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Den politiska och ekonomiska dimensionen  
Det är lätt att tro att politik riktad mot marknaden är av typen antingen-eller. Antingen 
reglerar man en verksamhet eller också gör man det inte. Så enkel är inte bilden. Det är 
tvärtom ett kontinuum med mer eller mindre politisk inblandning. Det finns näringar som bara 
i något avseende, låt oss säga ett led i produktionskedjan, är reglerat. Andra näringar är under 
vissa perioder mycket hårt reglerade, allt från etableringskontroll till pris- och volym-
påverkan. Bankerna är ett exempel på en bransch som i så gott som alla OECD-länder var 
hårdreglerad i denna mening under efterkrigsdecennierna fram till omkring 1980. Vi kan tala 
om en politisk dimension efter vilken graden av reglering och annan politisk inblandning 
varierar. Det finns bara en diskontinuitet längs denna politiska dimension, övergången till 
offentligt monopol.  
    Det finns två typer av politiska beslut som leder till offentligt monopol. Det första handlar 
om att vi gemensamt beslutar att vi vill ha tillgång till vissa varor och tjänster som vi på privat 
initiativ inte får fram i tillräcklig omfattning. Skattefinansierad grundforskning är ett exempel. 
Det är för övrigt ett exempel på en genuint kollektiv vara, förbrukas den finns den kvar 
(Änkans krus-tillgång), och den kan inte produceras på privat initiativ i tillräcklig omfattning. 
Det finns andra varor och tjänster som inte kan produceras på på privat initiativ, som försvar 
och rättsväsende, men det är inte genuint kollektiva varor i meningen att båda de här 
kriterierna är uppfyllda. Ett regemente, en domstol, en polisstation etc är med andra ord inga 
Änkans krus-tillgångar.    
    Att det inte kommer fram tillräckligt av sådana varor och tjänster hänger väsentligen 
samman med att det är svårt för en privat aktör att kunna ta betalt, avkastningen blir helt 
enkelt för dålig givet en acceptabel risk, eller också är risken för hög givet en acceptabel 
avkastning. Att vi får ett offentligt monopol av dessa varor och tjänster är med andra ord ett 
uttryck för marknadens ofullkomlighet. Varför denna ofullkomlighet finns skall jag strax 
återkomma till.  
    Den andra kategorin av beslut som leder till ett offentligt monopol tar alltså sin 
utgångspunkt i att viss produktion inte bör ske inom marknadssektorn även om det skulle vara 

fullt möjligt. En produktion av varan eller tjänsten på marknadens villkor skulle med andra 
ord vara ekonomiskt försvarbar men ”etableringsförbud” gäller. Bevekelsegrunderna är strikt 
politiska. Det anses olämpligt, oetiskt, osäkert, orättvist etc med en marknadslösning. ”Man 
skall inte göra profit på människors ohälsa” och liknande slogans kan underbygga den 
politiska legitimiteten. En stor del av den offentliga produktionen av ”vård-skola-omsorg” 
tillhör den här kategorin. 
    Det finns således en produktion i gråzon, i gränslandet mellan den genuina kollektiva varan 
som måste produceras gemensamt och den del av produktionen där det är fritt fram för 
marknadslösningar. Det politiska beslutet att införa en obligatorisk, löpande kontroll av 
svenska bilars trafiksäkerhet kan vara ett annat exempel. Det fanns åtminstone två alternativa 
konkreta lösningar. Antingen lämna till marknaden, i praktiken till bilverkstäderna, att svara 
för den faktiska kontrollen men komplettera den med en noggrann, och säkert kostsam, 
tillsyn. Eller producera tjänsten i offentlig regi. Politikerna valde det senare alternativet (AB 
Svensk Bilprovning) och gav bolaget monopol. Det är en produktion i gråzonen. 

Den ekonomiska dimensionen      

Också marknaden är ett kontinuum om vi med det menar att vissa verksamheter är mer 
lämpade för marknadshushållning än andra, kort sagt sådana där aktörerna på marknaden kan 
göra en transaktion till låga kostnader. Låga transaktionskostnader betyder att det finns 
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alternativ att välja mellan och att det kostar lite att söka bland dem, att det är väl definierade 
produkter vilket gör att man lätt kan komma överens om priset och andra villkor och att det 
finns lite att följa upp och kontrollera när väl överenskommelsen är träffad. Marknaden för 
finansiella tillgångar som valutor, statsobligationer, statsskuldsväxlar etc är exempel på 
produkter med normalt mycket låga transaktionskostnader. Det är alltså produkter som är väl 
lämpade att handlas på en marknadsplats. 
   I andra änden av skalan finns produkter med mycket höga transaktionskostnader. En 
anledning kan vara att det är kostsamt att bedöma alternativen, det kanske inte ens finns en 
konkurrerande produkt på den relevanta marknaden. Säljaren har med andra ord monopol och 
det i sig leder till att risken för att bli utnyttjad ökar. Som köpare tänker jag mig för, kanske 
granskar om det finns andra sätt att tillgodose min efterfrågan på etc. Allt leder till högre 
transaktionskostnader. Ett annat skäl kan vara att tillgången som transaktionen avser kan vara 
svår att definiera. Det kan exempelvis vara svårt att dra gränsen mellan mitt och ditt. Innan 
gränserna mellan olika gårdar var tydligt fastställda genom en av alla accepterad procedur, i 
Sverige skiftes- eller rågångsförrättningar under perioden 1775-1850, var det som redan 
nämnts svårt att få till stånd en väl fungerande gårdsmarknad.  
    En annan situation med så höga transaktionskostnader att det kan bli svårt att få en 
marknadslösning att fungera kan uppträda om säljaren har svårigheter att inkassera 
betalningen av den som köpt eller utnyttjat produkten. Det finns två sådana typsituationer.  
    Den första uppträder om jag som producent eller ägare till en vara inte kan skydda mig mot 
att produkten utnyttjas utan tillåtelse, eller i varje fall inte utan att det kostar mycket att ”ta 
upp inträdet”. En väg eller en fyr skulle kunna vara exempel. En variant på temat är att jag av 
plikt, omtanke, medkänsla etc inte tycker att jag kan undanhålla produkten, exempelvis ett 
läkemedel, trots att jag inte får betalt. Pliktmoralen tar i det fallet kommandot över profit-
moralen för att använda två uttryck från journalisten Göran Rosenberg1. Man kan möjligen 
generalisera och säga att för verksamhet där produktens användning kan förknippas med 
mycket stark pliktmoral är en marknadslösning olämplig helt enkelt eftersom producentens 
moraliska konflikter höjer transaktionskostnaderna. Det kan således gälla sådant som vård, 
skola omsorg, försvar etc. 
    Den andra typsituationen uppträder om det i stället är en Änkans krus-tillgång som 
produceras. Vissa sådana tillgångar, eller produkter, har starka spillover-effekter, det vill säga 
det finns en risk att tillgången snabbt sprids till andra, konkurrerande producenter som kan 
utnyttja den utan att ha betalat för den. Det är detsamma som att säga att transaktions-

                                                
1 Pliktmoralen är den typ av rättesnören som vi som individer har som sociala varelser. Vi är som individer 
atomistiska delar av ett samhälle och för att det skall fungera och fungera smidigt måste det i botten för 
samhället finnas ett odokumenterat, mjukt regelsystem, en pliktmoral. Plikten kan vara allt från den klassiska 
plikten ”att tjäna sitt land” till att rösta i allmänna val. Det tycks som om Göran Rosenberg till pliktmoralen 
också räknar den allmänna moralens föreskrifter av typen ”du skall icke stjäla”, ”du skall icke döda” etc. Liksom 
att vi har en plikt att ta hand om gamla, sjuka, handikappade, barn etc. 
    Mot det sätter han profitmoralen, alternativt skulle man kunna tala om egennyttan. Profitmoralen är allt det 
som jag som individ gör för att vinna fördelar åt mig själv, inte så sällan i ett nollsummespel vilket innebär att 
det sker på någon annans bekostnad. Här är otrohet acceptabelt, jag har ingen ”plikt” att alltid handla i samma 
affär, jag handlar där jag finner den bästa produkten givet ett visst pris etc.  
   Enligt Rosenberg är dessa två typer av moral principiellt olika till sitt ursprung. Den första, pliktmoralen, 
kommer ur det behov jag har som social varelse, av att vara en del av en större helhet med andra individer. Det 
övergripande målet är mitt samhälles överlevnad och välmåga. Den andra, profitmoralen, gäller uteslutande mig 
själv. Det är mina egna mål som skall tillgodoses (högsta möjliga inkomst åt mig själv, bästa möjliga utsikt, så 
långt fram i kön man kan komma etc). Det finns inget egentligt utrymme för hänsyn till andra. 
    Dessa båda ”moraler” fungerar samtidigt och hamnar ofta i konflikt med varandra och som individer löser vi 
upp konflikten genom kompromisser och avvägningar. Källa: Filosofiska Rummet (P1) söndagen den 24 
november 2002. Se också Rosenberg, G., 2003, Plikten, profiten och konsten att vara människa, Albert Bonniers 
Förlag, Stockholm. 
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kostnaden i producentperspektivet blir mycket hög, så hög att varan har en tendens att inte bli 
producerad i tillräcklig omfattning. Det förklarar som jag just diskuterat varför vissa Änkans 
krus-tillgångar blir offentliga monopol. De statliga satsningarna på grundforskning kan förstås 
på det sättet.2 
   Mellan dessa båda ytterligheter längs den ekonomiska dimensionen – från den mest till den 
minst ”marknadsanpassade” produkten − finns marknader som är långt ifrån perfekta men 
ändå på det hela taget fungerar friktionsfritt, dock med högre transaktionskostnader. Ett 
exempel är fastighetsmarknaden. Här finns konkurrerande produkter men produkterna är 
svåra att jämföra. Det kan exempelvis vara svårt att jämföra en bostadsrätt med en annan. Det 
är inte bara priset som avgör. Lägenhetens planlösning, finish, placering i huset etc måste 
vägas ihop med sådant som närhet till skolor, om fastigheten ligger i den eller den kommunen 
eller stadsdelen etc. Och överlagrat alltsammans ligger köparens ”känsla” för vad som är rätt 
eller fel att göra. Transaktionskostnaderna blir höga. 
     Också längs den ekonomiska dimensionen finns en diskontinuitet i meningen att det för 
vissa produkter vid en given tidpunkt överhuvudtaget inte existerar en marknadslösning. Man 
kan också uttrycka sig så att transaktionskostnaderna har blivit oändligt höga. Vad känne-
tecknar en sådan situation? Eller uttryckt på annat sätt. Vad fordras för att det inte skall finnas 
en marknad även i en situation av fri etablering för både köpare och säljare och i avsaknad av 
andra regleringar? Det måste sett i producentens perspektiv ha något att göra med avkastning 
och risk. Antingen att den förväntade avkastningen är otillräcklig givet en viss risk. Eller att 
risken är för hög givet en acceptabel avkastning.  
    Att risken är för hög för att få en företagsekonomisk kalkyl att gå ihop har oftast att göra 
med strukturen på efterfrågesidan. Vi kan ha att göra med en produktion där kunderna 
behöver tjänsten bara då och då, kanske bara vid några få tillfällen under ett helt liv, kanske 
inte alls, och då inte har vilja eller förmåga att betala för den, i varje fall inte betala fullt pris. 
Domstolsväsendet, polisen och brandkåren kan vara exempel. Eller det kanske bara finns en 
enda kund, staten, och det kan på samma sätt som monopol på utbudssidan leda till 
imperfektioner. Kundens betalningsförmåga eller vilja att ställa upp den dag betalning blir 
aktuell kan vara ifrågasatt. Utan särskilda garantier kommer under sådana omständigheter 
ingen privat produktion till stånd. Att upprätthålla en armé eller annan militär kapacitet kan 
vara ett exempel. 
    Att den förväntade avkastningen är för låg kan hänga samma med svårigheten att ta betalt. 
Det kan vara en tillgång eller resurs där det krävs en kostsam administrativ apparat för att ha 
kontroll över utnyttjandet. Klassiska exempel som brukar nämnas i läroböckerna är fyrar, 
gator och vägar. Kontrollkostnaden är således så hög att produktionen inte kommer till stånd 
på marknadens villkor. Samtidigt inser vi att den teknologiska utvecklingen med snabba steg 
sänker kontrollkostnaderna, möjligen är kostnaderna för att kunna ta betalt för utnyttjandet av 
sådana tjänster som gator och vägar snart så låga att en marknadslösning är tänkbar. Under 
alla omständigheter kommer vi att få se mera av att de stora infrastrukturella projekten, 
exempelvis broar och motorvägar, bedrivs i privat regi. Det är detsamma som att säga att det 

                                                
2 Man kan parentetiskt ställa sig frågan varför vissa typer av Änkans krus-tillgångar har en tendens att flyta iväg 
och komma i ”oriktiga” händer. En av orsakerna, förmodligen den viktigaste, är att dessa nyckeltillgångar så gott 
som alltid kan knytas till enskilda medarbetare och eftersom dessa har rätten att lämna företaget och gå till ett 
annat, konkurrerande företag, alternativt starta egen verksamhet, kan följden bli att kunskap om tillgången – och 
det är ju allt oftare i praktiken tillgången själv – hamnar utanför företaget. Och även om det finns formella och 
informella hinder för en kunskapsöverföring på detta sätt, vet vi av erfarenhet att det ofta är så som privata 
Änkans krus-tillgångar sprids. Till delar hänger det sannolikt också samman med kultur och tradition. Om en 
forskare har utvecklat en ny teknik som är kollektiv till sin karaktär, då är det i linje med god forskaretik att den 
ställs till andra forskares förfogande utan kostnad.  
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också längs den ekonomiska dimensionen finns en gråzon mellan den genuint kollektiva 
varan och marknaden. Där måste vi således idag placera ”fyrar, gator och vägar”. Det måste 
vi också göra med vissa av de tjänster som vi brukar inrymma i begreppet ”vård-skola-
omsorg”. För en mycket stor del av dessa finns det idag privata effektiva marknadslösningar, 
liksom för vissa andra tjänster som vi av hävd producerar i ett offentligt monopol.  
   Analysen gör två saker tydliga. För det första att det finns väldigt få genuint kollektiva 
varor. Och även om vi talar om kollektiva varor mera allmänt är det egentligen bara yttre hot 
mot landet och dess medborgare, rättsväsendet inklusive landets administrativa apparat (rege-
ring, riksdag, departement, myndigheter etc) samt några få andra varor och tjänster (till 
exempel grundforskning och vissa kulturella satsningar) som marknaden inte klarar av på 
egen hand, i varje fall inte klarar av att få fram i den mängd som medborgarna skulle vilja.  
    För det andra står det klart från den här enkla analysen att för produkter i den ekonomiska 
gråzonen fungerar marknaden ”så där”. Det finns med andra ord, som nyliberalt färgade 
debattörer ibland tycks tro, inga enkla marknadslösningar för att effektivt producera ”vård-
skola-omsorg”-tjänster. Analysen antyder tvärtom att det kan bli mycket svårt för privatägda 
företag eftersom marknadens mest basala krav, som rätten till fri prissättning eller rätten att 
utforma och organisera produktionen utan inblandning, i praktiken ofta inte kan uppfyllas.  
    Den här diskussionen är i sina huvuddrag sammanfattad i nedanstående figur. 
 

   

Varierande politisk ambitionsnivå   

Den bild som figuren redovisar gäller förhållandena i början av 2000-talet. Vi inser att det 
horisontella gråmelerade band som symboliserar produktionen i den politiska gråzonen är 
smalare än vad det skulle ha varit om vi skulle ha beskrivit förhållandena i Sverige under till 
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exempel 1970-talet. De politiska regleringsambitionerna var då väsentligt högre. Och skulle 
företrädarna för den så kallade PHM-rörelsen, de politiker, företagsledare, nationalekonomer 
och andra som motsatte sig vänsterns planhushållningsidéer omedelbart efter andra världs-
kriget, ha fått rita figuren hade det mesta blivit grått – så tolkades de svenska vänster-
partiernas regleringsplaner vid den tiden.  
    Den grundläggande frågan kring allt som har med reglering och avreglering att göra är 
således varför vi under en period får en viss politisk ambitionsnivå. Där finns de ekonomiska 
argumenten hämtade från neoklassisk nationalekonomi. Det kan finnas marknadsmiss-
lyckanden som också för en ekonom motiverar politiska regleringar och andra styrningsbeslut 
som berör marknaden. Men neoklassisk nationalekonomi räcker inte som förklaring. Det 
måste finnas förklaringar som ligger djupare, förklaringar som har med det politiska systemets 
sätt att fungera att göra, som har med ramarna för politiken att göra och som har med politisk 
ideologi att göra. Och vad gäller den politiska ideologin bestäms den i grunden av det 
produktionssystem som dominerar. Det här är frågor som jag behandlar i essän Välfärds-

statens anda av anti-marknad. 
 
 


