representerar ett nytt förhållningssätt
till de nationella säkerhetsfrågorna, bland
annat och kanske främst därigenom att den
till skillnad från den gamla doktrinen inte
behöver eller bör vara rent defensiv. Den
måste också fullt ut beakta de förändringar
som skett i den internationella miljön och
Sveriges relationer till omvärlden. I detta
sammanhang är det som Philip Bobbitts
idéer blir intressanta, eftersom han pekar
på diskontinuiteter och trendbrott som är
svåra att fånga i en analys.

Föreställningen om marknadsstaten
skall relateras till den breda diskussion som

6 Haldén, op cit.

7 Jönsson, Per: ”Dystra FN-slutsatser om arabvärlden”, Dagens Nyheter  2002-05-11
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länge förts om statens försvagning eller
t o m borttynande till följd av globalise-
ringsprocessen. Det är inte alls klart att
förändringen av staten innebär att natio-
nen i sig försvagas, menar Bobbitt. Det
verkliga skeendet är i stället att statens
karaktär och dess förhållande till omvärl-
den håller på att förändras, och att dessa
båda utvecklingar hänger nära samman
med varandra. När nationalstaten omvand-
las i riktning mot en marknadsstat ändras
arbetsfördelningen mellan statliga institut-
ioner, privata företag och andra aktörer i
samhället.8

Utvecklingen av en långsiktig säkerhets-
strategi måste utgå från att försvars-
doktrinens kombination av mål i form av
restriktioner och medel som är rent defen-
siva inte får vara begränsande. En ny stra-
tegi kan i princip sträva efter att öka för
Sverige viktiga värden, och detta kan inne-
bära att hävda Sveriges intressen offen-
sivt i konkurrens med andra länder och
andra internationella aktörer. Den gamla
försvarsdoktrinen var inriktad på national-
statens säkerhet. Dess territorium utgjorde
ytterst det centrala värde som skulle för-
svaras; territoriet fungerade som en platt-
form för andra värden av säkerhetspoli-
tisk dignitet såsom infrastruktur eller kul-
turen hos de människor som bebodde det.
Denna territoriella bas avgränsades enty-
digt från omvärlden i termer av nationell
suveränitet, och det var staten som förfo-
gade över de resurser som kan användas
för försvarsåtgärder.

I en ny strategi för säkerhet kan det bli
nödvändigt både att ompröva den gamla
synen på ”centrala värden” och att ställa
sig frågor om vems värden som skall säk-
ras och hur detta skall ske. Nationen har
inte längre lika entydiga yttre gränser som
var fallet förr, och kopplingarna mellan
Sverige och omvärlden blir allt mer kompli-
cerade och svårbedömbara.

Sverige håller på att bli allt mer integrerat
i Europeiska Unionen vad avser såväl stat
som samhälle. Integrationen i de globala
ekonomiska systemen avseende handel,
kapital och valutor förtätas hela tiden. Den
svenska ekonomin har enklaver i andra län-
der genom att för nationen betydelsefulla
svenska företag är verksamma där. Många
med medborgarskap eller permanent uppe-
hållstillstånd i Sverige har starka kopplingar
till andra länder, till exempel svenskar som
under större delen av sitt liv bott och arbe-
tat i ett annat land. Ett annat exempel är in-
vandrare med arbete och bostad i Sverige
men med familj, hus och lojaliteter kvar i det
gamla hemlandet. Ett tredje svårbedömt fall
gäller svenska företag som fortsätter att
verka i Sverige men som köpts upp av stora
utländska bolag – i vilken utsträckning ut-
gör de delar av den svenska ekonomin och
det svenska samhället?

 Frågor som måste beaktas när nationens
säkerhet skall definieras är således både
vems eller vilkas säkerhet det gäller och vilka
avvägningar eller prioriteringar som skall
göras mellan motstridiga intressen. Försvar-
bara värden kan finnas antingen inom eller

8 Akademiens avdelning V arbetar nu med detta problem.
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utanför det egna territoriet och utgöras av
många olika komponenter såsom

• befolkning
• materiella värden, som kan vara egna

eller delade, häribland anläggningar,
produktion, försäljning, ägande och ut-
veckling

• icke-materiella värden, som också kan
vara egna eller delade, häribland kultur,
mänskliga rättigheter och miljö.

Utformningen och genomförandet av en
säkerhetsstrategi kommer att möta en rad
konkreta problem och svårigheter. Två av
dessa finns skäl att särskilt beröra, efter-
som de hänger samman med omvandlingen
mot en marknadsstat. Den ena aspekten
rör arbetsfördelningen i strategin inom
nationen mellan stat, företag och kanske
också icke-statliga aktörer som NGO:s
(Non-Governmental Organisations). Vad
kan och vill var och en av dessa typer av
aktörer göra, hur skall aktiviteterna koor-
dineras och hur skall staten i detta hänse-
ende kunna utöva ledarskap? Särskilt in-
tressant är förhållandet mellan stat och
transnationella företag. Vilka styrmedel har
staten gentemot ett företag som verkar på
marknaden? Tänkbara möjligheter kan vara

• reglering/tvång
• incitament
• kontrakt (att ”köpa säkerhetspolitik”)
• styrning genom lojalitet

eller någon kombination av dessa. Alla
möjligheter måste förutsättningslöst un-
dersökas i varje given situation.

Den andra aspekten hänger samman
med att det i marknadsstaternas interna-
tionella ordning fordras en ökande aktivi-
tet för att defensivt eller offensivt hävda
egna säkerhetsintressen mot andra inter-
nationella aktörer. Detta gäller såväl stater
eller koalitioner av stater som företag eller
NGO:s. Mycket tyder på att marknads-
statens internationella ordning innebär
andra villkor än nationalstatens. Ett sätt
att granska detta förhållande är att utgå
från en uppsättning metoder för att utöva
inflytande i den internationella politiken,
som preliminärt kan se ut som följer:

1 Tvång
Militära operationer
Ekonomiska sanktioner
Politisk bestraffning

2 Förhindrande
Störning av beslutsprocess
”Leveransvägran”

3 Möjliggörande
Resurser
Information

4 Köpslagan

5 Vilseledning

6 Rationella argument
I marknadsstatens världsordning ökar san-
nolikt utnyttjandet av icke tvingande makt-
metoder. Ett skäl till detta är givetvis att
”nya” aktörer på säkerhetsarenan såsom
företag och NGO i allmänhet inte förfogar
över några större väpnade styrkor. Ett an-
nat skäl är att det står alltför stora intres-
sen på spel i ekonomiska beroendeför-
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hållanden mellan aktörer i konkurrens med
varanra. Även de övriga metoderna (punk-
terna 2 till 6 i listan ovan), som alla mer
eller mindre ingår i det normala politiska
spelet, kan emellertid få betydande konse-
kvenser, och man måste hela tiden beakta
deras möjliga säkerhetspolitiska inverkan.
   Gunnar Sjöstedt pekade slutligen på det
angelägna i att analysera och utvärdera
riskerna med olika ekonomiska säkerhets-
problem. Ett verktyg för denna utvärder-
ing kan vara att ordna problemen i katego-
rier, och han presenterade ett försök till
sådan kategorisering, som återges nedan.

1 Ekonomiskt ”våld”
Det traditionella ekonomiska säkerhets-
problemet är sanktioner. Sverige kan på
något sätt ställas i en situation där vi drab-
bas av ekonomiska sanktioner (exempel-
vis en ny oljebojkott eller sanktioner av
USA mot EU under ett handelskrig). Det
kan givetvis också inträffa att vi själva
medverkar till att genomföra sådana
tvångsmedel. I bägge fallen kan Sverige
komma att vidkännas betydande värde-
förluster. Speciellt när Sverige är offer för-
hindras konsumtion, produktion eller tek-
nologisk utveckling bl a genom brist på im-
portvaror eller information.

2 Uppkomst av ekonomiska kon-
flikter

Ekonomiska förhållanden eller resurser kan
bli en källa till konflikter. Ett scenario är att
Sverige blir indraget i ett handelskrig, som
orsakas av att en konkurrenssituation på
en internationell marknad leder till stats-

ingripanden. Ett annat scenario är att det
internationella ekonomiska systemet all-
varligt destabiliseras, exempelvis genom
att internationell samverkan eller interna-
tionella regelsystem såsom WTO försva-
gas eller upphör att fungera. Ekonomiska
konflikter kan vara av olika slag beroende
på vad som är konfliktens orsak och vilka
medel som tillgrips. I en genuint ekono-
misk konflikt rör det sig om ekonomiska
värden, t ex kontrollen över en marknad,
och parterna använder ekonomiska makt-
medel för att hävda sina intressen. Ekono-
miska maktmedel kan emellertid också an-
vändas för att uppnå politiska mål, t ex ut-
lämnande av terrorister. Omvänt kan
politiska eller t o m militära medel tillgripas
i en konflikt om ekonomiska värden såsom
råvarufyndigheter.

3 Autonomiproblemet
Kontrollen över den nationella (t ex eko-
nomiska) politiken undergrävs genom fri-
villigt överlämnande av befogenheter till
internationell institution, som upphör att
fungera. I ett annat scenario orsakas auto-
nomiförluster genom destabilisering av det
internationella politiska systemet.

4 Kapacitetsproblemet
Samspelet med omvärlden leder till att
resursbasen blir för svag för ett nationellt
militärt försvar. Detta är ett problem för en
nation som tidigare har haft – eller trott sig
ha – ett försvar med adekvat kapacitet.

5 Finansiering av våld
Militärt våld eller terrorism möjliggörs eko-
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nomiskt genom finansiering som på något
sätt drar in Sverige.

6 Förhindrande av framtida kon-
flikter

Användning av ekonomiska resurser för
att förebygga/förhindra/hantera konflikter
som hotar att uppkomma.

7 Intrång i svensk egendom i
annat land

Kan ske genom expropriation eller ändr-
ingar i det främmande landets lagar.

Bland de här uppräknade fallen torde num-
mer 2, 3 och 4 vara de som är svårast att ana-
lysera men också mest angelägna att förstå.

Adam Jacobsson hade som rubrik på sin
inledning valt ”Vad har nationalekonomi
med säkerhetspolitik att göra?”  Anföran-
dets inriktning var att kort beröra natio-
nalekonomisk konfliktforskning i allmän-
het för att sedan gå in på frågor rörande
marknadsstaten och möjliga säkerhetspo-
litiska konsekvenser av marknadsmiss-
lyckanden.

Utgångspunkten för den nationalekono-
miska analysen är i regel den att rationella
individer eller organisationer strävar att
maximera någon nyttofunktion i strategisk
växelverkan med andra individer eller or-
ganisationer. Resultaten får formen av teo-
retiska modeller, vilkas förutsägelser kan
utvärderas med statistiska metoder. Som
exempel på frågeställningar som har be-
handlats (eller skulle kunna behandlas) på
detta sätt nämnde han

• hur ekonomiska och politiska para-

metrar påverkar risken för väpnade kon-
flikter

• hur man på effektivast möjliga sätt be-
kämpar organiserad brottslighet

• hur media påverkar demokratins
funktionssätt och vilka ekonomiska fak-
torer som påverkar medias opartiskhet.

Svagheterna i metoden är naturligtvis
främst att aktörer inte alltid är rationella,
att problemen kan vara svåra att paramet-
risera korrekt och att det statistiska under-
laget för prövningen kan vara ofullstän-
digt eller på något sätt skevt.

Utan att närmare kommentera Bobbitts
tidigare nämnda hypotes om ”marknads-
statens” framväxt konstaterade han däref-
ter att marknader spelar en viktig roll, och
han citerade Vernon Smith, ”nobelprista-
gare” i ekonomi 2002, som i sitt tal vid ban-
ketten hade sagt: ”I wish to celebrate: …
Humanity’s most significant emergent
creation: markets.”  Karakteristiskt för
dagens marknader är en hög grad av inter-
nationalisering; enskilda stater kan inte
klara sig utan omvärlden. Samtidigt är mark-
naden i sig själv sårbar för störningar av
olika slag, som kan vara avsiktliga eller
oavsiktliga men som medför att markna-
den fungerar mindre effektivt är den skulle
kunna göra.

Jacobsson nämnde ett antal exempel på
sådana s  k marknadsmisslyckanden (som
inte är detsamma som att en detaljhandels-
butik måste slå igen på grund av vikande
kundunderlag). En typ har att göra med
asymmetrisk information, d v s att parterna
på marknaden har olika grad av informa-
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tion om produkten eller tjänsten som är till
salu eller har inköpts. Som regel har sälja-
ren bättre information än köparen, vilket
inte behöver spela någon avgörande roll i
det svenska samhället men som kan vara
av stor betydelse i t ex ”tredje världen”.
En annan typ av marknadsmisslyckande
beror på marknadsstrukturen: om en eller
ett fåtal aktörer dominerar marknaden ten-
derar detta att påverka såväl prissättning
som kvalitet, speciellt om det förekommer
(illegala) överenskommelser mellan aktö-
rerna. Ett tredje slag gäller vad som kallas
kollektiva varor, varmed avses sådana
nyttigheter som inte upphandlas av en-
skilda och som inte är konkurrensutsatta,
exempelvis försvar och infrastruktur av
olika slag. Slutligen kan vissa marknads-
misslyckanden hänföras till faktorer som
inte direkt har att göra med marknaden som
sådan. Det kan röra sig om miljömässiga,
kulturella eller liknande faktorer.

När marknadsmisslyckanden uppkom-
mer finns ett behov av reglering från t ex
statens sida. Staten kan exempelvis utkräva
skatter för att köpa in kollektiva varor som
annars skulle finnas i för liten omfattning
eller anta en miljölagstiftning som återver-
kar på marknaden. Vid en ökad internatio-
nalisering krävs en internationell reglering
eller lagstiftning. Härigenom får internatio-
nella organisationer som EU, WTO, FN m fl
en ökad betydelse.

Detta medför emellertid också problem
genom att avståndet från den enskilda in-
dividen till den beslutande eller lagstif-
tande makten ökar. Ett ökat avstånd mel-
lan folk och makt kan leda till att besluten

förlorar i legitimitet, vilket i sig självt har
betydelse för säkerhetspolitiken.

 En annan potentiellt säkerhetspolitisk
fara ligger i att de internationella organisa-
tionerna inte förmår att tillräckligt reglera
den fria marknaden. Detta kan ge en rad
sekundära effekter på exempelvis inkomst-
fördelningen och därmed förknippade so-
ciala spänningar eller på miljöområdet.

 Jacobsson avslutade med att resultatet
av den pågående utvecklingen är något
ovisst. Frågan är vem som kommer att vara
engagerad i den politiska processen och
med vems bästa för ögonen: Multina-
tionella företag, små välorganiserade intres-
seorganisationer eller starka stater?

Den följande diskussionen blev som man
kunde vänta sig ganska ostrukturerad.
Åhörarna hade ju serverats en synnerli-
gen brokig blandning av åsikter och hy-
poteser, detta utan någon särskild för-
handsinformation. Det går därför inte att
urskilja någon gemensam linje i eller nå-
gon övergripande slutsats ur de olika
diskussionsinläggen. Några av dem kan
förtjäna att nämnas eftersom de kan ha viss
bäring på ett eventuellt framtida arbete
inom samma område.

En talare påpekade således att förvar-
ningstiden för ekonomiska hot var mycket
kort. Särskilt lyfte han fram osäkerheten
om Rysslands framtida utveckling och be-
roendet av ryska råvaror, inte minst energi.
En annan menade att regelverket för mark-
naden hade sina brister och behöver ses
över, medan en tredje påpekade att den
dynamik som nu präglar världssituationen
automatiskt medför en osäkerhet. Detta var
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i viss samklang med uttalandet att problem
av det slag som ventilerats inte har någon
”angripare” utan att det är friktionen som
orsakar dem, och att man måste lära sig att
leva med osäkerhet.

I ett avseende kunde man dock se en
viss konvergens i diskussionsinläggen,
nämligen såtillvida att flera av åhörarna
uttryckte viss tillfredsställelse med att mini-
seminariet kommit till stånd. En talare ut-
tryckte sin mening att det fanns för litet

gränsöverskridande forskning mellan po-
litik och ekonomi, en annan att det utom-
lands – men inte här i landet – var vanligt
att internationell ekonomi ingick i studiet
av internationella relationer. Sammantaget
kan det tolkas som en uppmuntran till Aka-
demien att försöka fortsätta undersökning-
arna av ämnet, ehuru mer preciserat och
avgränsat än vid detta tillfälle.
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