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är i själva verket det alternativ som gynnar dessa intressen 
allra mest. För att ta ett exempel är det egentliga syftet med 
privatiseringen och konkurrensutsättningen av offentliga 
välfärdstjänster ingalunda att öka tjänsteproduktionens 
kostnadseffektivitet – det finns nämligen inga empiriska 
belägg för att den privata tjänsteproduktionen på sikt skul-
le vara kostnadseffektivare än den offentliga – utan om att 
skapa nya, lukrativa affärsmöjligheter för privata företag.

Hur har då politiken hamnat i detta tillstånd av alterna-
tivlöshet, där medborgarnas intressen allt oftare får stryka 
på foten om de råkar hamna på kollisionskurs med kapita-

lets intressen? Den i särklass viktigaste enskilda orsaken är 
den omfattande ekonomiska avreglering som delvis inled-
des redan på 1970-talet, och som sedan framskred i accele-
rerande takt under 1980- och 1990-talen. Som ett resultat 
av denna avreglering kan kapitalet idag fritt röra sig över 
de nationella gränserna: företagen kan obehindrat flytta sin 
produktion till det land som för tillfället erbjuder de gynn-
sammaste villkoren för deras verksamhet, och deras aktieä-
gare kan lika obehindrat kringgå skatt genom att smussla 
undan en del av sin förmögenhet till något av de skattepa-
radis som frodas på olika håll i världen.

Den fria kapitalrörligheten har dramatiskt förskjutit 
maktbalansen mellan politiken och ekonomin till den sist-
nämndas fördel. Aningen förenklat uttryckt har den tidiga-
re konkurrensen mellan olika länders ”nationella” företag 
– som visserligen ofta erhöll statligt stöd i olika former men 
som samtidigt tvingades acceptera att de politiska besluts-
fattarna i gengäld kunde ställa krav på företagen – i allt stör-
re utsträckning ersatts av en konkurrens länder emellan om 
de multinationella företagens investeringar. 

Företagens förhandlingsposition gentemot enskilda 
länders regeringar har förstärkts ytterligare av att antalet 
länder som konkurrerar om företagens investeringar har 
ökat kraftigt i och med kapitalismens utbredning i de ti-

digare socialistiska planekonomierna. Då många av dessa 
nyblivna marknadsekonomier dessutom har valt kombi-
nationen av låga löner och låga skatter som sitt främsta 
konkurrensmedel har det blivit allt svårare för länder som 
Finland och de övriga nordiska länderna att hålla fast vid 
det förhållandevis höga skatteuttag som upprätthållandet 
av välfärdssamhället oundvikligen kräver. I det avseendet 
har järnridåns fall, ironiskt nog, bidragit till att försvaga de-
mokratin i stället för att förstärka den. 

Det är skäl att notera att kapitalismen av idag sätter allt 
större press också på företagen. I de börsnoterade företagen 

domineras ägandet i allt högre grad av placeringsfonder 
och andra så kallade institutionella placerare, som sällan 
har något annat intresse för företagen och deras verksam-
het än att få ut så stora vinster som möjligt och helst också 
så snabbt som möjligt. Om företagens vinstutveckling inte 
klarar av att leva upp till placerarnas förväntningar tillräck-
ligt snabbt flyttar de helt enkelt över sina placeringar till an-
dra företag. Därmed uppstår en ond cirkel där aktieägarna 
sätter en allt hårdare press på företagen, som sin tur ställer 
allt hårdare krav på nationalstaternas regeringar. 

Förutom dem som i likhet med den österrikiske natio-
nalekonomen Friedrich von Hayek föredrar en i ekono-
misk mening liberal diktatur framom en icke-liberal demo-
krati torde de flesta vara överens om att det är hög tid för 
demokratin att återerövra den terräng som gått förlorad till 
kapitalismen under de senaste två decennierna. För denna 
reconquista finns det två strategier som ingalunda uteslu-
ter varandra. Den ena är att återinföra en reglering av de 
internationella kapitalrörelserna. Den andra är att skapa 
övernationella institutioner och samarbetsorgan som kan 
fungera som en demokratisk motvikt både till den globala 
kapitalismen och till de övernationella institutioner som i 
likhet med Internationella valutafonden och Världshan-
delsorganisationen springer dess ärenden.  

I de börsnoterade företagen domineras ägandet 
i allt högre grad av placeringsfonder och andra 
så kallade institutionella placerare, som sällan 
har något annat intresse för företagen och deras 
verksamhet än att få ut så stora vinster som 
möjligt och helst också så snabbt som möjligt.

Nykänens aforismer

DESSA IDÉER OM GEMENSKAP OCH INDIVIDUALITET... 

Vänstern menar sig veta vad rättvisa egentligen innebär. Vänstermänskan anser 

m.a.o. att hennes politik är bäst för alla och envar vare sig folk förstår det eller 

inte. Hon menar sig alltid bemöta dig demokratiskt – även då hon dikterar för 

dig hur du ska leva. Hon känner till den högre gemenskapen. 

De sällsynta fall där högerns representanter har sysslat med att tänka har 

utmynnat i föreställningen om att alla mänskor de facto är fria individer.  

Vid det här skedet av tänkandet blir högermänskan trött och rädd och slutar 

tänka. Därför ser hon inget märkligt i att ett bilmärke i sin reklam först vädjar 

till vår önskan att vara individuella för att sedan som en respons på den här 

önskan presentera sin nya och enormt populära TRENDserie. Den borgerliga 

individualiteten består nämligen i idén att mina pengar är mina och dina pengar 

är dina. Då en människa konsumerar någonting är hon individuell av den orsaken 

att det är hennes pengar som konsumeras. Den borgerliga gemenskapen i sin 

tur går ut på att konsumera tillsammans. Den som konsumerar väldigt litet är 

varken individuell eller del av gemenskapen.

- Gemenskapen tillåter en att ta till sig hurudana dumheter som helst. ”Ju mer  

vi köper tillsammans desto dummare kan vi bli.” Varför vara dum? 

- ”Because you’re worth it!” 

- När är du värd ”det”? När är du ”verkligen” ett DU? När är du en av oss som 

ÄR något? När du köper – FÖRSTÅS.

Om du vill hållas dum; försök förändra världen genom att köpa annorlunda. 

Men du kunde ju också börja tänka på ett annat sätt än vänstermänniskan.	 			

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 		- Hannes Nykänen

v


