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FÖRORD

Forskningsprogrammet ”Att organisera marknader” har drivits vid 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) och 
finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. I denna bok redovisar 
vi några resultat från programmet. Boken bygger på ett stort antal 
böcker och artiklar vilka anges i slutet av boken. En fullständig för-
teckning av alla de publikationer som programmet hittills gett upp-
hov till finns att tillgå på rj.se. Denna bok har flera författare förutom 
undertecknad: Susanna Alexius, Catrin Andersson, Patrik Aspers, 
Christina Garsten, Magnus Erlandsson, Kristoffer Strandqvist, Gö-
ran Sundström och Kristina Tamm Hallström. Samtliga är verksam-
ma som forskare vid Score.

Stockholm i september 2015
Nils Brunsson
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1. MARKNAD OCH ORGANISATION

Under de senaste decennierna har marknader varit populära. Många 
har framhållit fördelarna med ”marknadslösningar” där varor och 
tjänster köps och säljs i konkurrens. Marknader har ställts i motsats 
till verksamhet som sker inom ramen för byråkratiska och stela orga-
nisationer. Marknaders popularitet har lett till att man infört mark-
nader på många nya områden, till ett slags ”marknadisering”. Det 
har varit vanligt att stora företag ”outsourcar” funktioner: tidigare 
avdelningar inom organisationen blir självständiga bolag som kon-
kurrerar med andra leverantörer om att sälja sina tjänster till företa-
get. Skogsbolag har sålt sina kraftverk för att koncentrera sig på kärn-
affären och biltillverkare har sålt sina IT-avdelningar. Inom stater och 
kommuner kallas motsvarande förändringar ofta för privatisering – i 
stället för att det offentliga driver verksamheter i egen regi läggs de 
ut på entreprenad där många företag konkurrerar genom anbud eller 
direkt om medborgarnas val av leverantör. Nya marknader har på det 
sättet skapats för till exempel äldreomsorg, skolor och järnvägstrafik. 

Marknadisering har varit vanligt i många länder men Sverige till-
hör de länder där den drivits särskilt långt. Det finns nu fler mark-
nader än tidigare och områden i det sociala livet där det tidigare inte 
förekommit marknader ordnas nu med marknader. Bakom denna ut-
veckling, på både den privata och den offentliga sidan, ligger tron att 
åtgärderna ökar effektiviteten och är ekonomiskt lönsamma. Mark-
nadslösningar ses som bättre än att inordna eller ha kvar verksam-
heter inom formella organisationer, vare sig dessa utgörs av företag, 
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kommuner, stater eller föreningar. Under tidigare epoker har det va-
rit vanligt att resonera tvärtom. 

Efter 1930-talets finansiella och ekonomiska kris var marknader 
mindre lockande, och andra världskriget och decennierna däref-
ter innebar ett uppsving för stora organisationer som de flesta be-
dömde var både mer effektiva och mindre utsatta för ekonomiska 
risker. Järnvägar förstatligades och många stater åtog sig en mängd 
nya uppgifter. Stora företagskoncerner växte till ett slags konglome-
rat genom att inordna flera, ofta väsensskilda verksamheter inom sin 
organisation. Svenska kommuner fick allt fler uppgifter och antalet 
kommunanställda ökade explosionsartat.

Ekonomen Alfred Marshall menade redan kring sekelskiftet 1900 
att en ekonomi består av två fundamentala former, marknader och 
organisationer. Dessa är tätt sammankopplade och förstärker ofta 
varandra: det är bara individer och organisationer som är utrustade 
med den äganderätt, autonomi och ansvar som är nödvändiga för att 
uppträda som säljare eller köpare på marknader. När organisationer 
för sådär 150 år sedan tilldelades liknande egenskaper som individer 
och började kallas juridiska personer var ett syfte just att de skulle 
kunna uppträda som köpare och säljare på marknader. I själva verket 
är det nästan alltid organisationer som är säljare på moderna mark-
nader; det stora undantaget är arbetsmarknaden. Organisationer är 
också stora köpare: svenska staten och svenska kommuner köper år-
ligen varor och tjänster för ca 600 miljarder kronor, vilket motsvarar 
en dryg fjärdedel av den offentliga sektorns totala omsättning. Mo-
derna industriföretag är stora köpare av insatsvaror och verktyg från 
andra företag. Att skapa fler och mer omfattande marknader betyder 
därför oftast att fler organisationer bildas. Outsourcing och privati-
sering är tydliga exempel på det. 

Det har blivit vanligt att se marknader och organisationer som ra-
dikalt olika former, med helt olika positiva och negativa egenskaper. 
Ibland ses de till och med som varandras motsatser. Inte minst har 
olikheterna betonats inom samhällsforskningen. Formerna har tradi-
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1. Marknad och organisation

tionellt varit uppdelade på olika vetenskapliga discipliner; i Sverige 
har nationalekonomer främst intresserat sig för marknader, medan 
företagsekonomer har organisationer som sitt huvudsakliga studie-
objekt. 

I forskningsprogrammet ”Att organisera marknader” har ut-
gångspunkten varit att marknader och organisationer inte är riktigt 
så olika som det ibland hävdas. Ett viktigt gemensamt drag är att både 
marknader och organisationer organiseras. Det gör det möjligt att 
förstå många aspekter av marknader med hjälp av begrepp och teo-
rier hämtade från studier av formella organisationer. I programmet 
har vi undersökt drivkrafter bakom marknadsorganisation och hur 
organiseringen går till. Vi har undersökt både hur marknader skapas 
genom organisation och hur existerande marknader omorganiseras. 

MARKNADER OCH ORGANISATIONER

En marknad är en social form för utbyte av rättigheter där olika 
erbjudanden bedöms och prissätts. På marknader finns säljare och 
köpare som utgörs av individer eller organisationer. Personer eller 
organisationer erbjuder en vara, tjänst eller pengar mot att andra i 
sin tur erbjuder en annan vara, tjänst eller pengar. Resurser överförs 
alltså inte genom gåvor eller stöld. Och den ena parten tvingar inte 
den andra att genomföra utbytet. Utbytet är i den meningen frivilligt 
– den utbytande har ett val. Dessutom föreligger konkurrens. Köpare 
såväl som säljare konkurrerar inbördes med varandra via olika erbju-
danden om att köpa eller sälja varor eller tjänster. 

Tanken att det är fundamentalt med konkurrens på marknader 
kan härledas från idén om frivillighet. Konkurrens betyder i mark-
nadssammanhang att det finns flera att utbyta liknande saker med; 
skulle det bara finnas en möjlig utbytespartner för en viss typ av vara 
eller tjänst så kan man visserligen i princip avstå från utbyte men 
om det man vill byta till sig verkligen är något man behöver (till 
exempel mat) och man inte kan skaffa det på annat sätt så har man i 
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praktiken inte mycket val. Ju fler man kan välja ha utbyte med desto 
friare blir ett val. Samtidigt kan frivilligheten i praktiken vara nog så 
begränsad. Antalet konkurrenter att köpa ifrån kanske inte är särskilt 
stort, köparen har inte alltid nog med pengar att köpa för och många 
måste försöka sälja sin arbetskraft på arbetsmarknader där det finns 
få köpare och många konkurrerande säljare. 

Marknader är alltså ett samlingsnamn för platser där utbytena 
sker eller för utbyten av vissa varor eller tjänster. Det är viktigt att 
lägga märke till det fordras både utbyten och konkurrens för att vi ska 
tala om en marknad. Utbyte utan konkurrens kan kallas handel. Kon-
kurrens finns på väldigt många av livets områden utan att utbyten, 
och därmed en marknad, föreligger. I ett samhälle utan brudköp eller 
liknande finns ingen ”äktenskapsmarknad” även om konkurrensen 
mellan dem som vill gifta sig med en viss man eller kvinna kan vara 
nog så hård. 

Det finns inte heller en marknad i singularis. Marknaderna är 
många och olika. På vissa är antalet säljare och köpare många, på an-
dra få. På en del marknader gynnar köparna än den ena än den andra 
säljaren, medan köpare och säljare på andra marknader kan ha decen-
nielånga utbytesrelationer. Och olika marknader är på skilda sätt och 
i olika grad beroende av institutioner och av organisation. 

Formella organisationer som stater, företag och föreningar 
utgör en annan social form. Centralt i organisationer är beslut. I en or-
ganisation finns en rätt att fatta beslut som avser andra och vad de ska 
göra. Rätten är begränsad till att omfatta medlemmarna i organisatio-
nen, medlemmar som brukar ges olika namn i olika organisationer, 
till exempel medborgare, anställda eller just medlemmar. Besluten 
kan fattas av alla medlemmar gemensamt eller av ett fåtal med denna 
uppgift. De mest fundamentala besluten i en organisation kan sägas 
vara beslut om vilka som ska bli eller förbli medlemmar, om hierarki 
(det vill säga om hur beslut ska fattas och om man ska utnyttja rätten 
att fatta tvingande beslut), om regler för vad medlemmarna bör göra, 
om att övervaka vad medlemmarna gör, samt om att utdela belöning-
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1. Marknad och organisation

ar eller bestraffningar, det vill säga positiva eller negativa sanktioner. 
Ibland framstår organisation och marknad som två skilda alter-

nativ, som när ett företag eller en stat överväger om de ska producera 
en viss vara eller tjänst inom den egna organisationen eller om de ska 
köpa den av någon annan på en marknad. Men organisationer och 
marknader utgör inte varandras motsatser. Den ena formen uteslu-
ter inte den andra. Tvärtom är det ganska vanligt att marknader är 
inordnade i formella organisationer. Aktiebörser drivs till exempel 
vanligen som företag eller föreningar. Många stora företag och en del 
kommuner skapar interna marknader inom sig där olika avdelningar 
får handla med varandra och konkurrera med såväl andra avdelningar 
som utomstående företag. Dessutom är både marknader och orga-
nisationer organiserade, men också beroende av andra ordningsska-
pande företeelser som institutioner och ömsesidig anpassning. För 
att klargöra vad som menas med marknaders organisering ska vi kort 
beskriva alla dessa tre former av ordningsskapande.

Tre ordningsskapare

Ordning, förutsägbarhet och samordning mellan människor kan för 
det första skapas av institutioner. Institutioner är handlingsmönster 
och föreställningar som människor inom en viss grupp eller hela sam-
hällen tar för givna, som de normalt inte ifrågasätter och som de kan 
handla i enlighet med utan att fatta beslut eller behöva förklara och 
motivera varför de gör som de gör. Att ta i hand när man hälsar är 
en institution i många samhällen, liksom att ställa sig i kö eller sitta 
tyst under en föreläsning. Organisationer som allmän företeelse är 
starkt institutionaliserade – människor har en mängd förgivettagna 
förväntningar om hur en organisation är uppbyggd, vilka roller som 
finns (till exempel chefer och underställda), och hur folk med olika 
roller ska bete sig. 

På liknande sätt är marknader beroende av institutioner som gör 
att människor vet hur de ska bete sig på en marknad. Att lära sig vad 
det innebär att köpa och sälja är en viktig och tidig del av barnuppfos-
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tran. Äganderätten är en central institution på marknader. Den är en 
förutsättning för handel, och därmed också för den handel som sker 
på marknader. Äganderätter är för det mesta garanterade av stater 
men de är också inbäddade i sociala seder och bruk, vilket innebär att 
de normalt tas för givna och inte ifrågasätts (Hodgson 1988:147–171). 
Vad som kan och inte kan handlas på marknader är också i många fall 
institutionaliserat. Det är självklart att kylskåp och aktier handlas på 
marknader medan det inte är legitimt att handla med människor el-
ler politiska beslut. Finansmarknader anses i stort sett legitima i dag 
men nådde den statusen först efter en stegvis utveckling. De var inte 
självklart legitima utanför finanskretsarna på 1700-talet, då ”finan-
siella transaktioner ägde rum i kaffehus och på närliggande gator, och 
då handlare och kunder ofta jagades av polisen” (Preda 2009:60–61).

Institutioner kan ha uppkommit genom ömsesidig anpassning el-
ler organisation men väl etablerade utgör de en annan form för ord-
ningsskapande än dessa två.

Ordning kan för det andra skapas genom att människor ömse sidigt 
anpassar sig till varandra, genom att människor iakttar, reagerar på 
och påverkar vad andra gör (Lindblom 2003). Ömsesidig anpassning 
kan ge upphov till mer fasta mönster, strukturer. Ett språk är till 
exempel en struktur som till största delen uppkommit genom ömse-
sidig anpassning. 

Ömsesidig anpassning är viktigt på marknader. En förhandling 
om ett enstaka köp av en enskild vara eller tjänst är ett exempel. Ett 
annat är långvarigt samarbete mellan säljande och köpande företag 
som är vanligt på marknader för industriella insatsvaror och som 
kan omfatta både gemensam produktutveckling och samordning av 
produktionsprocesser (Håkansson m.fl. 2009). Producenter av varor 
anpassar sin produktion till vad de kan övertyga köparna att köpa 
och till den konkurrens de möter. Genom ömsesidig anpassning kan 
strukturer växa fram, till exempel oligopol eller monopol. Inom na-
tionalekonomin har ömsesidig anpassning och resultatet därav rönt 
mycket stort intresse. Marknader ses gärna som oavsiktliga resul-
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tat av människors aktiviteter. Denna tanke uttrycktes tidigt av den 
skotske filosofen Adam Smith: ”Varje individ […] strävar endast 
efter egen vinning men leds därmed, som i så många andra fall, av 
en osynlig hand att främja ett syfte som inte ingick i hans avsikter” 
(Smith 1776/1981:456). Den här typen av förklaring till koordinering 
på marknader ”visar hur något övergripande mönster, som man skul-
le ha trott måste skapas av en individs eller grupps lyckade försök att 
förverkliga mönstret, i stället skapats och upprätthålls av en process 
som på intet sätt haft till syfte att skapa detta övergripande mönster” 
(Nozick 1974:18). 

För det tredje skapas ordning av organisation.

ORGANISATION AV MARKNADER

Organisation finns inte bara inom formella organisationer. Också ut-
anför organisationer fattas beslut om medlemskap, hierarki, regler, 
övervakning och sanktioner. Marknader utgör ett exempel. Det är 
många som vill besluta om vad som ska gälla på en marknad. De 
använder sig med större eller mindre framgång av ett eller flera orga-
nisationselement och riktar sig till olika aspekter av marknader som 
exempelvis säljare, köpare eller de varor och tjänster som utbyts.

Medlemskap på marknader finns för både säljare och köpare. Med-
lemskap kan avgöra vem som över huvud taget får uppträda som säl-
jare på marknaden. Skråväsendet var ett system där rollen som säljare 
beslutades. En modern variant är kravet i vissa länder och städer på 
att man ska tillhöra en organisation för att kunna erbjuda taxiresor. 
Anordnare av marknadsplatser av olika slag måste nästan alltid be-
sluta vem som får uppträda på marknaden – utrymmet på torget eller 
mässhallen är begränsat, och dessutom vill arrangören kanske bara 
släppa in säljare av vissa varor eller säljare med vissa egenskaper, till 
exempel särskilt seriösa sådana. Också köpare är ofta organiserade 
genom medlemskap. Arbetsgivare organiserar sig i arbetsgivarorga-
nisationer inför förhandlingar med facket. 
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På de flesta marknader förekommer det ett stort antal regler. De 
kan avse hur produkterna ska vara utformade, hur säljarna eller kö-
parna ska vara beskaffade eller hur utbytet ska gå till. Stater och stats-
förbund utfärdar regler som avser alla marknader inom vissa territo-
rier eller till och med globalt. Men stater kan också utfärda regler som 
gäller enbart för specifika marknader. Till exempel finns det regler 
som kraftigt begränsar vilka varor som kan säljas på marknader för 
läkemedel. Arrangörer av marknadsplatser kan ställa upp regler för 
hur säljare och köpare ska agera. 

Många regler på marknader utgörs av standarder, det vill säga 
regler som inte är bindande. Regelsättaren tvingar inte de tilltänkta 
regelföljarna att följa reglerna – därför att regelsättarna inte har rätt 
till det eller för att de inte vill. 

Standarder är mycket vanliga på marknader. De flesta standarder 
sätts numera av internationella standardiseringsorganisationer, men 
som vi ska visa sätter också en rad ideella organisationer standarder. 
Det finns standarder för mått och mätmetoder och för hur produkter 
ska vara utformade. Nästan alla varor på moderna marknader föl-
jer flera standarder. Standarder används också för att kategorisera 
och påverka säljare och köpare, särskilt om dessa är företag. Hit hör 
till exempel redovisningsstandarder som används för att avgöra hur 
ekonomiskt starka företag är, kvalitetsstandarder eller standarder för 
miljöarbete eller socialt ansvar som styr hur det företagsinterna arbe-
tet läggs upp. På vissa områden begränsar standarder mycket effektivt 
vilka varor som över huvud taget bjuds ut på marknaden. Det är till 
exempel inte meningsfullt att försöka sälja komponenter till telefoner 
som inte följer etablerade standarder eftersom de inte kan användas 
av telefontillverkarna. I andra avseenden har standarder inflytande 
på många köpares värdering av olika varor, till exempel i fallet med 
standarder för miljöpåverkan.

Också organiserad övervakning av marknader är vanligt. Det 
finns många som övervakar att standarder och andra regler följs. Va-
ror kan efter kontroll av organisationer som Svenska Naturskyddsför-
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eningen eller Fairtrade International förses med olika slags märken 
som ska visa att de är miljövänliga eller är producerade på ett rättvist 
sätt. Företag kan bli certifierade som kvalitetsföretag eller som före-
tag som tar socialt ansvar. Ratinginstitut som Standard and Poor’s 
övervakar företags kreditvärdighet. Det har hänt att pensionärsor-
ganisationer i Sverige systematiskt har övervakat prissättningen på 
dagligvaror. Tidningar publicerar och jämför priser och kvaliteter på 
konsumentvarumarknader. Köpare och säljare kan också gemensamt 
komma överens om att organisera någon form av oberoende övervak-
ning för att få utbytet och prissättningen på marknaden att fungera. 
Ett fall är så kallad virkesmätning vid handel med avverkad skog. 

Sanktioner kan vara både negativa och positiva. Ett exempel på en 
organiserad bestraffning är beslut om bojkott av vissa varor eller vissa 
säljare. Belöningar i form av utmärkelser och priser har länge varit 
vanligt på till exempel bokmarknaden och filmmarknaden, men idén 
sprider sig till fler och fler marknader. En annan form av belönande 
sanktion är när tidningar betygsätter film. Ytterligare en annan är 
olika slags rankningar av säljare. De bygger på en organiserad över-
vakning och följer ibland tillkännagivna regler, ibland inte. Certifie-
ringar och ackrediteringar är andra former av positiva sanktioner som 
blivit allt vanligare. Ofta handlar det om att en utomstående part be-
dömer i vilken utsträckning säljare och köpare följer vissa standarder.

Hierarki är inte motsatsen till marknad. Tvärtom innehåller mark-
nader många hierarkiska moment. Den som arrangerar en marknads-
plats har för det mesta rätt att tvinga den som vill verka där till att 
följa vissa regler, bli övervakad på ett visst sätt, eller utföra utbytena 
på ett visst sätt. Medlemmarna i en branschorganisation kan tvingas 
att följa vissa etiska regler, och de kan vara tvungna att tillåta över-
vakning och acceptera sanktioner i form av exempelvis skadestånd. 
Inom karteller som dem på arbetsmarknaden kan reglerna gälla vilka 
priser som får accepteras. Stater är organisationer som ibland be-
slutar om medlemskap, regler, övervakning och sanktioner som blir 
bindande för dem som verkar på olika marknader. Men vilken stat 
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som ska erbjuda hierarki är inte alltid givet. I internationell handel är 
det vanligt att säljare och köpare kommer överens om att tvister ska 
avgöras med hierarki och vilken hierarki som ska gälla, det vill säga 
vilken domstol eller skiljeinstitut som ska anlitas.

Att marknader innehåller viktiga element av ömsesidig anpassning 
mellan säljare och köpare verkar ha lockat många ekonomer att tänka 
sig att marknader helt och hållet är ett slags spontana ordningar. De 
bortser då från institutioner och antar att marknader utmärks av av-
saknad av organisation, att ingen beslutar om andras åtgärder. Då blir 
bilden lätt att marknader också uppstår som enbart ett resultat av öm-
sesidig anpassning, att de är något slags naturliga fenomen där ingen 
talar om för säljare och köpare vad de ska göra, eller att de ska börja 
handla med varandra; de är så att säga födda med egenskapen att vara 
säljare och köpare. För många ekonomer behöver därför inte mark-
nader förklaras, de bara finns där och är i stället en utgångspunkt för 
vidare analyser. Oliver Williamson menade exempelvis att ”[i]n the 
beginning there were markets” (1975:20). Organisation är på sin höjd 
något som kan ersätta marknad då prisjämviktslösningar fallerar: 
”organizations are the means of achieving the benefits of collective 
action in situations in which the price system fails” (Arrow 1974:33).

Man kan dock undra över hur ekonomer kommer fram till att 
marknader är naturliga och enbart resultatet av ömsesidig anpass-
ning. En anledning är att dessa ”fåtöljantropologer” med fördel anger 
”fiktiva” exempel på utbytesinteraktioner där ”den ekonomiska män-
niskan” alltid är en förutsättning, till exempel ”den förmodade jä-
garens, fiskarens och båtbyggarens transaktioner, eller mannen med 
hyveln och de två plankorna, eller de två männen med äppelkorgen 
och nötkorgen” (Veblen 1898:382). Med verkligheten har detta dock 
lite att göra.

Likheter mellan organisationer och marknader

Marknader och organisationer liknar alltså varandra i avseendet att 
de bägge är organiserade. Dessutom är institutioner och ömsesidig 
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anpassning viktiga ordningsskapare inte bara på marknader utan 
också i organisationer. I stort sett ingen organisation kan fungera 
endast med hjälp av organisation. Ömsesidig anpassning mellan med-
lemmarna i organisationen är nödvändigt. Och de senaste decen-
nierna har organisationsforskare pekat på att de flesta organisationer 
är starkt påverkade av institutioner som är gemensamma för många 
eller till och med alla organisationer av samma typ. Organisationer 
är inte bara lokala, beslutade ordningar utan också uttryck för den 
mer allmänna ordning som institutioner utgör. I vissa organisationer 
som till exempel universitet behövs inte mycket organisation efter-
som kärnverksamheterna är starkt institutionaliserade – världen över 
tar folk det för självklart att undervisning och forskning ska gå till på 
ett visst sätt, samma överallt.

Likheterna mellan marknader och organisationer blir särskilt tyd-
liga när marknader skapas och inordnas i formella organisationer, 
till exempel i börser. Att många nutida ekonomer upprätthåller en 
skarp distinktion mellan marknad och organisation och utgår från 
att marknader uppstår naturligt är förvånande eftersom den teori om 
marknader de utgår från är Léon Walras och Alfred Marshalls studier 
av börser (Aspers 2007). Marshall menade redan 1920 att 

the most highly organized exchange are the Stock Exchanges. As a 
rule those who deal on it are in effect a corporation: they elect new 
members and also the executive of their body and appoint the com-
mittee by which their own regulations are enforced. (1961:256–257)

Vad Marshall här noterade var att börser utgörs just av formella orga-
nisationer. Som formella organisationer kan de inte bara fatta beslut, 
de har också tillgång till alla fundamentala organisatoriska element. 
För att handla på börser krävs medlemskap som beslutas av börsen. 
Detta innebär att börsen har kontroll över vilka som handlar (även 
om nästan alla medlemmar handlar på uppdrag av andra, sina kun-
der). Det finns en hierarki i betydelsen att beslut kan vara bindande. 
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Denna möjlighet till bindande beslut utnyttjas ofta. Man beslutar om 
medlemskap, och man beslutar om en mängd detaljerade regler, som 
till exempel bestämmer exakt vilka varor som handlas. Ofta beslutas 
om detaljerade regler för att klassificera varor i bestämda och klart åt-
skilda grupper. Man definierar olika slags aktier eller olika kvaliteter 
av råvaror. Reglerna omfattar normalt även hur utbyten ska gå till, 
samt hur information ska och får spridas. Börsen har rätt att övervaka 
vilka affärer som görs och hur medlemmarna handlar. Den kan ut-
färda negativa sanktioner i de fall brott mot reglerna upptäcks. 

Men liksom andra organisationer beslutar börser inte om allt vad 
medlemmarna gör. På en börs lämnas medlemmarna vissa bestämda 
områden där de själva får bestämma – de har en zon där de inte är in-
differenta till organisationens beslut. Medlemmarna får själva besluta 
om när de ska vara säljare och när de ska vara köpare, hur mycket de 
ska utbyta (även om det kan finnas vissa gränser) och vilket priser 
de vill acceptera. Dessa friheter skapar konkurrens mellan medlem-
marna. Utan denna frihetsgrad vore det inte längre en marknad. Man 
kan faktiskt säga att börsens omfattande organisering är en förutsätt-
ning för att denna frihet ska råda. Marknaden är således ett resultat 
av organisation.

Det är också intressant att just börser om de organiseras rätt kan 
skapa marknader som är närmare ekonomers marknadsideal än alla 
andra marknader. Walras betonade att 

the markets which are best organized from the competitive stand-
point are those in which purchasers and sales are made by auction 
[…] This is the way business is done in the stock exchange, com-
mercial markets, grain markets, fish markets, etc. (Walras 1954:83–
84)

På en ideal marknad finns det konkurrerande köpare och säljare och 
varje enskild säljares eller köpares roll är marginell och kan inte på-
verka hur marknaden fungerar eller hur priser sätts (Knight 1921:76-
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81). Transaktionskostnaden är noll och produkterna som handlas är 
homogena. Dessa produkter byts mellan personer eller organisatio-
ner som kan agera både som köpare och säljare. Marknadsaktörerna 
har tillgång till mycket och samma information. En modern aktiebörs 
uppfyller i hög grad dessa krav. Varorna, aktierna, har utformats så att 
de är homogena, en H&M-aktie är identisk med en annan. Det finns 
regler om informationsgivning och personer med mer information 
än andra, så kallade insiders, lyder under särskilda regler. Datorise-
rade prismekanismer har skapats vilka i ökande drag tar bort person-
liga relationer på börsgolvet, ökar insynen och gör kostnaden för en 
enskild transaktion minimal. Skapandet av en sådan nära nog perfekt 
marknad kräver extremt mycket organisation. 

I forskningsprogrammet ”Att organisera marknader” har vi emel-
lertid i huvudsak ägnat oss åt den vanligaste typen av marknader – 
de som inte är inordnade i formella organisationer. Även här hittar 
vi mycket organisation även om villkoren för marknadsorganisation 
där delvis är annorlunda än för marknadsorganisation inom formella 
organisationer.

Organisatörer

I formella organisationer finns det nästan alltid en konstitution som 
begränsar sätten att organisera på och antalet organisatörer. Det är 
bara organisationens ledning som får fatta viktiga beslut och de måste 
göra det på ett visst sätt för att de ska vara giltiga. Dessutom får de 
inte fatta beslut om vad som helst – medlemmarna behöver inte finna 
sig i att ledningen beslutar om allt de gör inom organisationen. På 
marknader utanför formella organisationer finns inte samma typ av 
begränsningar. Snart sagt vem som helst kan försöka organisera såda-
na marknader och det finns många marknadsorganisatörer, de flesta 
av dem är organisationer. Deras intressen och försök att organisera 
nya marknader eller omorganisera existerande strider ofta mot var-
andra. Det finns anledning att urskilja några olika slags organisatörer 
vars roller och avsikter skiljer sig åt. 
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Ett växande antal enskilda och organisationer påstår sig inte agera 
i eget intresse utan i allas eller andras än sitt eget (Meyer 1996). De 
handlar inte själva utan kommer med synpunkter och råd om hur an-
dra personer och organisationer bör handla. Vissa försöker organisera 
marknader som uppfattas som etiskt kontroversiella. I dagens sam-
hälle finns det många sådana. Det finns knappast någon utan åsikter 
om dåliga arbetsvillkor inom industrier som producerar varor som 
kaffe och kläder. Andra varor produceras på ett miljöstörande sätt 
eller så påverkar deras användning den yttre miljön negativt. Sådana 
marknader drar till sig organisatörer som agerar i andras eller allas in-
tresse. De som vill organisera marknader av dessa skäl kan gå samman 
i gemensamma organisationer, till exempel miljöorganisationer eller 
organisationer som verkar för rättvisa arbetsvillkor. Även om sådana 
organisationer har fler syften än att organisera marknader utgör de 
ibland exempel på att man organiserar köpare genom medlemskap. 
Medlemmarna kan uppmanas eller till och med förbinda sig att bara 
köpa vissa varor från vissa säljare.

Som vi redan nämnt är en annan vanlig strategi att sätta regler i 
form av standarder för hur varor eller säljare ska vara beskaffade och 
ibland utforma märken, som anger vilken typ av varor och säljare som 
är acceptabla. De som uppfyller standarderna kan certifieras som till 
exempel jordbrukare med ekologisk produktion eller tillverkare som 
arbetar efter godkända kvalitetssystem. Säljare som inte uppfyller 
kraven kan i stället utsättas för sanktioner i form av bojkotter. 

Det finns också personer och organisationer som vill tjäna pengar 
på att organisera marknader. De kan kallas marknadsprofitörer. Ett 
av de viktigaste motiven för stater att organisera marknader har va-
rit att tjäna pengar på dem. Staters uppkomst är intimt förknippad 
med marknader. Stater har organiserat marknader i syfte att möj-
liggöra och effektivisera upptagande av skatt. I stället för att köpare 
och säljare idkar handel med varandra utan inblandning av andra, så 
har marknadsplatser etablerats av stater och furstar för att på så sätt 
få kontroll över det ekonomiska livet. Att kunna hålla en marknad 
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var närmast identiskt med att vara furste (Weber 1998:163). Weber 
menade att ”princes […] wished to acquire taxable dependents and 
therefore founded towns and markets” (1981:132). Moderna stater 
använder sig av olika skatter på marknadsutbyten, till exempel mer-
värdesskatt eller arbetsgivaravgifter.

Också andra än stater vill tjäna pengar på marknader och har där-
för intresse av att påverka marknadernas organisation. Mäklare och 
auktionsföretag utgör exempel. De verkar på marknader som repre-
sentanter för köpare eller säljare. På börser har varje sida en egen 
representant, medan det på bostadsmarknader och på auktioner nor-
malt är en representant som sköter om relationen för båda parter. 
Vilken sida som står för kostnaden, och i vilken grad, skiljer sig åt. 
Det är alltså frågan om två sammanbundna marknader. På den ena 
primära marknaden sker utbyte av till exempel aktier, fastigheter 
eller antikviteter. På den andra sekundära marknaden konkurrerar 
mäklarna och auktionsföretag om sina kunders uppdrag att sälja eller 
köpa. Den sekundära marknaden är parasitär på den primära, i den 
meningen att den bara kan existera om den primära existerar. Sam-
tidigt innebär etablerandet av en sekundärmarknad att den primära 
marknaden organiseras annorlunda, med andra säljare eller köpare el-
ler genom att existerande säljare och köpare drar nytta av till exempel 
en mäklares kompetens. 

Säljarna på den sekundära marknaden har motiv att se till att det 
blir många affärer på den primära marknaden. Mäklare och auktions-
företag lever på volymen av de affärer från vilka de får provision. 
De är intresserade av att primärmarknaderna är organiserade så att 
volymerna upprätthålls, oavsett om priset går ned eller upp. Agenter 
för spelare, modeller, fotografer och andra servicetjänster har också 
denna position. 

Ytterligare exempel på organisatörer som tjänar pengar på mark-
nader är de konsulter som hjälper säljare att översätta standarder till 
säljares specifika förhållanden, eller som erbjuder certifieringar eller 
hjälp med certifieringar. Sådana konsulter är ofta mycket aktiva när 
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det gäller att verka för att standarder kommer fram och hur de ser ut. 
De formar därmed mycket av detta slags standardisering (Boström 
och Tamm Hallström 2010). De lever på att standarderna inte är för 
tydliga och konkreta utan behöver tolkas, vilket inte är särskilt svårt 
att åstadkomma eftersom det ofta är lättare att få folk att enas om 
abstrakta standarder än om konkreta. 

Ett annat exempel på marknadsprofitörer är medier som lockar 
läsare genom att övervaka marknader genom att testa olika konsu-
mentvaror, skriva filmrecensioner eller ranka servicen hos olika bo-
lag.

Gemensamt för alla marknadsprofitörer är att de har dubbla in-
tressen. De vill å ena sidan ha en marknad som är väl fungerande och 
därmed attraktiv att handla på för ägarna av rättigheter, men de vill 
å andra sidan inte göra sig själva överflödiga. 

Säljare och köpare agerar alltså på marknader som i stor utsträck-
ning organiserats av andra. Och de flesta säljare kan inte bara byta 
marknad; säljer man bilar är det svårt att börja sälja smör. På arbets-
marknaden finns det liknande låsningar hos dem som säljer sin ar-
betskraft. 

I stället för att byta till en annan marknad försöker dessa säljare 
påverka organisationen av den egna marknaden. De kan stödja viss 
organisering och motarbeta annan. I synnerhet stora företag är kän-
da och viktiga lobbyister och opinionsbildare med bestämda åsikter 
om marknadsorganisation. Dessutom kan säljare direkt engagera sig 
i marknadsorganisation. Det görs vanligen med hjälp av olika slags 
metaorganisationer, organisationer där medlemmarna inte är indi-
vider utan andra organisationer. Branschföreningar är ett exempel. 
Metaorganisationerna kan direkt skapa organisation bland sina med-
lemmar men de kan också försöka organisera andra. 

Konkurrensen på marknader skapar osäkerhet för säljare som inte 
kan vara säkra på om de har några köpare i framtiden eftersom de 
kan övertas av konkurrenterna. Den osäkerheten kan reduceras med 
organisation. En metod är att säljaren organiserar köpare med hjälp 
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av medlemskap. Man kan också begränsa konkurrenternas och de 
egna erbjudandena. Priskarteller är ett exempel på försök att undanta 
priset som konkurrensmedel. Industriföretag engagerar sig också i 
internationella standardiseringsorganisationer. När de utfärdar reg-
ler för hur olika produkter ska utformas upphör varans karaktär, eller 
åtminstone vissa egenskaper hos den, att vara ett medel för konkur-
rens eftersom alla tillverkare erbjuder produkter med helt eller delvis 
samma egenskaper. System för standardisering och certifiering av 
säljare är ett sätt att minska antalet konkurrenter och göra dem mer 
lika. Därigenom kan man öka förutsägbarheten – både genom att öka 
förutsägbarheten hos existerande konkurrenter och minska risken för 
att helt nya konkurrenter dyker upp snabbt. Ibland kan en bransch-
förening och regler för medlemskap ha en liknande effekt. 

Det händer också att både företag och enskilda personer i egen-
skap av köpare engagerar sig i organiseringen av marknader. Enskilda 
personer kan bilda konsumentföreningar som ställer krav på säljare 
och producenter och övervakar vissa varor. De kan också ta initiativ 
till bojkotter av vissa varor eller säljare. 

MARKNADER MED MYCKET ORGANISATION

Marknadisering, det vill säga att gå från organisation till marknad 
betyder alltså inte att man slipper organisera. Den administration och 
det organiserande som många velat avskaffa genom marknadisering-
ar återuppstår, fast i en annan form. Dessutom kan själva övergången 
till marknad kräva ett intensivt och komplicerat organiserande som 
kan ta lång tid. Arbetet med att införa konkurrens på den svenska 
marknaden för långväga persontransporter på järnväg inleddes i slu-
tet av 1980-talet och har krävt synnerligen omfattande insatser för 
att skapa nya organisationer, bryta upp gamla i flera och införa nya 
regler och övervakningssystem. Arbetet har liknats vid en enorm by-
råkratisering (Castillo, kommande). Först i början av 2010-talet var 
systemet öppet för konkurrens mellan tågoperatörer i någon större 
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omfattning, och ännu 2015 när detta skrivs är den tidigare monopo-
listen SJ i praktiken nästan totalt dominerande.

Även marknader som funnits länge utsätts för omorganiserings-
försök när olika grupper är missnöjda med hur de fungerar. Olika 
organisatörer använder olika organisationselement och riktar sig 
till olika aspekter av marknaderna. Vissa organisationsförsök lyckas 
medan andra misslyckas. Resultatet blir lätt en situation som inte 
utgör någon effektiv lösning av något problem, och som ingen är 
riktigt nöjd med. Det leder i sin tur till nya försök att omorganisera.

Även om organisation ibland används för att minska osäkerhet så 
skapar den också en instabilitet och osäkerhet som är mer radikal än 
den som genereras av ömsesidig anpassning och institutioner. En or-
ganiserad ordning kan ändras snabbt. Nya regler för medlemskap i en 
branschorganisation kan ändra styrkeförhållandena mellan olika säl-
jare direkt. Beslut om nya standarder kan snabbt förändra produkters 
utformning. När kreditvärderingsinstitut ändrar en organisations ra-
ting så förändras dess möjligheter att få lån omedelbart. Bojkotter kan 
minska efterfrågan på en vara eller tjänst på några dagar. 

Organisation gör det också svårt att förutsäga utvecklingen på 
marknader. Det är svårt att förutsäga både vem som kommer att fatta 
beslut vid vilken tidpunkt och om besluten verkligen kommer att 
genomföras. Det är vanligt att företag brukar kräva ”fasta spelregler” 
på marknader (liksom medarbetare i formella organisationer kräver 
det av sin ledning) men det är just det faktum att det är frågan om ett 
slags ”spelregler” eller organisation som gör att läget blir instabilt och 
osäkert. Det är egentligen bara när organisation övergår till att bli in-
stitution som man kan vänta sig större stabilitet och förutsägbarhet. 

Dynamiken i marknadsorganisation gör det mindre fruktbart att 
försöka finna några stabila samband mellan organisation och en viss 
typ av marknad med vissa varor och vissa marknadsaktörer. I stället 
har vi i forskningsprogrammet inriktat oss på att förstå de processer 
och mekanismer som leder till olika typ av organisation på markna-
der, både drivkrafter och argument bakom organisations- och omor-
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ganisationsprocesser och vad som bestämmer deras förlopp. Insikter 
i sådana processer och mekanismer är viktiga för den som vill förstå 
moderna marknader och för den som vill påverka dem. Inte minst 
i en tid av marknadisering är det viktigt att förstå hur marknader 
organiseras.

I denna korta bok kan vi förstås inte återge alla studier eller resul-
tat som forskningsprogrammet ”Att organisera marknader” gett upp-
hov till. Vi ska i stället ägna resten av boken åt några djupdykningar i 
ett litet urval frågor. Sammantaget hoppas vi att dessa djupdykningar 
är intressanta i sig själva men att de också kan illustrera vad en or-
ganisationsteoretisk ansats i marknadsstudier kan betyda. Vi hoppas 
och tror att exemplen visar att det är fruktbart att se marknader som 
delvis organiserade och att de kan inspirera också andra forskare att 
använda teori om organisation för att förstå marknader. 

I nästa kapitel ska vi illustrera hur den organisation av marknader 
som vi beskrivit här kan se ut i praktiken. Vi ska visa hur ett pro-
blem med förtroende på marknader kan ge upphov till ett stort antal 
formella organisationer. Syftet är alltså att illustrera hur marknader 
kan generera både organisation och organisationer. I det därpå föl-
jande kapitlet ska vi diskutera hur olika värden och värdekonflikter på 
marknader hanteras av marknadsorganisatörer. Marknader organise-
ras ofta för att dölja värdekonflikter men ibland också för att skapa 
och vidmakthålla dem. Fjärde kapitlet handlar om hur tankesmedjor 
kan arbeta på att legitimera olika sätt att organisera marknader. Fem-
te kapitlet handlar om hur 1800-talets idé om den ”fria” marknaden 
utan statlig inblandning ledde till en omfattande organisering bland 
säljare i form av karteller – en utveckling som tidigt kom att ifråga-
sättas men först så småningom ledde till åtgärder för att skapa den 
”rena” marknaden, en marknad som skulle vara organiserad så att 
konkurrensens goda effekter tillvaratogs. I det sista kapitlet beskriver 
vi slutligen hur en mycket stor mängd statliga myndigheter numera 
är aktiva i organiserandet av marknader.
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ORGANISATIONER

I detta kapitel belyser vi sambandet mellan marknader, organisation 
och formella organisationer. Som exempel tar vi problemet med att 
skapa förtroende för säljare på marknader. Vi visar hur försöken att 
lösa detta problem kan leda till en omfattande organisation av mark-
nader, bildande av nya marknader och till att ett stort antal formella 
organisationer engageras eller till och med bildas för att medverka till 
all denna marknadsorganisation. 

FÖRTROENDEPROBLEMET: HUR KAN KÖPARE VETA VAD DE KÖPER?

Hur kan köpare veta vad de köper? Annorlunda uttryckt, hur kan 
köpare lita på att produkten som säljaren saluför verkligen är bra? I 
det allra enklaste fallet är problemet inte så svårlöst. Det kan handla 
om en köpare som vill handla en fysisk produkt, till exempel en påse 
körsbär, där köparen kan känna och smaka på produkten före kö-
pet och därmed värdera kvaliteten. I andra fall möter dock köparen 
större svårigheter – hur länge kommer ett kylskåp att fungera innan 
det måste repareras och hur länge kommer det att hålla efter att re-
paratören varit där? 

Under de senaste tre, fyra decennierna har konsumenternas am-
bitioner ökat och därmed deras svårigheter att veta vad de köper. 
Dagens konsumenter är ofta intresserade inte bara av egenskaper som 
design eller funktion hos en produkt. Som vi nämnde i förra kapitlet 
har det också blivit intressant vilka framtida konsekvenser produk-
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tens användning har på andra områden än dem som omedelbart gäl-
ler konsumentens egen nytta. Inte minst har effekter på den yttre 
miljön blivit viktiga. Likaså fäster många avseende vid produktens 
historia – hur har den tillverkats och vilka effekter har tillverkningen 
haft på till exempel miljö eller de anställdas hälsa? Detta är aspek-
ter som inte kan avläsas direkt på produkten. Hur kan en köpare av 
tvättmedel vara säker på att användningen av denna produkt inte le-
der till miljöförstöring eller att tvättmedlet inte tillverkats på ett sätt 
som medfört miljöförstöring eller dåliga arbetsförhållanden för de 
anställda i tvättmedelsfabriken? 

I en inköpssituation är inte produkten i sig själv den enda infor-
mationskällan. Det finns ytterligare en källa till information, näm-
ligen säljaren. Säljaren kan berätta om sina produkter och produk-
tionsprocesser och svara på köparens frågor. Men hur kan då köparen 
vara säker på att säljaren har rätt information och också är villig att 
avslöja den eller ens talar sanning? Kanske leder säljarens intresse av 
att sälja till en falsk eller snedvriden berättelse? 

Detta problem öppnar för andra organisationer, som exempel-
vis Fairtrade International, att agera mellanhand mellan köpare och 
säljare. Mellanhandens affärsidé är att förse köpare med mer neutral 
och därmed mer trovärdig information om säljarens produkter och 
produktionsprocesser. För att själva vara trovärdiga behöver mellan-
händerna skaffa sig information om säljarens produkter, vilka konse-
kvenser de har eller hur de producerats. Mellanhanden övervakar pro-
duktionsprocesserna, analyserar produkternas innehåll och meddelar 
köparna resultatet. Som vi beskrev i förra kapitlet sätts ofta ett märke 
på varan som garanti för att den producerats på rätt sätt, har rätt inne-
håll eller rätt konsekvenser. Märket blir en symbol för all information 
mellanhanden skaffat. Därigenom är man tillbaka till situationen då 
kunden får all relevant information genom att betrakta varan. 

Våra studier av marknader för bland annat miljövänliga hushålls-
produkter, ekologiska jordbruksprodukter, hållbart papper och säkra 
leksaker, visar emellertid att organiserandet inte brukar sluta med att 
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en organisation övervakar utan att flera organisationer blir indragna. 
Vi ska här illustrera denna tendens genom att redogöra för organise-
ringen av en av de marknader vi studerat, nämligen marknaden för 
ekologiska jordbruksprodukter i Sverige och den organisering som 
började med bildandet av föreningen Krav. 

EXEMPLET KRAV

I Sverige utgör Krav-etiketten det i särklass mest kända märket för 
ekologiska produkter. Kravs historia började med att svenska jord-
brukare som odlade ekologiskt misstänkte att konsumenterna hade 
svårt att skilja matvaror som odlats ekologiskt från sådana som pro-
ducerats med andra metoder. De bildade därför 1985 föreningen 
Kontrollföreningen för alternativ odling, förkortad Krav. Föreningen 
utvecklade regler i form av standarder för vad som skulle kallas eko-
logisk odling där huvudingrediensen var att kemiska bekämpnings-
medel och ”icke-ekologiska” gödningsmedel inte fick användas. De 
lantbrukare som följde dessa standarder kunde sätta Krav-etiketten 
på sina produkter. Genom märkningen skulle konsumenter kunna se 
vilka produkter som var ekologiska.

Det var viktigt att konsumenterna kunde lita på att etiketten 
verkligen betydde att standarderna hade följts. Krav inrättade därför 
ett övervakningssystem och engagerade anställda från de dåvarande 
lantbruksnämnderna att övervaka och intyga att produktionen hos 
enskilda lantbrukare följde de ekologiska standarderna. Intygandet 
kallades certifiering.

Krav tyckte emellertid att det var ett problem att kontrollanterna, 
som alltså inte var anställda av Krav, hade en annan organisatorisk 
lojalitet. En ny lösning infördes där Krav anställde egna inspektö-
rer som arbetade heltid med att övervaka att jordbrukare följde de 
standarder som utvecklats av föreningen. I och med detta låg alltså 
regelsättande, övervakning och sanktioner i form av certifiering inom 
en enda organisation, föreningen Krav.
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Även detta sätt att organisera blev med tiden allt mer problema-
tiskt. Krav fick konkurrens från andra standardiserare, som hade egna 
märken. Inte minst viktig var konkurrensen från EU som utvecklade 
en egen standard för ekologisk odling med dithörande märke. Det 
skapades också en mängd standarder på andra områden, till exempel 
livsmedelssäkerhet och djuromsorgsprogram, som lantbrukare kunde 
följa och certifieras för. Det tycktes både mer praktiskt och billigare 
att ha en certifierare för alla aktuella standarder. Krav beslutade där-
för att avyttra certifieringsverksamheten och koncentrera sig på att 
utveckla standarderna och marknadsföra märket Krav. Från början 
gav Krav endast ett certifieringsföretag rätt att certifiera Krav-mär-
ket. Efter bara ett år frångicks emellertid den principen och särskilda 
certifieringsföretag tilläts nu certifiera lantbruksföretag utifrån Krav 
och andra standarder. Krav bidrog på det sättet till att en sekundär 
marknad uppstod, en marknad för certifiering, där lantbruksföretag 
köper övervakning och certifiering från ett stort antal konkurrerande 
certifieringsföretag. 

När allt fler matvaror importerades uppstod nya problem. Hur 
skulle man kunna lita på varandra över landsgränserna? För att han-
tera detta problem bildades 1992 IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movement), en internationell metaorganisa-
tion vars medlemmar är organisationer som Krav och som verkar för 
att organisera marknader i syfte att värna om ekologisk produktion 
och handel. Ett problem IFOAM tog itu med var förtroendet för cer-
tifierare. Hur skulle man kunna lita på att certifierare verkligen gjorde 
seriösa certifieringar och inte fuskade för att göra det enkelt för sig 
själva och för att lättare kunna sälja certifiering till mindre nogräkna-
de bönder som själva fuskade med sin ekologiska odling? Lösningen 
blev att certifiera certifierarna – en lösning som kallades ackredite-
ring. Idén var att utveckla standarder för hur certifierare skulle lägga 
upp sitt övervakningsarbete samt att övervaka att reglerna följdes. 
Det certifieringsföretag som ansågs uppfylla kraven skulle ackredite-
ras, det vill säga utpekas som en godkänd certifierare. Problemet och 
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lösningen var alltså i princip densamma som på den första markna-
den, den för ekologiska varor. 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet framfördes 
dock kritik mot att regelutveckling och ackreditering utfördes av sam-
ma organisation. Det ansågs inte inge förtroende. Därför beslutade 
IFOAM att separera den nya del av IFOAM:s verksamhet som ägnade 
sig åt själva ackrediteringen från den ordinarie standardutvecklande 
delen, vilket ledde till att den separata ackrediteringsorganisationen 
IOAS (International Organic Accreditation Service) grundades 1997. 
Från 1997 är det således IFOAM som ansvarar för att skriva standar-
der, medan IOAS övervakar och ackrediterar.

När Krav själv agerade som certifierare var organisationen ack-
rediterad enligt IFOAM:s program men bytte 1997 till IOAS. Från 
och med 2005, då Krav avyttrade sin interna certifieringsverksam-
het, blev det i stället de fristående certifieringsföretagen som arbetade 
med Krav-standarder som ackrediterades av IOAS. 

Ackreditering skulle höja förtroendet för certifierarna, men med 
tiden restes frågan om man kunde lita på ackrediterarna. Det var en 
bakgrund till att bland andra IFOAM 2002 var med och grundade 
ytterligare en organisation, nämligen ISEAL Alliance (International 
Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance) där 
IOAS blev medlem. ISEAL Alliance är en metaorganisation för stan-
dardiseringsorganisationer och ackrediteringsorganisationer på håll-
barhetsområdet. Den utarbetar regler, så kallade uppförandekoder, 
som medlemmarna förbinder sig att följa. För medlemmar som är 
ackrediterare gäller att de också ska följa standarder som en annan 
standardiseringsorganisation har utarbetat, nämligen ISO (Interna-
tional Organization for Standardization) och deras så kallade ackredi-
teringsstandard ISO 17011. I början räckte det med att medlemmarna 
själva intygade att så var fallet men senare infördes ett system för 
övervakning.

Redan 2006 bestämde dock Krav att organisationen skulle ansluta 
sig till ett konkurrerande ackrediteringssystem. Krav beslöt att de som 
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ville göra certifieringar enligt Krav-standarder nu måste ackrediteras 
enligt en modell som beslutats av EU. Där är ackrediterarna statliga 
myndigheter (eller andra organisationer godkända av en stat). I Sve-
rige heter myndigheten Swedac. En skillnad mellan dessa två sätt att 
ackreditera är bland annat att IOAS utfördes av kontrollanter som var 
experter på ekologiskt jordbruk, medan de myndigheter som arbetar 
enligt EU:s ordning är specialiserade på att granska vilka certifierare 
som helst, inte bara dem som certifierar med bakgrund i standarder 
för miljö, hållbarhet, ekologi eller dylikt.

Nationella ackrediteringsorganisationer kan misstänkas gynna fö-
retag i sina egna länder och konkurrera på otillbörligt sätt. Därför har 
EU beslutat att de nationella ackrediteringsorganisationerna måste 
vara medlemmar i EA (European Accreditation) som är den euro-
peiska metaorganisationen för ackrediteringsmyndigheter, och i den 
globala motsvarigheten IAF (International Accreditation Forum). 
Båda medlemskapen innebär att medlemmarna måste följa vissa reg-
ler, bland annat standarden ISO 17011, och att de övervakar varandra 
för att se till att reglerna följs.

Motiven för EU-systemet var ungefär desamma som de som låg 
bakom Krav och de organisationer vi nämnt ovan. EG beslutade 1991 
om en förordning (EEG nr 2092/91) om ekologisk produktion av 
jordbruksprodukter som innebar ett gemensamt regelverk för pro-
duktion, märkning och kontroll av ekologiska jordbruksprodukter 
och livsmedel. Syftet angavs vara att öka konsumenternas förtroen-
de för dessa produkter och säkra konkurrens på lika villkor mellan 
producenterna. Enligt experter på området drevs arbetet på främst 
av jordbrukarna och deras misstroende mot varandra. Mer specifikt 
gjorde den nya förordningen anspråk på termen ”ekologiskt” vilket i 
praktiken innebar att samtliga ekologiska produkter måste certifieras 
med EU-förordningen som bas. Vidare ställdes krav på att certifie-
ringsbolag som arbetade med märkningar och standarder som använ-
de beteckningen ”ekologisk” skulle ackrediteras genom den av EU 
beslutade ackrediteringsorganisationen. Då Krav önskade fortsätta 
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använda benämningen ”ekologisk märkning”, blev det också nöd-
vändigt att överge IOAS-ackrediteringen. Men Krav är fortfarande 
medlem i IFOAM som övervakar att medlemmarna följer IFOAM:s 
standarder.

Utvecklingen sammanfattas i tabell 1.

Fas Organisationer Roller och organisationselement

1 Krav Krav skriver standarder och övervakar lantbruksföretag 
och utfärdar sanktioner i form av Krav-
certifieringscertifikat.

2 Krav, IFOAM Krav skriver standarder och övervakar lantbruks-
företag och utfärdar sanktioner i form av Krav-
certifieringscertifikat. Krav är medlem i IFOAM som 
skriver ackrediteringsstandarder och övervakar 
certifierande organisationer som Krav och utfärdar 
sanktioner i form av ackrediteringscertifikat.

3 Krav, IFOAM, 
IOAS, ISEAL 
Alliance

Krav skriver standarder och övervakar lantbruks-
företag och utfärdar sanktioner i form av Krav-
certifieringscertifikat. Krav är medlem i IFOAM 
som skriver ackrediteringsstandarder. IOAS 
övervakar certifierande organisationer som 
Krav och utfärdar sanktioner i form av ackre di-
teringscertifikat. IOAS är medlem i ISEAL som 
skriver standarder för märkningsorganisationer och 
ackrediteringsorganisationer på hållbarhetsområdet och 
övervakar att medlemmar som IOAS följer dem.

4 Krav, 
certifierare, 
IFOAM, IOAS, 
ISEAL Alliance, 
ISO

Krav skriver standarder. Fristående certifieringsföretag 
övervakar lantbruksföretag och utfärdar sanktioner i 
form av Krav-certifieringscertifikat. Krav är medlem 
i IFOAM som skriver medlems- och ackrediterings-
standarder. IOAS övervakar certifieringsföretag och 
utfärdar sanktioner i form av ackrediteringscertifikat. 
IOAS är medlem i ISEAL Alliance som skriver 
standarder för märkningsorganisationer och ackredi-
teringsorganisationer på hållbarhetsområdet och 
övervakar att medlemmar som IOAS följer dem. 
ISEAL Alliance kräver även att medlemmar med 
ackrediteringsfunktion följer standarden ISO 17011.
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5 Krav, IFOAM, 
certifierare, 
ISO, Swedac, 
EA, IAF

Krav skriver standarder. Krav är medlem i 
IFOAM som skriver standarder för ekologiska 
märkningsorganisationer som Krav och övervakar att 
medlemmarna följer dem. Fristående certifierings-
organisationer övervakar lantbruksföretag och utfärdar 
sanktioner i form av Krav-certifikat. ISO skriver ackredi-
teringsstandarder. Ackrediteringsorganisationen 
Swedac övervakar certifieringsorganisationer utifrån 
ackrediteringsstandarder och utfärdar sanktioner i form 
av ackrediteringscertifikat. Swedac är medlem i EA som 
övervakar nationella ackrediteringsorganisationer som 
Swedac och godkänner medlemskapet i EA. EA och EA:s 
medlemmar är medlemmar i IAF som övervakar att 
medlemmarna följer ISO-standarder liksom godkänner 
medlemskapet i IAF.

Tabell 1. Schematisk illustration över organisationer som sedan Kravs grundande 1985 deltagit 

i organiserandet av marknaden för ekologiska jordbruksprodukter samt organiseringen mellan 

dessa organisationer i form av olika organisationselement.

FÖRTROENDEPROBLEMET LEDER TILL MAKROORGANISATION

Från en organisation som satte standarder och övervakade ekologisk 
odling utvecklades alltså ett helt system av hundratals organisationer 
för att klara samma uppgift. Till marknaden för ekologiska jordbruks-
produkter lades en sekundär marknad, den för certifieringsföretag 
samt en stor mängd ackrediteringsorganisationer och ett antal meta-
organisationer där organisationer var medlemmar i andra organisa-
tioner.

Till skillnad från mycket annan marknadsorganisering stod inte 
olika organisatörer för helt olika eller motstridande idéer om hur 
marknaden skulle organiseras. I stället för att motarbeta varandra 
byggde de på varandra: deras eget deltagande och roll var beroende av 
de andra. Och det fanns en hel del direkt samarbete mellan organisa-
törerna. Systemet som helhet visade stora likheter med en komplext 
organiserad formell organisation uppdelad i specialiserade och öm-
sesidigt beroende enheter och med interna marknader. Skillnaden är 
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att det vi ser på området för ekologiska jordbruksprodukter inte utgör 
en formell organisation. Det är i stället många formella organisatio-
ner som sätter regler för varandra, övervakar varandra och delar ut 
sanktioner i form av certifieringar och ackrediteringar. Denna helhet 
kan kallas för en makroorganisation. I exemplet Krav har vi dessutom 
sett två sådana makroorganisationer som konkurrerar med varandra. 

Fallet Krav står inte för någon unik utveckling utan represente-
rar något vi sett också på andra områden. Det finns flera liknande 
makroorganisationer. Till dem vi studerat hör till exempel de som 
är knutna till Fairtrade International. Problemen med att veta hur 
varor producerats har inte bara gett upphov till ett stort antal orga-
nisationer som utfärdar standarder, utan till nya marknader för en 
enorm mängd certifieringsföretag världen över, samt utrymme för 
en mängd ackrediteringsorganisationer och för olika slags metaor-
ganisationer med standardiserare, certifierare eller ackrediterare som 
medlemmar. Dessutom har etablerade standardiseringsorganisatio-
ner som ISO mer och mer involverats i standarder för certifiering 
och ackreditering. 

Förtroendespiralen

Som framgått har utvecklingen mot mer organisation och fler orga-
nisationer i hög grad styrts av föreställningar om förtroende. Start-
punkten var frågan om hur konsumenten kan lita på säljarnas berät-
telse om sina produktionsmetoder. Men diskussionen om förtroende 
fortsatte vid olika omorganisationer och under hela uppbyggnaden av 
de komplexa makroorganisationer vi beskrivit.

Förtroende brukar anges som en faktor som minskar komplexi-
teten i samhället (Luhmann 2005). När vi har förtroende för varan-
dra behöver vi inte upprätta komplicerade regel- och övervaknings-
system. Förtroende kan alltså göra organisation onödigt. I det fall 
som beskrivits här ser vi att bristen på förtroende leder till försök att 
organisera fram förtroende och att sådana strävanden leder till mer 
organisation och högre komplexitet. Om köparen verkligen har för-
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troende för etiketten på produkten så minskar onekligen komplexi-
teten i själva köpsituationen. Men etiketten döljer att förtroendedis-
kussionen lett till något väldigt komplicerat. Hur ska vi förklara det? 

Förtroende uppstår vanligen genom upprepad framgångsrik 
interaktion. Genom människors positiva förväntningar på andra 
människor vid upprepade tillfällen visat sig stämma så reduceras de-
ras osäkerhet och de får bilden av att motparten är någon att lita på 
(Luhmann 2005). Om en person tidigare visat prov på goda avsikter 
kan man förvänta att personen ska fortsätta att göra det även om 
förhållandena inte är exakt identiska. Förtroende innebär således att 
man, trots osäkerhet, kan agera som om det råder säkerhet. 

På marknader kan förtroende byggas upp genom långsiktiga re-
lationer mellan köpare och säljare, vare sig de är personer eller or-
ganisationer (Håkansson m.fl. 2009). Köpare kan till exempel före-
dra att handla från leverantörer som de känner och har haft tidigare 
kontakt med snarare än att undersöka om det finns andra, okända 
leverantörer med billigare produkter. Köparen bygger sitt förtroende 
på tidigare erfarenheter och en tro på att leverantören kommer att 
agera enligt köparens positiva förväntningar om säljarens moral eller 
långsiktiga intresse att agera moraliskt korrekt.

I de fall vi beskriver här är denna väg till förtroende svår att reali-
sera. Konsumenten får ingen insyn i produktionsprocessen bara där-
för att hon vid upprepade tillfällen köper varor. Det konsumenten 
vill ha kunskap om ligger fördolt. Och ju mer avlägsna producenter 
och konsumenter är från varandra, desto svårare är det att tänka sig 
att konsumenten på andra sätt skulle få kunskap om produktions-
förhållanden. Om marknaden är global i betydelsen att producenter 
och konsumenter finns utspridda över hela världen blir utmaning-
arna ännu större. Globalisering, som ofta antas medföra tätare re-
lationer mellan människor och organisationer världen över, skapar 
således i detta fall snarare ytterligare avstånd och osäkerhet, vilket 
försämrar förutsättningarna för förtroende mellan köpare och säljare. 
Ju fler man ska ha förtroende för och ju längre bort de befinner sig 
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både geografiskt och kulturellt, och ju mer sällan man interagerar 
med dem, desto svårare blir det att upprätthålla förtroende för dem. 

I de fall vi beskrivit försökte man lösa förtroendeproblemet ge-
nom organisation. Man fattade beslut om att organisera mer och 
skapa nya organisationer som skulle ge ökat förtroende. I beslut blir 
förtroende något explicit, det är inte längre enbart en slags outtalad 
känsla. Men när frågan om förtroende blir explicit väcker den frågan 
om sin motsats, den om misstroende. Att besluta om att förbättra 
premisserna för förtroende, förutsätter ett resonemang där faran för 
misstroende aktualiseras. Med andra ord kan beslut om öka förtroen-
det väcka misstroende och detta misstroende kan leda till nya beslut 
om att försöka öka förtroendet. 

Vi såg återkommande exempel på denna mekanism när ett beslut 
med syfte att öka förtroende snart följdes av nya beslut med samma 
syfte. I fallet med ekologisk märkning för jordbruksprodukter blev 
det tydligt att den ökade importen av ekologiska varor i Sverige för-
stärkte misstron framför allt bland producenter – svenska lantbruks-
företag. Denna misstro ledde till initiativet att utveckla en interna-
tionell ackreditering för ekologiska märkningar. Ytterligare misstro 
avseende märkningars trovärdighet uppstod sedan när många märk-
ningar med tillhörande ackreditering utvecklades både för ekologisk 
odling och hållbarhet mer generellt, vilket ledde till initiativet att 
starta en internationell metaackreditering genom ISEAL Alliance. 
En annan konsekvens av diskussioner om misstro framför allt mellan 
lantbrukare i olika länder var att EU byggde upp en makroorganisa-
tion för marknaden för ekologiska produkter. 

Ytterligare en svårighet att skapa förtroende var att förtroendet 
skulle knytas till organisationer, inte bara i första ledet när konsu-
menten ska lita på producenten, utan också i alla påföljande led. 
Säljare i form av lantbruksföretag, standardiseringsorganisationer, 
certifieringsföretag och ackrediteringsorganisationer var organisa-
tioner som alla kunde misstros. Misstroendet mot organisationer är 
ett välkänt fenomen. Organisationer antas regelmässigt vara åtmins-
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tone delvis inriktade på sin egennytta eller åtminstone på sin egen 
överlevnad. Till skillnad från den moral som gäller för personer anses 
ofta organisationer ha moralisk rätt att vara egennyttiga (Holmblad 
Brunsson 2013). Det gäller inte minst företag som agerar på mark-
nader där de enligt vissa ekonomiska teorier till och med anses ha en 
slags skyldighet att vara egennyttiga. 

Eftersom organisationer kan misstros behöver någon annan än 
organisationen själv vidta förtroendeskapande åtgärder. I fallen med 
ekologiska produkter var problemet att förtroende var tänkt att 
åstadkommas med hjälp av en eller flera organisationer som också 
kunde misstros. Därmed behövde man ytterligare organisationer. 
Förtroendespiralen var ett faktum. Den nya marknadsorganisationen 
förvärrade det ursprungliga problemet genom att skapa ännu fler or-
ganisationer. När det finns många organisationer som ska bidra till 
att skapa förtroende, finns det också många organisationer som kan 
misstros. Med denna konstruktion är det ju stor risk att bristande för-
troende för en länk i kedjan leder till att hela förtroendet försvinner. 

Den situation vi har beskrivit verkar inte vara en särskilt stabil 
lösning. Förtroendeproblemet är hanterat men inte löst. De sista län-
karna i kedjan (EA och IAF) kan ju också ifrågasättas. Medlemmarna 
där skulle ju kunna fuska med övervakningen av varandra och erkän-
nande av andra organisationer kan ju ha erhållits på falska premisser. 
I princip skulle organiserandet kunna pågå i all evighet.

Förtroendeskapande genom organisering skapar instabilitet och 
det inte är givet vad som kan ge mer stabilitet. De lösningar som 
föreslås blir tillfälliga och varar bara tills nya förtroendediskussioner 
uppstår. Om våra tolkningar stämmer blir slutsatsen att även om det 
kan finnas förtroende för specifika organisationer är det fortfarande 
svårt att organisera fram sådant förtroende genom att skapa nya orga-
nisationer eller engagera etablerade organisationer för uppgiften att 
organisera fram förtroende för andra. Och man kan dessutom undra 
om inte nya nivåer i den komplexa makroorganisationen samman-
taget leder till mindre förtroende på primärmarknaden. Vilket för-
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troende åstadkommer då egentligen denna stora makroorganisation? 
Om konsumenterna i Europa verkligen litar på Krav-etiketten är det 
oklart om de gör det på grund av att de känner till makroorganisa-
tionen eller på grund av att de inte gör det. Skulle konsumenterna 
känna till hela organisationen och hur den motiverades och därmed 
dras med i samma förtroendespiral som beslutsfattarna så kanske de 
skulle bli mer osäkra på att varorna uppfyllde deras krav än om de 
bara noterar märket på produkterna.
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TILL MARKNADSVÄRDEN

Så gott som dagligen hör vi talas om hur marknadsvärdet på olika 
varor stiger och faller. Vanligen avses varans ekonomiska värde vilket 
avspeglar sig i det pris varan betingar på en marknad. Det kan vara 
frågan om ett fallande världsmarknadspris på råolja eller om stigande 
villapriser i Stockholmsregionen. Men att marknader är förknippade 
med ekonomiskt värde betyder inte att allt som händer på marknader 
går att förstå genom en ekonomisk lins. Hur kommer det sig exem-
pelvis att varor är olagliga att handla med i vissa länder, men lag-
liga i andra? Vad kan förklara att vissa varor produceras av många 
konkurrerande företag medan andra bara säljs av statliga monopol? 
Och varför fortsätter somliga marknader att vara öppet omstridda i 
århundrade efter århundrade medan andra lyckas hålla sig bortom 
barrikader och slagord?

Det säger sig egentligen självt att varje handling på marknader 
inte kan vägledas av pengar, eller åtminstone inte av pengar allena. 
Marknader handlar om så mycket mer, som ekologisk och social 
hållbarhet, delaktighet och identitet, uppfinningslust, säkerhet, de-
mokrati och folkhälsa. Listan kan göras lång. Ändå har begreppet 
marknadsvärde kommit att förbehållas just ekonomiskt värde. Det är 
synd eftersom det är missvisande. Det är mer fruktbart att tänka på 
marknadsvärden i pluralis, snarare än på marknadsvärdet i singularis.

Ett värde kan definieras som ett kriterium som vägleder våra 
handlingar mot det vi uppfattar som väsentligt, meningsfullt och 
efter strävansvärt. Som regel kännetecknas våra liv av värdepluralism, 
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vilket betyder att vi dels vägleds av flera olika värden när vi handlar, 
dels ständigt behöver relatera dessa olika värden till varandra. Den 
som väljer att gå i rulltrappan upp eller att bjuda in till dialog om 
ett beslut som i själva verket redan har fattats, relaterar värdet av 
effektivitet (som i snabb transport och smidigt beslutsfattande) till 
värdet av hälsa respektive demokrati. Det centrala i dessa situatio-
ner är att vi samtidigt måste hantera flera värden, värden som det är 
möjligt och nödvändigt att försöka ordna sinsemellan. Värdena kan 
få olika prioritet, som när demokrati blir underordnat effektivitet. 
Ibland försöker vi upprätta en balans mellan värden, som den som 
samtidigt eftersträvar effektiv transport och hälsosam motion och går 
i rulltrappan. 

Givet att sådan värdepluralism är helt fundamental för våra liv 
och att olika ”värdearrangemang” (som prioriteringar och balans-
akter) upptar en stor del av vår tid (oavsett om vi är medvetna om 
det eller inte), är det anmärkningsvärt att vi inte talar mera om vad 
som kännetecknar dessa aktiviteter och vilka konsekvenser de har. 
Att ingående analysera hur individer och organisationer hanterar vär-
depluralism kan bidra till en fördjupad förståelse för många sociala 
sammanhang, inte minst marknader. 

DEN REDUCERANDE ”EKONOMISKAN”

Vi har sett att de som verkar mena allvar med sina försök att åstad-
komma värdepluralism på marknader lätt går bet, trots de bästa av-
sikter. Hur kan det komma sig? Ett svar på den frågan är att många 
önskar ta sig an viktiga frågor på ett effektivt och modernt sätt vilket 
ofta samtidigt innebär att ”arbetsspråket” blir ”ekonomiska”. 

Under senare decennier har ekonomiämnenas stärkta position bi-
dragit till att normalisera ekonomiseringen av andra värden. Det har 
bland annat fått till följd att det i många sammanhang blivit närmast 
självklart att välkomna eller i alla fall inte motarbeta försök att ut-
trycka det icke-ekonomiska som om också det handlade om ekonomi. 
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Ekonomiseringen går ofta av bara farten utan att vi funderar på vad 
som sker eller vilka konsekvenser det medför. Den sker bland annat 
då vi uttrycker miljömässiga och sociala nyttor i termer av ekono-
miska intäkter och kostnader. Som när vi undrar om och i så fall hur 
mycket jämställda styrelser bidrar med till ett företags omsättning, 
eller när vi frågar oss hur mycket en spelberoende kostar sin kommun 
och sin arbetsgivare. Här märks en önskan om att kunna förenkla det 
komplexa för att möjliggöra jämförbarhet, ofta i gott syfte att bättre 
kunna utvärdera marknader. 

Kruxet är bara att denna strävan efter bättre insyn i marknaders 
vardag ofta innebär att organisationer och individer på och omkring 
marknader frestas att översätta icke-kalkylerbara språk till kalkyler-
bar ekonomiska. Symptomatiskt för det är att vi i dag talar om miljö-
värden i termer av kostnaden för de koldioxidutsläppsrätter som kan 
köpas på en speciell utsläppsrättsmarknad. Kanske fortsätter vi ett 
steg vidare och jämför dessa kostnader med de möjliga ekonomiska 
vinsterna av investering i mer miljövänliga energisystem? Utan att 
blinka tänker och talar allt fler människor om miljövärden med ord 
som kostnader, vinster, investeringar och, ja, till och med marknader, 
där rätten att förorena blivit en tillgång i sig, en handelsvara på en 
egen marknad (som på marknaden för utsläppsrätter). 

Vår forskning har också visat hur arbetsmarknader allt mer kom-
mit att likna varumarknader, med inriktning på människors ”anställ-
ningsbarhet”, på matchningsprocesser och på de arbetssökande som 
ett slags ”varor” med olika attraktivitet och värde. Eftersom det i 
många sammanhang har blivit så självklart att på detta sätt tänka 
och tala reducerande ”ekonomiska” när vi har med icke-ekonomiska 
marknadsvärden att göra, är det angeläget att vi utvecklar och börjar 
använda oss av alternativ teori och begrepp som gör det möjligt för 
oss att tänka och tala om marknaders värdepluralism utan att först 
frestas att reducera den. 
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DOLDA VÄRDEN

I dag är det också populärt att reagera på värdekonflikter genom 
att hänvisa till transparens, dialog och vetenskap. Transparens ta-
las det gärna och varmt om i dag, i många organisationer liksom på 
många marknader. Politiska beslut, företagsvinster, verksamheters 
effekter på miljö och sociala betingelser ska genomlysas och öppnas 
för granskning utifrån. En viss grad av genomsiktlighet antas vara 
nödvändig för att utkräva ansvar och för att visa att man faktiskt tar 
ansvar. För företag på många marknader har transparenskrav blivit 
nästintill nödvändiga att beakta, även om de ofta framställs som fri-
villiga. 

Våra studier visar emellertid att strävanden efter transparens pa-
radoxalt nog kan bidra till att dölja, reducera eller neutralisera vär-
dekonflikter snarare än att avslöja och demokratiskt behandla dem. 
Transparens- och dialogprocesser på marknader kan bidra till att 
dölja hur det icke-ekonomiska upplevs ”skorra” och ”skava” mot 
de dominerande ekonomiska värdena, bland annat genom att icke-
ekonomiska värden prissätts och presenteras på ”ekonomiska”. ”Se 
här! Transparens! Här har ni alla relevanta data om marknaden!” får 
vi höra. Men vilka möjligheter ges vi egentligen att bedöma markna-
der som helhet om vi endast får tillgång till ”marknadsdata” uttryckt 
som nyckeltal, kronor och ören? Mängden data i sig inger visserligen 
förtroende, men vid närmare påseende handlar det oftast just om ett 
urval av kvantifierbara data och om att icke-ekonomiska värden redu-
ceras eller översätts till ”ekonomiska” så att de kan jämföras och stäl-
las upp i samma kalkyl, snarare än att få framträda i eget ljus, vilket 
hade kunnat blottlägga en sårig konfliktyta mellan de olika anspråk 
värdena representerar. 

De i dag så populära dialoger som lyfts fram av så många orga-
nisationer som ett universalrecept på hantering av korstryck och 
konflikterande krav, kan analyseras på ett likartat vis. I vår forskning 
om bland annat bankers hållbarhetsredovisning och statliga bolags 
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försök att hantera sina dubbla uppdrag har vi sett exempel på hur ett 
stort antal dialoger inger förtroende genom blotta mängden samta-
lande. Samtidigt gäller sanningen att ”mycket (av samma)” aldrig 
är en garant för mångfald, inte heller på marknader. Och mångfal-
den reduceras effektivt om dialogens agenda sätts på ”ekonomiska” 
och de ansvariga sedan bjuder in dem som verkar lämpade att delta 
just eftersom de anses behärska detta språk, men sällan andra, med 
hänvisning till att samtalet då skulle blir mindre ”fokuserat” och ”ef-
fektivt”.

På motsvarande sätt fungerar hänvisning till vetenskap, till ex-
empel då marknaden avbildas i rapporter av olika slag. I praktiken 
hänvisas alltid till vetenskap i urval – eftersom en rad vetenskapli-
ga discipliner som hade kunnat bidra med relevant kunskap, alltid 
medvetet eller omedvetet väljs bort. Transparenssträvanden, dialog 
och hänvisning till vetenskap hyllas på många marknader för sin för-
modade förmåga att främja värdepluralism. Men ser man närmare 
på dessa verktyg upptäcker man att de visserligen medför att vi får 
mycket information och dialog, men om alltför få saker och kanske 
inte om rätt saker. 

När värden på dessa sätt döljs, reduceras eller neutraliseras får det 
effekter. I vår forskning har vi sett flera exempel på hur en politiskt 
känslig agenda på detta sätt göms med hänvisning till transparens och 
dialog utan att det väcker större uppmärksamhet – just tack vare be-
toningen på transparens och dialog. Exempelvis har vi i forsknings-
programmet visat hur internationell finansverksamhet, certifieringar 
och barnförsäkringar framställs i ett oproblematiskt, harmoniskt ljus, 
vilket sannolikt gör oss mindre benägna att kritiskt granska och ifrå-
gasätta dessa verksamheter. 

MARKNADSORGANISATÖRER SOM VÄRDEARBETARE 

Många av de beslut som fattas på och om marknader har föregåtts av 
det vi kallar värdearbete. Det definieras som försök att påverka både 
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uppsättningen av marknadsvärden och förhållandet mellan dem. Det 
arbete som genomförs av ideella organisationer och sociala rörelser, 
exempelvis inom Fairtrade-rörelsen, är ett synligt exempel på vär-
dearbete som syftar till att framhålla social rättvisa och till att upp-
märksamma den potentiella konfliktytan mot vinstintressen. Fair-
trade-märkningen kan till exempel föras tillbaka till åsikter om hur 
arbetet med att odla kaffe och bananer, tillverka chokladkakor eller 
fotbollar, ska vara organiserat för att ses som rimligt och rättvist. 
Beslut att använda till synes värdeneutrala experter, redovisnings-
verktyg och managementmodeller är exempel på ett mindre synligt 
men mycket inflytelserikt värdearbete som exempelvis kan involvera 
forskare och managementkonsulter. De kriterier som ligger till grund 
för exempelvis rättvisemärkning vilar nämligen inte på värdeneutral 
grund utan på politiska ideal och prioriteringar. Det avgörande är 
insikten att uppsättningen värden på en marknad varken är given 
eller statisk utan påverkas av marknadsorganisatörers arrangerande 
av olika värden. 

Harmoniska eller konfliktförstärkande värdearrangemang?

Värdearbetet som utförs på och omkring en marknad ger viktiga pus-
selbitar till en fördjupad förståelse för marknaders egenskaper och 
utveckling. Då vi jämför värdearbetet på det tjugotal marknader vi 
studerat (varav många över tid), finner vi att värdearbetet grovt kan 
delas in i två kategorier:

• För det första finner vi värdearbete som syftar till att åstad-
komma ett harmoniskt värdearrangemang som bidrar till att 
neutralisera, dölja eller tona ner existerande eller potentiella 
värdekonflikter för att göra marknaden mindre omstridd och 
konfliktfylld.

• För det andra finner vi värdearbete som syftar till att åstad-
komma ett ”konfliktförstärkande” värdearrangemang, vilket 
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bidrar till att skapa eller förstärka omstriddhet och värdekon-
flikter på marknaden.

Vi har sett exempel på neutralisering av värdekonflikter på bank- och 
börsmarknaderna i de baltiska länderna. Där hänvisade kritiserade 
banker och aktiebörser just till ”transparens” för att återvinna för-
troende efter den finanskris som bröt ut 2008. Den utbredda tilliten 
till transparens gjorde att dessa hänvisningar neutraliserade poten-
tiella värdekonflikter som kom att överskuggas av det mer abstrakta 
metavärdet transparens. Börserna lyckades nästan helt undkomma 
kritik genom att tona ner sin roll som organisationer med eget be-
slutsfattande och i stället betona sin roll som transparent handelsplats 
för köpare och säljare. Bankerna lyckades visserligen inte undkomma 
kritik, men med hänvisning till det löftesrika begreppet transparens 
förmådde de ändå mildra den externa kritiken och samtidigt rätt-
färdiga omstridda nya satsningar på förstärkt intern riskhantering. 
Ekonomiska förluster eller vinster som hade kunnat sticka i ögonen 
på omvärlden doldes av tal om transparens.

På marknaderna för certifiering av organisatoriska lednings- och 
styrsystem bidrar certifieringarna och ackrediteringarna till att dölja 
den kritiska värdekonflikten mellan vinstintresset som gör säljaren 
beroende av köparen och det oberoende som så starkt efterfrågas som 
en garant för värden som säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Tanken 
är att certifieringsrevisorn ska vara en extern och oberoende tredje 
part i förhållande till det lednings- och styrsystem som granskas. Men 
eftersom certifieringsrevisorers arbete i sin tur är en tjänst som säljs 
i konkurrens finns här en källa till misstro. Hur oberoende är egent-
ligen certifieringsrevisorn som är mån om att få behålla sin gran-
skade kund? Hur ska man veta att den kommersiella kontrollen inte 
främst styrs av vinstintresse? Som vi illustrerade i förra kapitlet visar 
vår forskning hur certifieringsorganisationer försöker stärka sin tro-
värdighet och neutralisera värdekonflikten i sin verksamhet genom 
att anlita ytterligare experter – oftast statligt legitimerade ackredite-
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ringsrevisorer – som får i uppdrag att granska och garantera certifie-
ringsrevisorernas arbete. 

Ett tredje exempel är marknaden för barnförsäkringar där poten-
tiellt konflikterande värden aktivt dolts och förminskats genom imi-
tation, i detta fall genom att försäkringsföretagen gemensamt etable-
rat ett komplext privat prövningssystem i syfte att hantera och avvärja 
tvister om barnförsäkringsärenden. Prövningssystemet uppvisar tyd-
liga likheter med ett etablerat och högst legitimt offentligt juridiskt 
system, dock utan att erbjuda det offentliga systemets rättigheter. 
Denna proaktiva imitation från branschens sida bidrar till att förklara 
hur det kommer sig att många potentiella värdekonflikter kring barn-
försäkringar inte väcker den debatt som man kunnat förvänta sig. 

Sammanfattningsvis indikerar dessa exempel att vi behöver bli 
bättre på att uppmärksamma hur värdekonflikter på marknader 
neutra liseras och reduceras långt innan de blir kända för allmän-
heten, för att vi ska förstå hur marknader skapas och förändras över 
tid. Dessa marknader framstod som relativt harmoniska och försko-
nade från öppna värdekonflikter. Men den harmoniska status mark-
naderna åtnjöt var inte naturlig i någon mening utan resultatet av 
ansträngningar att neutralisera konflikterande intressen.

Ett annat sätt att försöka skapa ett harmoniskt värdearrangemang 
är att betona ömsesidigt beroende mellan aktiviteter som represente-
rar tillsynes konflikterande värden. Tankesmedjan World Economic 
Forum (WEF) sprider idén om ömsesidigt beroende mellan ekono-
misk och social utveckling och tar bland annat hjälp av en egendesig-
nad ekvation för att försöka övertyga omvärlden om en nödvändig 
och positiv samverkan mellan ekonomiska vinster och hållbarhet och 
socialt ansvar. Idén är att ekonomisk tillväxt och social utveckling 
förutsätter varandra. Populariteten hos detta vinna/vinna-arrange-
mang underlättar för WEF att mobilisera ökat stöd och inflytande 
inom världspolitik och näringsliv. Förvånansvärt ofta kan spänning-
ar mellan dem som önskar frihet att exploatera till exempel arbets-
krafts- och naturresurser och dem som värnar miljö- och mänskliga 
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rättigheter på detta sätt slätas över och hållas i schack, bland annat 
med hänvisning till den till synes oemotståndligt populära idén om 
ett vinna/vinna-förhållande som de med mycket makt brukar hävda 
gynnar alla parter.

I andra fall hanteras en uppsättning värden genom att de arrange-
ras i en värdehierarki där ett eller ett par värden får högre priori-
tet än de andra. Ett exempel på det är etablerandet av den svenska 
apoteksmarknaden kring år 2009 då det tidigare prioriterade värdet 
patientsäkerhet kom att underordnas värdet kundnöjdhet. Det var 
resultatet av ett omfattande värdearbete utfört av en rad marknads-
organisatörer.

På marknaden för nättidningar säger sig marknadens organisa-
törer visserligen sträva efter att balansera ekonomiska och profes-
sionella värderingar, men samtidigt finns tydliga tecken på en vär-
dehierarki i vardande, som prioriterar ekonomiska värden och som 
förstärks genom användandet av ny teknik. En av våra studier visar 
att ambitionen att värna om en oberoende nyhetsrapportering i syfte 
att tjäna demokratin i praktiken allt mer kommit att underordnas 
kommersiella drivkrafter. En förklaring är införandet av ny teknik 
som gör det möjligt att spåra läsarnas preferenser genom att kartlägga 
deras ”klick”, något som driver journalister och redaktörer att i första 
hand prioritera artiklar som ger många klick enligt en marknadslogik 
där efterfrågan, snarare än en demokratisk ambition, styr utbudet.

Önskade värdekonflikter – öar av konflikt 

Det är emellertid inte alltid som marknadsorganisatörer strävar ef-
ter att dölja värdekonflikter. Vissa organisatörer eftersträvar tvärtom 
öppna konflikter eftersom dessa kan erbjuda en möjlighet att äska 
medel, vara ett stöd för omorganisationer eller rättfärdiga en exis-
terande organisation. Värdearbetet som utförs av dem som vill ha 
öppna konflikter handlar om att på olika sätt aktivt försöka upprätt-
hålla och kanske även förstärka konflikten snarare än att lösa den, just 
eftersom värde konflikten i deras perspektiv utgör en lösning. Sådana 
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marknadsorganisatörer lyckades ibland skapa öar av konflikt i den 
hegemoniska marknadsdiskursens ankdamm. 

När produkter och tjänster som organ, brunkol, päls och palm-
olja hamnar i hetluften och blir föremål för öppen kritik omtalas de 
ibland lite slarvigt som om de vore ”naturligt omoraliska” och där-
med olämpliga att handla med. Men både historien och jämförelser 
med andra länder visar att det rör sig om en socialt konstruerad kon-
flikt som tar sig olika uttryck över tid och rum. Tanken att försäkra 
någons liv var till exempel för ett par hundra år sedan mycket främ-
mande och uppfattades som ett omoraliskt sätt att profitera på döden, 
medan de flesta i dag, åtminstone i vår västerländska kontext, snarast 
finner det opassande att inte åtminstone överväga att försäkra sina 
barn och sitt liv (Zelizer 1979). Hur blev det så? 

På liknande sätt – fast i omvänd riktning – har betalning för surro-
gatmoderskap blivit allt mer accepterat, medan slavhandel sedan länge 
helt förlorat sin forna status som legal och av många accepterad mark-
nad. Som ett tredje exempel kan nämnas bananer och kaffe som hör 
till den växande skara produkter som på senare tid kommit att ifråga-
sättas alltmer med hänvisning till såväl ekologiska som sociala värden.

Två centrala insikter i sammanhanget är att alla produkter, tjäns-
ter och deras marknader – åtminstone i någon tid och kontext – san-
nolikt har uppfattats eller kommer att uppfattas som omstridda el-
ler omoraliska, samt att graden av konflikt till en betydande del kan 
förklaras av marknadsorganisatörers ansträngningar att arrangera 
marknads värden. 

Marknaderna för alkohol, spel och kol är bra exempel på öar av 
konflikt i förändring. Som handelsvaror har alkohol, spel och kol va-
rit omstridda i över hundra år. Men de argument som framförts har 
varit radikalt olika vid olika tillfällen. Värdekonflikter har åter inten-
sifierats vid ett flertal tillfällen och genom olika sorters värdearbete. 

Dels har värdekonflikter förstärkts genom att organisatörer lyck-
ats lägga till värden, likt ett nytt vedträ till en falnande eld. En his-
torisk jämförelse av särskilt omvälvande, formativa moment på den 
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svenska marknaden för spel om pengar de senaste hundra åren erbju-
der goda belägg för detta. På 1920-talet gjordes stora ansträngningar 
av idrottsföreningar och sportjournalister att lägga till upplevt po-
sitiva värden som modernitet, sport och fritidsbetonade värden till 
diskursen om spelförsäljning som då var förbjuden. Detta gjordes i 
syfte att försöka neutralisera den omoraliska prägel som den svarta 
spelmarknaden sedan länge haft och därmed öppna för en normalise-
ring och legalisering av spelförsäljningen. Den svenska staten svarade 
kraftfullt på detta värdearbete genom att å sin sida addera värden 
som säkerhet och skydd mot bedrägeri, protektionism och välgören-
het till diskussionen om spel, varpå värdekonflikten återupplivades 
och staten på basis av denna konflikt lyckades rättfärdiga en fortsatt 
restriktiv spelpolitik och sedermera ett statligt monopol.

En annan möjlighet att förstärka en falnande värdekonflikt är att 
utöka konfliktens omfattning. Så skedde exempelvis på kolmarkna-
den då diskursen försköts från lokal till global nivå, från rapporter 
om smutsiga städer och gruvarbetare med lungsjukdom till rapporter 
om global uppvärmning, surt regn, växthuseffekt och klimatpåverkan 
från långdistansflyg. Vår forskning visar att den expanderade kon-
fliktdiskursen om kolets inverkan påverkade föreställningarna om 
lämpliga reformer – från ett intresse för hälsokontroller och skydds-
åtgärder för gruvarbetare till regionala och globala initiativ som Kyo-
toprotokollet och den europeiska marknaden för utsläppsrätter.

En tredje möjlighet att hålla liv i en värdekonflikt är att förändra 
uppfattningen om vad eller vem på marknaden som är problemet. 
Denna problemförflyttningsstrategi har uppmärksammats i en rad 
fall, bland annat på marknaderna för spel och alkohol där konsumen-
terna de senaste decennierna i allt högre grad utpekats som ansva-
riga för marknadens baksida, medan producenter och säljare kommit 
lindrigare undan.

Ett annat exempel på försök att förstärka föreställningen om vär-
dekonflikter är mellanhänder som FLO (Fairtrade International) och 
den svenska pensionsfonden KPA som bägge organiserar sig både för 



Att organisera marknader

[52]

att förstärka föreställningarna om motsättningar mellan ekonomi 
och ekologi, och för att överbrygga dem. Denna önskan om att sam-
tidigt framhålla polarisering och konvergens mellan värden har att 
göra med organisationernas existensberättigande och konkurrens-
kraft. Utan en upplevd värdekonflikt får de svårt att hävda behovet 
av de tjänster de erbjuder. Genom att använda polariserande verktyg, 
såsom standarder, screeninginstrument och etiketter, bidrar FLO och 
KPA till att underlätta för konsumenten att skilja ”bra” från ”dåligt”, 
”etiskt” från ”icke-etiskt”, ”rättvis” från ”orättvist” och så vidare. 
Allt i syfte att staka ut en gynnsam position för sig själva och sina 
produkter. Dessa organisatörer framställer då värdekonflikter som 
problem i behov av en lösning som de själva säljer. 

VÄRDEARRANGEMANGEN BAKOM MARKNADSREFORMERNA 

Värdekonflikter kan användas för att motivera en högre grad av or-
ganisation av en marknad. När en marknad eller delar av den – till 
exempel varor, säljare eller köpare – blir ifrågasatta, tenderar det att 
sporra organisatoriska initiativ som regelsättande, sanktioner och 
övervakning, eller bidra till en ökad nivå av hierarki och användning 
av medlemskap (exempelvis i bransch- eller konsumentföreningar). 
Att en marknad är kontroversiell brukar helt enkelt få organisatoriska 
konsekvenser. Baserat på våra många empiriska studier om olika vär-
dearrangemang och deras implikationer finner vi att både graden och 
arten av marknadsorganisation kan påverkas genom värdearbete.

Ofta ser vi uttalanden, i såväl forskning som i den offentliga de-
batten, som tar en marknads värdekonflikt eller en omstridd vara 
som utgångspunkt för att föreslå en högre grad av organisation på 
marknaden. Uttalanden av typen: ”Palmoljeutvinning bidrar till att 
skövla regnskog vilket hotar många arter – nu behöver vi strängare 
regler och tydligare produktmärkning.” Eller: ”Bankerna var inte 
att lita på under finanskrisen – nu behöver vi både starkare bransch-
föreningar och tydligare offentlig övervakning.” I sådana offentliga 
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bilder av marknaden framstår värdekonflikterna som argument för 
att rättfärdiga mer organisation. 

Mer sällan ställs det några frågor om hur värdekonflikterna upp-
stått, vilket antyder en bristande förståelse för att de till exempel 
kan vara ett resultat av ofta långvariga, proaktiva och ibland mindre 
uppen bara ansträngningar, exempelvis från sociala rörelser eller fors-
kare att påverka och ordna marknadsvärdena som står på spel. Den 
gängse uppfattningen verkar vara att värdekonflikter bara är – inte att 
de skapas, framhävs eller formas av marknadsaktörerna. Men det gör 
de. Och kanske är det ännu mer angeläget att sprida insikten om att 
många potentiella värdekonflikter aldrig når offentlighetens ljus för 
att de neutraliserats eller dolts genom aktivt värdearbete – som på 
marknaderna för bank- och börser, bilprovning, certifiering av led-
nings- och styrsystem samt barnförsäkringar.

Marknadsvärdearrangemangen formar våra uppfattningar om 
vad som är angeläget att organisera, och inte. Det är sannolikt att 
marknadsorganisatörer som vinner på en ökad eller bibehållen hög-
gradig organisation av marknaden kommer att försöka åstadkomma 
ett värdearrangemang med inbördes konflikter eftersom en högre 
upplevd grad av ifrågasättande troligen resulterar i en högre grad 
av organisationen. Enligt samma logik är det troligt att marknads-
arrangörer som önskar sig en lägre grad av organisation kommer att 
verka för ett harmoniskt värdearrangemang, eftersom det har poten-
tial att dölja värdekonflikter bakom populära metavärden som exem-
pelvis transparens. Värdearrangemang påverkar alltså både varför och 
hur marknader organiseras. 
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Legitimitet är, liksom värde, viktigt på marknader. De företag som 
säljer produkter och tjänster behöver uppfattas som legitima. Behovet 
av legitimitet förklarar till exempel att standarder som CSR (corporate 
social responsibility) accepteras av så många företag. De allt mer frek-
venta utvärderingarna av verksamheter i såväl privat som offentlig 
sektor, de återkommande granskningarna och mediernas idoga be-
vakning av privatiserade verksamheter tyder på att kraven på legi-
timitet ökat. Legitimitet är också centralt för dem som organiserar 
marknader. För att organiseringsförsök ska få genomslag behöver de 
uppfattas som legitima i någon mening.

Legitimitet handlar inte bara om att ha ett gott anseende. Det rör 
själva förutsättningarna för att kunna verka på en marknad. Strävan 
efter legitimitet är en väsentlig komponent i organiseringsprocesser 
och bidrar, precis som behovet av att skapa förtroende och värdekon-
flikter, till ytterligare organisering. 

Trots sin betydelse lämnas begreppet legitimitet ofta odefinierat 
eller mångtydigt. Max Weber diskuterade legitimitet i relation till 
auktoritet, vilken han beskrev som legitim makt, alltså att någon har 
fullmakt, tillstånd eller kapacitet att driva igenom sin vilja (Weber 
1922). Legitimitet har av många forskare, bland andra Jürgen Ha-
bermas, ansetts vila på en någorlunda gemensam värdemässig bas 
(Habermas 1979). Legitimitet uppstår alltså lättare när man har 
gemensamma referensramar för att bedöma vad som är gott. Inom 
nyinstitutionell organisationsteori har legitimitetsbegreppet en cen-
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tral plats. Det har hävdats att organisationer blir legitima genom att 
anpassa sig till institutioner i sin omgivning, till rådande regelverk, 
normer och kulturella idékomplex (se t.ex. Scott 1995). I det mo-
derna samhället är expertis viktigt för att legitimitera olika sätt att 
organisera. För att argumentera för en viss marknadsorganisation är 
det värdefullt om man kan hänvisa till expertkunskap och gärna till 
forskningsresultat.

Legitimitet kan inte tas för given, utan måste hållas vid liv, ak-
tualiseras och återerövras kontinuerligt. Kunskap är en färskvara 
och måste ständigt uppdateras. Argument måste slipas och placeras 
in i lämpliga sammanhang för att få genomslag. Att försöka påverka 
marknaders organisation genom expertis och kunskap är med andra 
ord ett sisyfosarbete, en ständigt pågående process. 

TANKESMEDJOR – PÅVERKAN FRÅN UTKANTEN 

Vid sidan av de organisationer som är direkt involverade i transak-
tioner och organisation på marknaden finns också andra mer indi-
rekt inblandade. Det finns en mängd organisationer som vill påverka 
andras uppfattning om marknader och om hur de bör organiseras. 
En sådan betydelsefull grupp är tankesmedjor. Tankesmedjor kan ses 
som säten för normativitet, de är normerande organisationer (Sassen 
1998). De förmedlar, uttolkar och sprider kunskap i försök att påver-
ka politik och ekonomi. De skiljer sig från forskningsinstitut genom 
att ett av deras övergripande syften är att försöka påverka politikens 
utformning. De strävar efter att delta aktivt i samhällsdebatten samt 
tillgängliggöra och sprida sina idéer till allmänheten. Tankesmedjor 
ger argument till marknadsorganisatörer och framställer vissa lös-
ningar som förankrade i neutral expertkunskap. Därmed blir de vik-
tiga att studera om man vill förstå marknadsorganisation.

Tankesmedjorna skiljer sig sinsemellan åt i struktur och storlek 
samt i vilka frågor de arbetar med. De finansierar också sina verk-
samheter olika. I USA är stöd från stiftelser, fonder och företag samt 
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personliga välgörare viktiga finansieringskällor. I Europa finns det 
en utveckling åt samma håll. I Sverige är det dock vanligare att tan-
kesmedjor är knutna till och finansierade av ett politiskt parti, en 
arbetsgivarorganisation eller fackförening, eller en kombination av 
olika intressenter.

Tankesmedjorna har fått en allt mer framträdande roll som mega-
foner för vad som anses rätt och riktigt på marknader, hur man bäst 
ska organisera marknader och hur framtiden kan komma att se ut, 
givet vissa beslut. Flera har också bidragit med argument som stött 
marknadisering (Tyllström 2013). Ett exempel på hur tankesmedjor 
kan göra sin röst hörd i ett normativt tonläge är den liberala tanke-
smedjan Timbro, som engagerade sig i marknaden för mjölk:

Mjölk är en färskvara och mycket mjölk konsumeras i samma land 
som den produceras. Kanske är det därför många tror att markna-
den för mjölk inte fungerar som andra marknader, där det finns 
ett svårmanipulerat marknadspris som sträcker sig bortom landets 
gränser. Den här rapporten visar att det är en felaktig bild. För det 
första är mjölkhandeln internationell och det svenska mjölkpriset 
följer det internationella indexpriset. För det andra ökar Sveriges 
mjölkimport samtidigt som den interna produktionen minskar 
– konsumenter och företag väljer med andra ord bort de svenska 
mjölkprodukterna, och det beror på de höga priserna. För det tredje 
har svenska bönder i dag Europas tredje högsta ersättningar – bara 
Greklands, Italiens och Finlands bönder får mer betalt. [---]
 Nu upphör den regleringen och en friare mjölkmarknad väntar. 
Det gör att länder där det är billigare att producera mjölk kommer 
att kunna öka sin mjölkproduktion och exportera till andra EU-
länder. Det är till stor nytta för Europas konsumenter men kom-
mer att ha stora effekter på mjölkproduktionen i Europa. (http://
timbro.se/rapporter/en-friare-mjolkmarknad)

Timbro är som tankesmedja inte inblandad i organiseringen av mark-
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naden för mjölk. De kan inte på något sätt fatta beslut som påverkar 
hur marknaden för mjölk eller andra varor ska organiseras. Men de 
kan påverka opinionen och beslutsfattare. På så sätt kan de indirekt 
påverka marknader från utkanten. 

LEGITIMITET GENOM EXPERTIS

Tankesmedjor försöker skapa legitimitet för vissa lösningar men för 
att kunna påverka är de själva beroende av att ses som legitima. Det 
betyder att deras kunskapsunderlag måste uppfattas som trovärdigt 
för att de ska kunna påverka opinion, policy och politiska beslut. De-
ras expertkunskap måste ses som opartisk och vetenskapligt grun-
dad. Trots att de ofta är både politiska och ideologiska vill de framstå 
som obundna kunskapsproducenter. Stor vikt läggs således vid att 
sprida och skapa uppmärksamhet kring resultat från undersökningar 
och projekt. Resultatens pragmatiska nytta, deras policy-relevans och 
normativa innehåll tydliggörs för att öka chanserna till inflytande i 
politiken. 

Tankesmedjor kan sägas vara inbäddade i ett större organisato-
riskt policy-landskap där de förser andra organisationer med be-
slutsunderlag i syfte att legitimera politiska ståndpunkter. En central 
dimension av denna process är det ”policy-entreprenörskap” som 
tankesmedjor utövar genom att medla mellan politik och näringsliv. 
De är inte knutna till staten och dess myndigheter och behöver därför 
inte förknippas med lagar, förordningar och tvingande beslut. De är 
heller inte kommersiella företag, och behöver således inte kopplas 
samman med egenintresse och prioriteringen av det egna vinstintres-
set. Deras position i marknadernas utkanter ger dem en fördelaktig 
position för att indirekt påverka marknadsorganisation. 

Under senare år har antalet tankesmedjor såväl i Sverige som i 
västvärlden vuxit och konkurrensen mellan dem ökat, vilket gör att 
kommunikationen ofta blir offensiv och tonläget högt. De nyare tan-
kesmedjorna kan sägas ha blivit mer inriktade på det mediala genom-
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slaget. I denna konkurrenssituation har synlighet blivit strategiskt 
viktigt. Förmågan att få uppmärksamhet och synas eller omnämnas i 
mediala sammanhang har blivit ett mått på inflytande, det vill säga i 
hur hög grad man faktiskt lyckas påverka marknaderna och dess or-
ganisering. Tankesmedjornas resultat mäts i hur mycket inflytande de 
har över den allmänna opinionen och politiska ledares policyval och 
åsikter. Inflytandet, det vill säga tankesmedjans förmåga att påverka, 
utgör den avkastning finansiärer får för sina investeringar. 

Finansiärers och företagsledares förväntningar på vad tanke-
smedjorna ska åstadkomma är höga. De vill se konkreta resultat av 
sina investeringar i forskningsprojekt och utvärderingsrapporter. Det 
pressar tankesmedjor att skapa uppmärksamhet. Oftast är det enklast 
att få uppmärksamhet i samband med att viktiga politiska beslut ska 
fattas, exempelvis vid val eller kriser, vilket innebär att många tanke-
smedjor ägnar mycket tid åt att kommentera dagsaktuell politik för 
att få medialt utrymme. Konkurrensen innebär också att de måste 
vara snabba på att kommentera politik, och tankesmedjor slösar 
ibland sin potential på att slåss om utrymme snarare än att generera 
idéer och forska (Rich 2004:210–211). Det är därtill svårt att mäta 
inflytandet över policyprocesser, vilket är problematiskt eftersom det 
ingår i tankesmedjans marknadsföring av sig själv att hänvisa till just 
detta inflytande, som ingen egentligen vet om de har. 

Som normerande organisationer måste tankesmedjor hantera en 
svår balansakt. Å ena sidan måste de värna om sin roll som oberoende 
kunskapsproducenter och sin expertis för att behålla sin legitimitet. 
Å andra sidan vill de kunna påverka beslut i en viss riktning, det vill 
säga vara tydliga och ha en åsikt.
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Detta och följande kapitel handlar om staters roll på marknader. Som 
vi nämnde i första kapitlet är stater och marknader intimt förknippa-
de med varandra. Stater spelar inte bara rollen som profitör på mark-
nader. I Sverige och liknande länder är hela den offentliga sektorn 
sammantaget den i särklass största aktören på de inhemska mark-
naderna: som arbetsgivare, konsument och, om än i mindre mån, 
producent. Den svenska offentliga sektorn köper varor och tjänster 
till ett belopp som motsvarar mer än en femtedel av BNP. Stater och 
dess olika myndigheter är också aktiva marknadsorganisatörer. I ka-
pitlet som följer ska vi se hur den svenska staten förhållit sig till orga-
nisering av marknader under olika perioder sedan industrialismens 
inledning. 

FRÅN FRI MARKNAD TILL ORGANISERAD

I Sverige finns en utbredd föreställning om att dagens marknadseko-
nomi växte fram med industrialismen under 1800-talets andra hälft, 
alltifrån avskaffandet av 1720 års skråförordning 1846 och antagandet 
av näringsfrihetsförordningen 1864. I och med 1864 års näringsfri-
hetsförordning var varje svensk ”berättigad att i stad eller å landet 
idka handels- eller fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering”. 
En mycket stor del av den tidigare organisationen av marknader av-
vecklades. Idealet var en marknad med lite organisation, en ”fri” 
marknad. En hörnpelare i den svenska ekonomiska ordningen var 
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avtalsfriheten, det vill säga att det stod varje part fritt att med varje 
 annan part avtala om vad de ville. Konsekvensen av näringsfriheten 
och avtalsfriheten i kombination skulle dock komma att få implika-
tioner.

Under det sena 1800-talet tillkom nya tillverkare och försäljare 
av olika produkter i en strid ström. Ekonomin växte så det knakade 
i långa perioder och efterfrågan på olika varor likaså. Entreprenörer 
investerade i allt större och effektivare produktionsanläggningar vars 
tillverkningsvolymer ökade och någonstans nåddes en punkt då över-
produktion uppstod. Då kunde flera företag med stora investeringar 
inom ett produktområde ställas inför hot om konkurs och nedlägg-
ning. Detta låg förstås inte i de enskilda företagens intresse och kunde 
ses som slöseri med resurser. Det här scenariot var bakgrunden till att 
säljande företag såg behov av mer organisation. De började samarbeta 
med varandra och inrätta karteller. Inom ramen för karteller beslu-
tade företagen gemensamt sådana saker som vilka priser som skulle 
gälla och vilka företag som skulle sälja till vilka kunder.

Det är fortfarande vanligt att organisationer samarbetar i olika 
metaorganisationer för att driva sina intressen och organisera mark-
nader. Det kan ske både bland köpare och säljare. Konsumentkoope-
rationen är ett exempel, olika branschorganisationer ett annat. Synen 
på dessa metaorganisationer och på hur de försökt organisera mark-
nader har varierat över tid. Inte minst karteller har länge varit kon-
troversiella. För att karteller ska uppstå och frodas förutsätts att det 
inte finns legala hinder mot dem. Så var situationen i Sverige för 150 
år sedan – det fanns ingen konkurrenslagstiftning och företagarna 
kunde relativt fritt organisera marknader som de behagade. 

SYNEN PÅ KARTELLER I SVERIGE UNDER 1910-TALET

En spridd uppfattning är att under 1900-talets början var synen på 
karteller övervägande positiv i Sverige, även hos ekonomer. Exempel-
vis lär Eli Heckscher ha uttryckt att det genomorganiserade näringsli-
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vet snarast indikerade att man genom kartellerna nått ”samhällslivets 
högsta organisationsform”. Den här bilden kan dock ifrågasättas. Den 
första skriften om karteller på svenska var i själva verket betydligt 
mer kritisk och argumenterade för att staten borde spela en större roll 
för organisationen av marknader. Skriften var skriven av en tidigare 
student till Heckscher, Adolf Ljunggren, och publicerades 1912 under 
titeln Ekonomiska sammanslutningar af monopolistisk natur i Sverige. Vi 
ska här se närmare på hur författaren argumenterar för att därigenom 
ge en mer nyanserad bild av synen på karteller för hundra år sedan.

Bakgrunden till att karteller, truster och liknande sammanslut-
ningar i näringslivet uppstått fann Adolf Ljunggren i den utveckling 
som den fria konkurrensen, laissez-faire-principen, förde med sig. 
Konkurrensen gjorde att produktionen förbilligades och driften suc-
cessivt blev mer och mer storskalig, vilket blev allt mer mördande för 
producenterna:

De svagare dukade under; men tillståndet hade likväl äfven för de 
överlefvande blivit outhärdligt. Kapitalrisken hade blifvit för stor i 
förhållande till den möjligen framkommande vinsten af företaget. 
Det var då, när täflingskampen redan nått det yttersta, som tanken 
på ett upphäfvande av konkurrensen, tanken på sammanslutning, 
uppkom. (Ljunggren 1912:7)

Ljunggren konstaterade att när ett företag var inne i en konkurrens-
situation gick det inte att stanna driften. Oavsett vilken prisnivå som 
rådde på marknaden var man tvungen att fortsätta, för stod produk-
tionen still var ”hela det fastlåsta kapitalet så godt som värdelöst”. 

Också på arbetsmarknaden fanns ett motstånd mot den fria mark-
naden. Arbetarna vägrade att finna sig i marknadens nycker och deras 
svar blev att sluta sig samman, det vill säga att organisera sig. När väl 
de hade gjort det hamnade arbetsgivarna i en mycket ofördelaktig 
position; de var ”nästan helt och hållet underkastade den förras [ar-
betarorganisationernas] godtycke”, menar Ljunggren. De var tvung-
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na att agera: ”utvecklingen gaf här sig själf” som Ljunggren skriver.
För att kunna fälla ett rimligt och välgrundat omdöme om kar-

tellväsendet menade Ljunggren att det behövdes en tydlig bild av 
dess ”fördelaktiga eller skadliga verkningar”. Fördelarna låg främst 
på produktionens område med mindre kostnader och ökad produk-
tivitet. Utan konkurrens ”lättas [produktionen] från en mängd döda 
omkostnader” som reklam, annonser och dylikt. Därtill minskades 
bland annat också kreditförluster samt transportkostnader då en 
uppdelning av marknaden gjorde att man erhöll kunder i sitt när-
område. Största fördelen var dock att produktionen reglerades mer 
”i öfverensstämmelse med det förefintliga behovet, hvarigenom en 
oekonomisk öfverproduktion och en meningslös uppoffring af kapi-
tal” kunde undvikas.

Samtidigt fanns det många nackdelar med karteller. En var att 
de möjliggjorde oekonomisk drift och höll företag vid liv som un-
der en fri konkurrens för länge sedan skulle gått under (Ljunggren 
1912:113–114). De som missgynnades mest av kartellerna var dock 
konsumenterna. Om inte producentsammanslutningar fanns skulle 
konsumenterna kunna dra fördel av konkurrensen och få lägre priser 
och bättre service. Den enda fungerande lösning som Ljunggren såg 
var att staten borde ta tag i frågan och ägna kartellsammanslutning-
arna sin uppmärksamhet, för att därigenom skydda de svagares rätt. 
Ett annat motiv för ingripande var att kunna hantera den oerhörda 
ekonomiska och därmed också politiska makt som koncentrerades 
hos kartellerna och som kunde sätta statens auktoritet i fara. 

Ljunggren pekade ut tre tänkbara vägar staten skulle kunna ta 
för att hantera kartellerna: 1) förbjuda sammanslutningarna, 2) kon-
trollera sammanslutningarna och 3) förstatliga sammanslutningar-
na. Han förespråkade väg nummer två då förbudslinjen i USA varit 
svår och ett förstatligande var väl drastiskt. Staten kunde sänka och 
avskaffa tullar, något som i begränsad utsträckning kunde fungera. 
Staten skulle även kunna påverka karteller genom frakttarifferna på 
järnväg eller via beskattning. En åtgärd Ljunggren relativt tydligt 
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förfäktar för kontroll av sammanslutningar har med övervakning att 
göra: krav borde ställas på full publicitet eller transparens, att kartel-
ler skulle vara öppna med vilka de var och vad de gjorde.

MOTORGANISERING

Kartellbildning är en tydlig organisation av säljare. Men organisering 
föder som vi sett ofta motåtgärder, inte sällan annan organisering. 
Under 1920-talet upprepas den typ av kritik mot karteller som Ljung-
gren levererat ett årtionde tidigare. Idealet om en fri marknad började 
överges. I början gick emellertid marschen från den fria marknaden 
med små steg. Efter att motioner väckts i riksdagen 1920 om mono-
polens skadlighet tillsattes en trustlagstiftnings kommitté. Kommit-
téns uppdrag var att ta fram förslag om statskontroll av monopol och 
truster. Uppdraget skulle leda till ökad kunskap om monopolistiska 
sammanslutningar, och särskilt deras påverkan på prissättningen av 
produkter, vilken skulle kunna ligga till grund för vidare åtgärder. 
Redan strax före första världskriget hade planer funnits på att under-
söka utbredningen av truster och karteller i Sverige men kriget kom 
emellan.

Trustlagstiftningskommitténs betänkande Förslag till lag om vissa 
åtgärder beträffande monopolistiska företag och sammanslutningar lades 
fram 1921. Det konstaterades att monopol kunde ha en skadlig inver-
kan. Kommittén tyckte sig redan ha funnit ”tillräckligt för att visa, 
att [monopolistiska sammanslutningar] […] utöva ett sådant infly-
tande på prissättning och omsättningsförhållanden, att åtgärder från 
statens sida med anledning härav äro påkallade”.

Kommittén ville därför satsa på mer övervakning och på att ”en 
trustkommission, med mer vidsträckta befogenheter att inhämta 
upplysningar” skulle inrättas. Det handlade om rätt att få se företags 
böcker, avkräva dem uppgifter samt även kalla personer att inställa 
sig inför kommissionen. Det skulle huvudsakligen handla om en un-
dersökningskommission som skulle kunna föreslå åtgärder från sta-
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tens sida. Det skulle dock inte vara kommissionens roll att genomföra 
en ”fullständig utredning rörande monopolbildningars förekomst i 
Sverige samt deras organisation och ekonomiska verkningar”. Inte 
heller borde utredningarna tillåtas göra alltför omfattande undersök-
ningar. En huvuduppgift för kommissionen var att, på basis av sina 
undersökningsresultat och givet att dessa påvisade ett dylikt behov, 
utarbeta vidare förslag till trustlagstiftning. 

I mars 1925 lade regeringen med statsminister Rickard Sandler 
och justitieminister Torsten Nothin fram ett förslag till lag om un-
dersökning angående monopolistiska företag och sammanslutningar. 
Justitieministern inledde sin och departementets talan i proposition 
nummer 110 med att konstatera att det var utom allt tvivel att ”sam-
manslutningsrörelser av monopolistisk karaktär nått en betydande 
omfattning”(Kungl. Maj:ts proposition nr 110, Bihang, 1925). Där-
till att ”allmänt erkännas, å ena sidan de fördelar för produktionen, 
natio nalekonomiskt sett, som härigenom kunna vinnas, och å andra 
sidan de möjligheter till allvarsamma missbruk, som denna utveck-
ling medför”. Man såg alltså vissa möjliga vinster med monopolen, 
något som skiljer sig avsevärt från dagens synsätt på den rena mark-
naden. Regeringen var inte riktigt lika negativ som kommittén till 
monopolistiska sammanslutningar. Men det fanns problem. Det 
tycktes, enligt statsrådet, råda enighet om att något måste göras för 
att få kontroll för att förhindra och förebygga missbruk – dock utan att 
skada den så kallade lojala sammanslutningsrörelsen. 

Vad det inte rådde enighet om var hur man skulle få till kontrol-
len. I stället för en permanent organisation, en trustkommission, som 
utredningen föreslagit och som näringslivet i viss utsträckning vänt 
sig emot, föreslog justitiedepartementet att undersökningar skulle 
tillsättas från fall till fall av regeringen. Undersökningarna skulle då 
kunna genomföras av något befintligt statsorgan eller befattnings-
havare men också av någon annan så kallad undersökningsförrättare 
som regeringen fann lämplig. Dessa temporära undersökningar skul-
le under sitt genomförande vara att betrakta som myndigheter. På det 
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här sättet skulle undersökandet bli mindre kostsamt och samtidigt 
mindre omfattande. 

De mycket begränsade åtgärderna mot kartellmissbruk motivera-
des öppet med kostnadsskäl, att det skulle bli billigare att inte inrätta 
någon ny och dyrbar myndighet: 

Förutom önskvärdheten av att ej göra större ingrepp än förhål-
landena påkalla, talar för en sådan begränsning av undersöknings-
verksamheten även den omständigheten, att därigenom undvikes 
en tung och dyrbar anordning för densammas verkställande.

Därtill motiverades förslaget med att det skulle vara mindre hotfullt 
för näringslivet med tillfälliga utredningar, ett näringsliv regeringen 
ansåg sig få störa. Undersökningar skulle alltså inskränkas till de fall 
då man trodde att monopolställningen missbrukats.

Den marknadssyn som 1920-talets utredning och proposition gav 
utryck för skiljde sig inte nämnvärt från Adolf Ljunggrens ett decen-
nium tidigare. Regeringen pekade genom justitieministern både på 
”fördelar för produktionen, nationalekonomiskt sett” men även på 
de ”möjligheter till allvarsamma missbruk” som karteller kunde ge 
upphov till. Man ville hitta en viss balans mellan för- och nackdelar 
i kontrollen av truster, åtminstone motiverade man de begränsade 
åtgärderna på det sättet. Graden av organisering från statens sida var 
ganska låg. Övervakningen var svag, reglerna diffusa och inga sär-
skilda sanktioner föreskrevs, utan regeringen skulle avgöra detta i det 
enskilda fallet. 

Mellankrigstidens syn på marknadsorganisation 

I juni 1936 tillsatte regeringen Hansson en utredning om organise-
rad samverkan inom svenskt näringsliv, särskilt gällande pris-, pro-
duktions- och distributionsproblematik. Det var inte så att man från 
statens sida ville motverka samverkan mellan företag per se; man såg 
både möjligheter till effektivisering och konjunkturutjämning via or-
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ganisationsväsendet. Men det fanns delar av näringslivet som ville 
”förhindra konkurrens” genom sina organisationsansträngningar och 
det här ville man komma åt. Utredningen skulle föreslå åtgärder för 
”motverkande av eventuellt skadliga verkningar av enskilda mono-
pol och kartellbildningar”. Dock ansåg man att kunskapsläget först 
behövde förbättras.

Utredningen under ledning av Bertil Ohlin var inte helt färdig i 
samband med krigsutbrottet 1939 utan presenterade sitt betänkande 
Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv (SOU 1940:35) år 1940. 
Då kriget medförde så grundläggande förändringar i förutsättningar-
na för hur marknader skulle kunna tänkas fungera, valde utrednings-
männen med hänvisning till detta att inte framställa några konkreta 
förslag till förändrad lagstiftning eller dylikt men redogjorde ändå för 
en tänkbar allmän omgestaltning av konkurrenspolitiken.

Utredarna talade om orsaker till koncentrationstendenser i det 
svenska näringslivet och inte om orsaker till kartellbildning, även om 
det innefattas av det bredare begreppet. De urskilde fyra huvudorsa-
ker till koncentrationstendenserna: tekniska, finansiella, marknads-
ekonomiska och politiska orsaker. 

På frågan om det förekommit missbruk av de monopol som vissa 
företag eller sammanslutningar hade haft var svaret ja. En prispo-
litik hade på vissa håll använts som var att betrakta som missbruk. 
Men prispolitiken var generellt relativt moderat och företagen hade 
troligen insett att de i längden tjänade på en politik, som inte gav 
anledning till missnöje bland kunderna eller till statliga ingrepp. Där-
till fanns det så många företag som stod utanför kartellerna att det 
begränsade utrymmet för en monopolistisk politik från kartellernas 
sida, menade man.

Det fanns dock ett behov av övervakning, ansåg utredarna, inte 
minst för att få fram mer information. De tänkte sig att den pris-
övervakning som införts under kriget skulle fortsätta i fredstid. Också 
möjligheten att i lag stadga skyldigheten att registrera vissa samman-
slutningar och ensamtillverkare framhölls. Syftet var att lättare kunna 
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följa utvecklingen, upptäcka eventuellt missbruk samt kunna avgöra 
behov av ingripanden. Men registreringen och kontrollen skulle möj-
ligen även ha en viss preventiv inverkan på det som ansågs vara en ”ur 
samhällssynpunkt ej önskvärd prispolitik och konkurrens”. Registre-
ring skulle orsaka företagen besvär och kostnader, trodde utredarna. 
Och även för staten skulle ett register innebära kostnader. Sakkun-
niga var också oklara över om registret skulle vara offentligt eller inte.

Utredarna lutade, trots vissa betänkligheter, åt att man också 
borde inrätta en kontrollmyndighet, som skulle motta klagomål mot 
företags- eller sammanslutningars prispolitik och konkurrensåtgär-
der, genomföra undersökningar, förhandla med sammanslutningar 
och företag om deras pris- och konkurrenspolitik, publicera delar av 
undersökningsresultaten efter regeringens beslut, föreslå offentliga 
åtgärder i enskilda fall, föreslå ändring av lagstiftning samt avge sak-
kunnigutlåtanden till åklagare och domstolar. Baserat på vad den nya 
myndigheten kommit fram till och föreslagit skulle sedan regeringen, 
ifall någons verksamhet åsidosatte allmänintresset, kunna vidta åt-
gärder. Utredningen pekar på fyra typer av åtgärder. Dels publicering 
av undersökningsresultat, dels avstängning av företag från offentliga 
leveranser, dels sänkta tullsatser samt slutligen särskild lagstiftning i 
det speciella fallet. 

Frågan om lagstiftning mot konkurrenshinder var central. Utre-
darna frågade sig om en allmän lagstiftning mot missbruk av konkur-
rensmetoder och prispolitik var nödvändig. De sakkunniga menade 
dock att lagstiftning med generalklausuler med stor räckvidd och 
obestämd innebörd var något som skulle strida mot svenska traditio-
ner. I stället öppnade de dörren för en speciallagstiftning:

Denna skulle då närmast innebära, att vissa konkurrensmetoder, 
t.ex. vissa slag av bojkott, exklusivavtal och prisdifferentiering 
direkt förbjudas. Därjämte kunde stadgas skyldighet att lämna 
meddelande om anbudsöverenskommelser och rätt för företag att 
påkalla statlig medling för reglering av kartellspörsmål etc. Som 
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påföljd kunde då stadgas rätt för domstolen att upphäva kartell-
avtalet, ålägga kartellen att intaga utomstående, förbjuda vissa me-
toder samt fastställa böter. (SOU 1940:35, s. 329) 

Exakt vilka konkurrensmetoder som borde förbjudas ville inte utred-
ningen ange utan ansåg att det borde göras till föremål för en särskild 
utredning. 

Det finns en tydlig linje tillbaka till trustlagstiftningskommittén i 
de sakkunnigas tankar, men också överensstämmelser med idéer som 
skulle utvecklas under 1940-talets slut. 

Nya tag från staten

Först inför krigsslutet kom en diskussion igång om konkurrensens be-
tydelse för marknaden och dess funktionssätt. En likartad utveckling 
fanns i stora delar av Västeuropa. Ofta har denna utveckling ansetts 
inspirerad av den amerikanska kritiska synen på truster och karteller 
i samband med USA:s närvaro i Europa, men som omtalats tidigare 
fanns redan i 1936 års utredning en likartad syn på konkurrens. 1946 
tillsattes en monopolutredningsbyrå vid Kommerskollegium. De 
skulle registrera samtliga karteller i Sverige för att upprätta ett kar-
tellregister. Gunnar Myrdal, som i samband med samlingsregering-
ens upplösning blev handelsminister i den nya rent socialdemokratis-
ka ministären, gav dessutom sommaren 1946 direktiv för tillsättandet 
av en kommitté för att utreda konkurrensfrågor. Utredningen skulle 
undersöka behovet av att undanröja enskild nyetableringskontroll i 
näringslivet och olämpliga konkurrensmetoder, till vilket räknades 
bojkott, exklusivavtal och prisdifferentiering. Ekonomiprofessor Ka-
rin Kock utsågs till ordförande och ledamöterna rekryterades bland 
näringslivets, fackets och kooperationens företrädare.

Dessutom skulle märkesvarufrågan och likapriskontrollen hante-
ras av utredningen och i november 1948 utvidgades direktiven så att 
man även skulle se över behovet av att motverka skadliga kartellavtal 
(Lundqvist 2003). Det utökade uppdraget föregicks av en skrivelse 
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från Kooperativa Förbundet (KF) till regeringen i juni samma år, där 
KF uppställde ett knivigt problem för lagstiftaren att ta ställning till. 
KF menade att om en part i ett kartellavtal bröt mot detsamma så 
borde en annan part i kartellavtalet inte vara berättigad att via rätts-
systemet ”föra talan om påföljd i form av skadestånd eller vite på 
grund av avtalsbrott” mot förstnämnde. Vid handelsdepartementet 
fanns en viss förståelse för detta, eftersom det var betänkligt att ”all-
männa organ” medverkade till upprätthållandet av olämpliga kar-
tellöverenskommelser. Handelsministern, då Karin Kock som 1947 
ersatt Gunnar Myrdal, menade, efter att ha påpekat att alla karteller 
inte nödvändigtvis måste vara samhällsskadliga, att nyetableringssak-
kunniga förutsättningslöst måste granska frågan och försöka finna 
sätt att komma åt de samhällsskadliga kartellerna.

I sina slutsatser publicerade i Konkurrensbegränsning. Betänkande 
med förslag till lag om skydd mot samhällsskadlig konkurrensbegränsning 
(SOU 1951:27) konstaterade nyetableringssakkunniga att av de 510 
kartellavtal och liknande konkurrensbegränsande avtal som Kom-
merskollegiums monopolutredningsbyrå i december 1950 hade regist-
rerat så var 350 ännu gällande. Prisbindningar var en del av innehållet 
i de flesta avtal, antingen horisontella (att olika säljare enade sig om 
ett pris mot sina kunder) eller vertikala (att tillverkare satte ett pris 
som återförsäljare måste ta ut av sina kunder, även omtalat som brut-
toprissystem). Om priser skulle avvika mot de utpekade fanns hot om 
leveransstopp och liknande. Men bara det faktum att en återförsäljares 
föreställning om sådana sanktioner förekom, ledde till effektiva pris-
bindningar enligt utredarna. Rabatter som gynnade och missgynnade, 
exklusivavtal mellan leverantörer och återförsäljare, nyetableringsav-
tal, marknadsdelningsavtal, anbudskarteller och lokala ensamföretag 
eller dominerande företag var andra förekommande problematiska 
företeelser som sakkunniga räknade upp när läget skildrades. De kon-
staterade att konkurrensen sålunda inom vida områden av näringsli-
vet var starkt hämmad och att själva den kvantitativa omfattningen av 
de privata konkurrenshindren kunde ge anledning till betänkligheter. 
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De sakkunniga trodde inte att det skulle räcka med vad de kallade 
självsanering, det vill säga att karteller upplöste sig själva eller lade 
ned sina prissamarbeten och dylikt, något som blivit populärt under 
tiden utredningen pågick. Utredningen uppfattade att det intensifie-
rade intresset för självsanering troligen skulle minska om staten lät 
bli att vidta mer direkta åtgärder.

Utredarna föreslog därför att en näringsfrihetsnämnd skulle inrät-
tas. Detta organ skulle bedöma i vilken utsträckning specifika kon-
kurrensbegränsningar var skadliga. Till sin hjälp skulle nämnden ha 
ny lagstiftning, och rent praktiskt skulle Kommerskollegiums mo-
nopolutredningsbyrå bistå. Förutom att bedöma skadlighet skulle 
nämnden även få befogenhet att vidta tvingande åtgärder, även om 
förhandling med inblandade parter för att den vägen omforma el-
ler få bort konkurrenshinder skulle vara nämndens första alternativ. 
Tvångsåtgärden skulle äga rum genom föreläggande från nämnden 
som ålade parterna att häva eller omforma en konkurrensbegräns-
ning. Om detta föreläggande inte efterföljdes skulle parterna kunna 
dras inför domstol. Av nämndens sju ledamöter skulle enligt utred-
ningsförslaget fyra vara jurister och ekonomer utsedda av regeringen, 
som satt permanent i nämnden. De resterande tre tillfälliga ledamö-
terna var av korporativ karaktär och skulle representera olika intres-
sen. 

En ny konkurrensbegränsningslag introducerades genom anta-
gandet av proposition 1953:103, grundad i nyetableringssakkunnigas 
utredning, men mycket mindre vittgående än utredarnas föreslag. 
Förbud mot fasta bruttopriser (§2) och anbudskarteller (§3) infördes 
och därtill inrättades ett näringsfrihetsråd (§1). Sistnämnda skulle 
genom förhandling försöka undanröja skadlig verkan av konkurrens-
begränsningar. De nämnda förbuden var också dispositiva; undantag 
kunde göras om exempelvis kostnadsbesparingar som kom konsu-
menterna till godo eller om en ändamålsenlig ordning i branschen 
skulle kunna uppstå. 

Konkurrensbegränsningarna hade helt enkelt blivit för omfattan-
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de och närmast oöverskådliga och detta samtidigt som föreställning-
en om det önskvärda i fri tävlan på ekonomins område var förhärs-
kande. Invändningar om att detaljerad kunskap saknades beträffande 
konkurrensbegränsningarnas exakta verkningar och skadlighet och 
att man därför borde vänta med lagstiftning, avvisades av handels-
ministern med att ”ämnets omfattning och svårtillgänglighet” gjorde 
att fullständiga insikter var svåra att få. 

I och med instiftandet av Kommerskollegiums monopolutred-
ningsbyrå inrättades ett nytt lager organiserad övervakning. Inrät-
tandet av byrån och dess kartellregister var ett avgörande steg i för-
stärkningen av statlig organisering av marknader. Genom sina regler 
som gjorde att företag och sammanslutningar av företag blev tvungna 
att inrapportera karteller till byrån uppstod en övervakning, om än 
endast med huvudsyftet att ge transparens. Marknaderna gick under 
perioden från att ha varit tämligen fria, till att bli något mer av en 
”ren” marknad. Föreställningen om en ren marknad bygger på eko-
nomiska normativa teorier. Tanken är vanligen att statliga organ är 
de som kan organisera fram den rena marknaden. Säljare är suspekta 
som organisatörer och karteller betraktas som i högsta grad olämp-
liga.

Ska konkurrenslagstiftningen skärpas?

År 1974 gav Kjell-Olof Feldt, då handelsminister i regeringen Palme, 
direktiv till en utredning för att se över konkurrensbegränsningslagen. 
Det hade rests krav på en skärpning av lagen, och i motioner i riks-
dagen hade bland annat föreslagits att offentlig kontroll av företags-
fusioner skulle tillkomma. Konkurrensbegränsningslagen var i stort 
sett densamma som den som antagits mer än tjugo år tidigare, 1953. 
Feldt menade att konkurrenslagstiftningen hade positiva effekter för 
samhället i stort eftersom den skapade effektivitet och utvecklings-
tryck i näringslivet. I sina direktiv motiverade Feldt utredningen med 
tre saker: att välfärdspolitiken förändrat förutsättningarna för lagen, 
att koncentrationen ökat i näringslivet, vilket var problematiskt, och 
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för det tredje att internationaliseringen ökat med tillkomsten av allt 
fler multinationella företag, vilka möjligen kunde försämra konkur-
rensen över gränserna. Direktiven var medvetet något lösligt hållna 
för att sakkunniga skulle kunna föra en förutsättningslös diskussion, 
och varken konsumenter eller konkurrens i sig stod i direkt fokus i 
direktiven. Vad utredningen skulle inrikta sig mot var att finna vägar 
att motverka konkurrensbegränsningsförhållanden som skapade vä-
sentliga olägenheter för konsumenterna (Lundqvist 2003:61ff). 

Fyra år senare, nu under regeringen Fälldin, presenterade utred-
ningen sitt betänkande med förslag till en ny konkurrensbegräns-
ningslag. Utredarna gav ett skarpt förslag med omfattande förbud 
mot konkurrensbegränsande verksamhet, kontroll av företagsfusio-
ner, förslag om företagsuppdelning vid stor dominans samt därtill ett 
avskaffande av förhandlingsprincipen. Förslaget innebar ett uppbrott 
från den gällande modellen och innefattade idéer som nyetablerings-
sakkunniga 1951 avfärdat för svenska förhållanden. Reaktionen i re-
missyttrandet från stora delar av näringslivet, vilka samordnat sig i 
ett gemensamt svar, var kraftig. Även flera statliga myndigheter som 
exempelvis kommerskollegium avstyrkte, om än inte lika kategoriskt 
som företagarna. Däremot tilltalades LO av förslagen i betänkandet 
(Lundqvist 2003:66–77).

Först ytterligare tio år senare, i en helt annan politisk-ekonomisk 
kontext där ett EU-medlemskap stod för dörren, skulle en svensk re-
gering komma att genomföra systemskiftet beträffande konkurrens-
lagstiftningen och överge missbruksprincipen samt slå in på förbuds-
linjen. 

1993 års konkurrenslagstiftning

År 1989 gav regeringen Carlsson direktiv till en utredning om hur 
konkurrenspolitiken ytterligare kunde förstärkas. Förutom att söka 
utreda konkurrensens betydelse för centrala ekonomisk-politiska 
mål pekade direktiven ut att utredarna skulle se hur möjligheter till 
harmonisering med EG:s konkurrenspolitik kunde tillvaratas (Lund-
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qvist 2003:84f). Konkurrenskommittén, som den kom att kallas, lade 
fram sitt betänkande Konkurrens för ökad välfärd 1991. Även nu var 
LO mer positiva till en förstärkt konkurrens medan näringslivet var 
kri tiskt. Delvis med stöd i denna utredning lade Per Westerberg, 
närings minister i regeringen Bildt, i oktober 1992 fram proposition 
1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning. Här skedde ett principiellt brott 
mot tidigare lagstiftning: den så kallade missbruksprincipen som 
ansågs för svag ersattes av en förbudsprincip, där samarbete mel-
lan företag som hade till syfte att begränsa konkurrensen på svenska 
marknader blev principiellt förbjudet (Lundqvist 2003:93ff). EG:s 
konkurrensregler i Romfördraget och i EES-avtalet fungerade som 
förebild och i samband med den nya lagstiftningen omorganiserades 
också statens marknadstillsyn genom inrättandet av Konkurrensver-
ket. Därmed hade ambitionen om erhållandet av en ren konkurrens-
marknad tagit ytterligare ett steg, ett steg man tvekat att ta under 
hela 1900-talet.

SAMMA SYN MEN FÖRÄNDRAT STATLIGT AGERANDE

Det som framträder i denna korta genomgång av 1900-talets syn på 
karteller och konkurrens i Sverige är att denna varit långt ifrån po-
sitiv. Redan på 1910-talet såg man faror och problem med karteller, 
men man ingrep inte. Den negativa uppfattningen av karteller kom 
inte att förändras särskilt mycket, den förstärktes något och förståel-
sen för kartellers positiva effekter minskade. Däremot har sättet för 
hur staten valt att agera förändrats. Med tiden har staten organiserat 
mer; lagarna har stramats upp, myndigheter har tillsatts och expan-
derat, övervakningen har byggts ut. Idealet om den fria marknaden 
försvagades tidigt och den rena marknaden tog över som förebild. 
Därefter verkar idéerna inte ha förändrats särskilt mycket. I stället 
är en trolig förklaring till utvecklingen materialistisk. Det förefaller 
ha varit de ökade materiella resurserna staten successivt fått till sitt 
förfogande som varit förklaringen till statens ökande benägenhet att 
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ingripa mot karteller och dylikt och i stället själv satsa på den typ av 
organisation som den rena marknaden kräver. I början anförde ju re-
geringen kostnadsskäl för att minska eller avstå från ingripanden mot 
karteller. Under perioden har sedan statsinkomsterna ökat kraftigt 
och statens förvaltningsapparat byggts ut. Kanske uppfattade man 
också att näringslivet blivit så pass mycket större, starkare och robus-
tare att man inte längre behövde vara lika rädd för den utslagning 
av svaga företag som en ren marknad utan karteller lätt kan leda till. 
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OCH MARKNADER MED STATEN?

I förra kapitlet beskrev vi hur staten gradvis har kommit att ingripa 
och organisera marknader för att få dem att fungera mer som mark-
nader beskrivs i läroböckerna. Vi ska nu gå vidare och titta på hur den 
svenska staten har verkat för att organisera marknader på senare tid. 
Sättet att arbeta med organisering genom den statliga förvaltnings-
apparaten är dock detsamma. Utvecklingen kännetecknas av en grad-
vis allt mer positiv bild av marknader som ett generellt koordine-
ringsinstrument som äger både legitimitet som rättfärdigt, effektivt 
och positivt för samhällsutvecklingen. Marknaderna anses erbjuda 
lösningar på politiska problem. 

MARKNADER SOM LÖSNING

Marknader har under de senaste trettio åren allt mer kommit att ses 
som lösningar på akuta och grundläggande koordineringsproblem i 
och utanför ekonomin. Men vad krävs för att dessa marknader ska 
fungera väl? Följande var regeringen Perssons uppfattning år 2000: 
”För att väl fungerande marknader skall uppstå krävs ofta fler regler, 
eller mer ändamålsenliga regler, snarare än ett avskaffande av regler.” 
(Regeringen 2000, s. 138). 

Som vi diskuterade i föregående kapitel är det inte självklart att 
politiker tycker att marknader kräver organisation. Marknadsorga-
nisation var inte något som diskuterades av dem som förespråkade 
att Sverige skulle anamma den politik som Margaret Thatcher och 
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Ronald Reagan utvecklade i Storbritannien och USA. Inte heller de 
teoretiker som är inspirationskällan för mycket av det politiska mark-
nadsintresset lyfte fram organisation eller det institutionella ramver-
ket för marknader. Vissa ekonomer, som Milton Friedman, hävdade 
att marknadsekonomin är för komplicerad för att kunna styras med 
politik och att så gott som all politisk intervention är till förfång för 
marknadsekonomins effektivitet och funktionssätt. 

Men i praktiken klarar sig få marknader på egen hand om man vill 
att de ska fungera väl. Som vi nämnde i kapitel 1 krävs en omfattande 
organisation för att marknader ska fungera som det är tänkt enligt 
populär ekonomisk teori (Levy 2006; Lindblom 2003; Jessop 2002). 
Det visar sig i att många av Sveriges myndigheter har till huvudupp-
gift att just värna och vårda marknader, genom att till exempel stävja 
samarbeten mellan företag som begränsar konkurrensen, genom att 
upprätthålla lika villkor för privata och offent liga företag som kon-
kurrerar på samma marknader eller genom att uppmana medborgare 
att göra mer aktiva val på olika mark nader. Men lika ofta vill staten 
tygla eller begränsa både mark nader och andra marknadsorganisatö-
rer, vilket kräver andra typer av arrangemang och engagemang från 
olika myndigheter.

Vi ska titta närmare på hur relationen mellan stat och marknad 
diskuterats i politiska texter och program de senaste decennierna. 
Vad gör de myndigheter som kan sägas ha till huvuduppgift att på 
olika sätt påverka marknader? Och vad kännetecknar dessa ”mark-
nadsmyndigheters” relationer till andra organisationer och personer 
som är verksamma på marknader som säljare eller köpare eller orga-
nisatörer?

HUR HAR MARKNADER DISKUTERATS I FÖRVALTNINGSPOLITIKEN?

En utgångspunkt är att försöka förstå hur politiker sett på markna-
den. Vi har redan i kapitel 5 konstaterat att regeringen ända fram till 
mitten av 1980-talet ställde sig skeptisk till marknaden, vilket inte 
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minst gällde infrastruktur, välfärd och fördelningspolitiska verksam-
heter. I den socialdemokratiska regeringens förvaltningspolitiska 
program från 1985 finns exempelvis att läsa:

De som förespråkar en privatisering talar mycket om att ett privat 
system kommer att leda till större mångfald, större valfrihet och 
bättre service för medborgarna. De påståendena utgår från den teo-
retiska idealbilden av marknaden, dvs. det tillstånd när så många 
företag konkurrerar med varandra att ingen av dem kan påverka 
priset och där konsumenten är suverän i den meningen att han fritt 
kan välja det företag som bäst svarar mot hans egna krav på varan 
och tjänsten. I verkligheten existerar inga sådana ideala marknader 
(Civildepartementet 1985:13). 

Den valfrihet som den socialdemokratiska regeringen propagerade 
för vid denna tid handlade inte främst om valfrihet på marknader där 
olika självständiga säljare konkurrerar med varandra med likadana 
produkter. I stället handlade den om att skapa mångfald inom den 
offentliga sektorn, som i ökad utsträckning skulle möta alla medbor-
gares skiftande individuella önskemål. 

Bakom 1985 års förvaltningspolitiska program stod det nybildade 
Civildepartementet, Sveriges första (och hittills enda) förvaltnings-
politiska departement. Dess idéer gillades dock inte av Finansdepar-
tementet. Det dröjde inte länge innan Finansdepartementet lyckades 
tränga undan Civildepartementet och ta ett fast grepp om förvalt-
ningspolitiken. Departementet tog spjärn mot nya grundläggande 
idéer inom den ekonomiska vetenskapen om hur moderna staters 
ekonomiska politik borde utformas – nyliberalismen – som propage-
rade för idén att större tilltro behövde sättas till marknader. Med start 
i Storbritannien och USA, genom Margaret Thatchers och Ronald 
Reagans maktövertaganden 1979 respektive 1980, spreds denna eko-
nomiska lära som en löpeld bland OECD-länderna. Sverige var inget 
undantag. På mycket kort tid genomfördes nu en rad reformer som på 
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olika sätt skulle komma att få stor betydelse för relationen mellan sta-
ten och marknaderna. Huvudstrategin var att dra tillbaka staten från 
marknaderna. Det hela inleddes med en rad omorganiseringar dels på 
valuta- respektive kreditmarknaderna – där den socialdemokratiska 
regeringen samtidigt deklarerade att inflationen skulle bekämpas till 
varje pris, även om det gick ut över arbetslösheten – dels på olika 
infrastrukturella områden, som tåg-, flyg-, taxi-, tele-, post- och el-
marknaden (se SOU 2005:4). I korthet minskades antalet regler som 
begränsar individer. 

I 1990 års budgetproposition backade den socialdemokratiska re-
geringen upp omorganisationerna med principiella ställningstagan-
den som visade att den nu var på väg att mer definitivt överge det 
grundläggande värnet om offentlig sektor (Regeringen 1989). Man 
menade att de offentliga verksamheterna behövde renodlas. Fram över 
skulle konkurrensutsatt affärsverksamhet utanför affärsverkssektorn 
bedrivas i bolagsform, beställarrollen skulle separeras från produ-
centrollen och entreprenader prövas som alternativ till offentlig regi. 
Arbetet skulle inriktas mot systematiska omprövningar av offentlig 
verksamhet, nya finansieringsformer och ökad konkurrens. Denna 
marknadsinriktade politik kom att påskyndas och fördjupas under den 
borgerliga regeringen 1991–1993, bland annat via ett särskilt privati-
seringsprogram, med rask utförsäljning av 35 statliga bolag (Närings-
departementet 1992). Med stöd i den så kallade Lindbeckkommis-
sionen ville regeringen nu också uppmuntra privata alternativ inom 
välfärdens kärnområden – vård, skola och omsorg (SOU 1993:16).

Den verksamhet som behölls i offentlig regi – det som kallades 
”kärnverksamheterna” – skulle också marknadiseras. Redan i slutet 
av 1980-talet utvecklades ramanslag för myndigheternas förvalt-
ningskostnader, vilket innebar att marknadskrafterna skulle bli mer 
styrande för myndigheternas val av bland annat lokaler och rekryte-
ringar. Nu lanserades också idén om att myndigheterna skulle kunna 
placera sina pengar i räntebärande konton och ta lån hos Riksgälds-
kontoret för investeringar vid sidan av statsbudgeten på marknads-
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mässiga villkor – myndigheterna skulle via marknaden lära sig att 
pengar kostar.

Bakom marknadiseringen låg idén att staten skulle låta markna-
derna vara ifred. Det var litet av en återgång till idén om fria mark-
nader hundra år tidigare. Vissa bedömare menade att marknaden 
vid mitten av 1990-talet hade fått en ”sensationellt stark position” 
(Pierre 1999:13). 

Detta grundschema har bestått fram till i dag, men det har justerats 
en smula. Riksdag och regering har allt mer börjat tala om behovet 
av att hjälpa marknaderna på traven. Detta kom till tidigt och tydligt 
uttryck i en ny regionalpolitik under andra hälften av 1990-talet, där 
statens roll som aktiv samarbetspartner betonades. Så skrev exempel-
vis en regionalpolitisk utredning vid denna tid: 

En allt viktigare roll för staten är att utveckla institutioner, ange 
tydliga regler och samarbetsformer som underlättar nytänkande, 
kompetensutveckling, marknadsmässiga kontakter och produkt-
utveckling i näringslivet (SOU 1997:13, s. 10).

Denna syn på statens roll i relation till marknaderna kom att ligga till 
grund för den regionala utvecklingspolitik som beslutades 2001 och 
som fortfarande gäller. Den bygger bland annat på regionala utveck-
lings- och tillväxtprogram utformade i så kallade partnerskap mellan 
olika privata och offentliga organisationer i regionerna och där läns-
styrelsen intar en central position.

Idén om staten som en partner till det privata näringslivet, som 
aktivt ska hjälpa till att bygga och vårda olika marknader, kom mer ge-
nerellt till uttryck i alliansregeringens förvaltningspolitiska proposi-
tion 2010 (Finansdepartementet 2010). Företag och företagande lyfts 
här fram på ett sätt som inte gjorts i tidigare förvaltningspolitiska pro-
positioner. Exempelvis nämns ordet ”marknad” 117 gånger och ordet 
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”före tag” 206 gånger i propositionen, att jämföra med 15 och 45 gång-
er i Socialdemokraternas förvaltningspolitiska proposition från 1998. 
Företag ges – till skillnad från andra organisationer – en lika hög prio-
riteringsnivå som medborgarna. Och en central idé är att statsförvalt-
ningens utvecklingsarbete i ökad utsträckning ska bidra till att under-
lätta företagande och andra åtgärder för att främja tillväxten i svensk 
ekonomi. ”Staten har vidare en viktig roll i att upprätthålla samhäl-
leliga institutioner i form av regler och övervakande organ för att en 
marknadsekonomi ska kunna existera och utvecklas”, skrev alliansre-
geringen (s. 23). ”Statens roll är att vårda och förbättra marknaderna 
och stärka konsumenternas ställning” (s. 32). Och detta vårdande och 
förbättrande skulle i ökad utsträckning ske i dialog med företagen.

En sammanfattande, och förenklad, bild över den beskrivna ut-
vecklingen ovan ges i figur 2 nedan. I termer av vem som ska sköta oli-
ka samhälleliga verksamheter kan man i centrala texter och program 
iaktta en entydig rörelse från det offentliga mot det privata under 
åren 1985–1995. Samtidigt kan vi under samma period i termer av hur 
se en rörelse från ett bejakande av samarbeten mellan staten och före-
tag på marknader, mot en ordning med få utbyten och större distans.

Vem?

Hur?

Offentligt Privat

Samarbete  – 1985 2015

Distans 1995

Figur 2. Utvecklingen avseende relationen mellan stat och marknad i centrala politiska texter och 

program.

Därefter, från 1995 och framåt, ser vi sedan en gradvis återgång i båda 
dimensionerna. Även om idén om att de fria marknaderna är de bästa 
marknaderna kvarstår, så ökar ändå insikten om att staten måste vara 
med i byggandet och vårdandet av de samhälleliga verksamheterna, 

<

<
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även när de i termer av utförande ligger på marknaderna. Den för-
siktiga förskjutningen från privat mot offentligt handlar alltså inte 
om att staten har börjat ta tillbaka verksamheter från marknaderna 
utan om att de med olika medel ska organisera marknaderna för att få 
dem att fungera bättre. Och denna organisering ska delvis ske i sam-
arbete med företag – det räcker inte med att passivt övervaka mark-
naderna – därav förskjutningen från distans till samarbete under åren 
1995–2015. Man kan även säga att marknader blir än mer tydliga som 
centrala och förgivettagna arenor för koordinering; frågan är inte om 
staten ska arbeta med marknader utan hur. 

VAD GÖR MARKNADSMYNDIGHETERNA?

Men vad gör då egentligen de myndigheter som har till huvudupp-
gift att på olika sätt organisera marknader? När vi genomförde vår 
kartläggning 2010–2012 var dessa marknadsmyndigheter 54 stycken 
(nära en fjärdedel av landets myndigheter), och de sysselsatte mot-
svarande knappt 40 000 årsarbetskrafter (av cirka 200 000 totalt i 
staten). Detta i sig utgör tydliga tecken på att politiska och statliga 
interventioner ofta är delar av marknader. Till dessa myndigheter 
har vi ställt den övergripande frågan om ”vad de gör” när det gäl-
ler marknadsorganisation. Svaren har vi sökt i offentligt material: 
myndigheternas instruktioner, regleringsbrev, årsredovisningar, rap-
porter och webbsidor. De allra flesta av dessa myndigheter har tydliga 
marknadspåverkande uppdrag från regeringen.

Vilka metoder använder myndigheter
för att organisera och påverka marknader?

Hälften av marknadsmyndigheterna ägnar sig åt olika former av re
gelsättande (genom att utfärda myndighetsföreskrifter, allmänna råd 
och standarder). Cirka två tredjedelar av myndigheterna utövar över-
vakning över marknader, och hela tre fjärdedelar använder (eller har 
rätt att använda) sig av sanktioner (genom att besluta om förmåner, 
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bestraffningar, tillstånd, resurstillskott, priser, certifieringar, ackre-
diteringar). Ofta använder en och samma myndighet alla dessa tre 
påverkansmetoder. Ett exempel är Lotteriinspektionen som är ett 
beslutande organ för organiseringen av spelmarknaden. Det sker dels 
genom att besluta om regler, föreskrifter och allmänna råd gällande 
exempelvis tillståndsgivning och krav på spelkonsekvensanalyser, 
dels via övervakning, bland annat genom att provköpa spel hos olika 
spelombud för att kontrollera åldersgränser och speltekniker. Inspek-
tionen beslutar även om sanktioner, till exempel att utfärda eller dra 
tillbaka tillstånd för organisatörer av lotterier.

Många myndigheter, cirka en fjärdedel, påverkar marknader ge-
nom att agera som ett slags arenor för samverkan och diskussion, där 
maktbefogenheter medvetet överlämnas från säljare och köpare, of-
tast säljare, till myndigheterna. Vi kallar denna marknadspåverkande 
metod för hierarki. Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket 
och Post- och telestyrelsen är myndigheter som flitigt tillämpar den-
na form av marknadspåverkan.

Men myndigheter arbetar inte bara med organisation. Det är 
mycket vanligt att de också försöker påverka marknader genom det 
vi kallar information och avbildningar. Så gott som samtliga marknads-
myndigheter informerar för att påverka marknader, ofta i syfte att 
ändra beteenden och köpvanor hos konsumenter och inköpare, men 
också för att upplysa både köpare och säljare om regler, krav, förvänt-
ningar, politiska mål och visioner. Och många myndigheter – cirka 
tre fjärdedelar – producerar det vi kallar avbildningar av marknader: 
kartläggningar, utredningar och prognoser, som påverkar köpares och 
säljares föreställningar om olika marknaders beskaffenhet och utveck-
ling. Exempelvis gör Skolverket löpande översyner av skolmarknaden 
med beskrivande data, kunskapsöversikter och under sökande projekt 
och lämnar dessutom årligen till regeringen en samlad lägesbedöm-
ning för skolmarknadens utveckling. Den här typen av avbildningar 
av marknader läggs ut på myndigheternas webbplatser, och vi kan 
anta att andra som är verksamma på marknader, särskilt producenter 
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och säljare, tar del av dem och använder dem för sin egen verksam-
hetsplanering.

Vad försöker marknadsmyndigheterna påverka?

Om vi tänker oss att vi delar in marknader i olika marknadselement: 
köpare, säljare, utbud, efterfrågan, pris, produkter, utbyten (mel-
lan köpare och säljare) samt konkurrens, visar vår undersökning att 
marknadsmyndigheternas verksamhet riktas mot alla dessa element, 
men att myndigheterna så gott som alltid vänder sig till köpare och 
säljare när de vill påverka något av de övriga marknadselementen. 
Det är också så att myndigheterna särskilt ofta försöker påverka ut
budet på olika marknader, med syfte att färre eller (oftast) fler varor 
och tjänster ska tillverkas och säljas. Genom information och avbild-
ning riktad mot producenter/säljare försöker exempelvis Tillväxt-
verket stärka och öka företagandet i Sverige – fler varor och tjänster 
ska tillverkas och säljas. Presstödsnämnden försöker, via sanktioner 
(ekonomiskt stöd) och avbildningar (nämnden ger till exempel ut 
rapporten Dagspressens ekonomi) riktade till producenter/säljare, se till 
att tidningsmarknaden präglas av ett brett och varierat utbud.

Hälften av marknadsmyndigheterna försöker i stället påverka pro
dukterna på olika marknader. Exempelvis försöker många myndig-
heter genom övervakning av olika slag förvissa sig om att varor och 
tjänster överensstämmer med gällande regelverk för produkterna, att 
de håller viss kvalitet och att de inte utgör någon hälso- eller miljö-
risk (jfr kapitel 3 om marknadsvärden). Så försöker Elsäkerhets verket 
tillse att produkterna på elmarknaden håller viss kvalitet, medan 
 Kemikalieinspektionen genom registrering, mätning, testning, in-
spektioner och information verkar för att företags produkter inte ska 
utgöra någon hälso- eller miljörisk.

De myndigheter som viker tid och kraft åt att påverka efterfrågan 
är något färre och använder framför allt information, ofta för att i ett 
slags uppfostran av medborgarna göra dem till konsumenter som gör 
aktiva, kloka och informerade val. Energimarknadsinspektionen och 
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Energimyndigheten är två tydliga exempel. Detsamma gäller Premie-
pensionsmyndigheten (som uppmanar oss att välja aktiefonder mer 
aktivt), Livsmedelsverket (som informerar oss om vad vi bör stoppa 
i oss) och Statens medieråd (som informerar oss om lämplig ålder för 
barn att se olika filmer).

Ungefär var tredje marknadsmyndighet har siktet inställt på ut
bytet – på hur överlämnandet av varan eller tjänsten ska arrangeras 
och på hur relationen mellan köpare och säljare ska se ut. Inspektio-
nen för strategiska produkter har exempelvis, via tillsyn riktad mot 
säljare, att förhindra att vissa typer av produkter utbyts mellan svens-
ka vapenproducenter och vissa typer av köpare, medan Fastighets-
mäklarnämnden använder sig av information, riktad till husköpare, 
om deras rättigheter i syftet att stärka deras position i mötet med de 
betydligt resursstarkare mäklarna.

Priset är betydligt mer sällan i fokus för marknadsmyndigheter-
nas insatser. Bara 4 av de 54 marknadsmyndigheterna är utpräglade 
”prispåverkare” (såsom Riksbanken och Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket). Ofta använder sig en och samma myndighet av olika 
metoder med syftet att påverka flera olika element. Två tredjedelar av 
myndigheterna har enligt sina instruktioner och uppdrag från rege-
ringen att övergripande verka för stärkt konkurrens, men då i prakti-
ken alltid via något eller några andra marknadselement.

Marknadsmyndigheternas relationer och värdebevakning

Marknadsmyndigheternas marknadspåverkande aktiviteter utformas 
inte sällan i tät dialog mellan olika marknadsmyndigheter, liksom 
mellan dessa myndigheter och marknadens olika organisationer, vil-
ket gjort det möjligt för oss att peka ut kluster av marknadsmyndig-
heter och organisationer som myndigheterna är satta att påverka. 
Hela två tredjedelar av myndigheterna har enligt sina egna beskriv-
ningar av verksamheterna ganska till mycket täta kontakter med 
organisationer på marknader, framför allt med säljare. Staten intar 
olika funktioner i dessa utbyten: alltifrån den stränge, distanserade 
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inspektören, som övervakar regelefterlevnad och utkräver ansvar, till 
den främjande, rådgivande och uppmuntrande medspelaren, till ex-
empel i syfte att stärka svensk konkurrenskraft eller att tillsammans 
med andra organisationer utveckla marknader. Kontakterna äger 
främst rum i samband med genomförandet av politiken (mer sällan 
handlar det om att förändra eller utforma nya lagar och regler) och 
det är lika vanligt med bilaterala som multilaterala branschmöten. 
Detta flitiga utbyte mellan stat och andra organisationer på mark-
nader gäller inte minst myndigheter som är centrala i försöken att 
upprätthålla och främja den inre marknadens funktionssätt (Kon-
kurrensverket, Finans inspektionen m.fl.), men också sådana myndig-
heter som har att övervaka och utveckla samhällsekonomiskt viktiga 
marknader som under senare år genomgått mer omfattande reformer 
(Energimarknadsinspektionen, Post- och telestyrelsen m.fl.).

Slutligen kan vi se att marknadsmyndigheterna, i sina försök att 
påverka marknader, har som mål att stärka olika typer av värden (jfr 
kapitel 3 om marknadsvärden). Det är knappast någon överrask-
ning att många myndigheter försöker förbättra marknadernas funk-
tionssätt eller effektivitet. Men det finns en rad andra värden som 
marknadsmyndigheterna också är satta att bevaka och stärka, såsom 
tillväxt, hälsa, miljö, djurskydd, säkerhet, stabilitet, rättssäkerhet, in-
tegritet, yttrandefrihet och mångfald. 

Sammanfattningsvis visar genomgången, att även om normen om 
icke-intervention på marknaderna märks dels genom att marknads-
myndigheterna oftast inte skyltar med att de har som huvuduppgift 
att påverka marknader eller uttrycker sig i sådana termer när de för-
söker påverka marknader, dels genom att de främst arbetar med in-
formella och implicita metoder som information och avbildningar 
när de försöker påverka marknader, så ägnar staten alldeles tydligt 
en betydande del av sina samlade resurser åt att försöka påverka olika 
marknader.
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HUR SER MARKNADSMYNDIGHETERNAS RELATIONER UT?

Många marknadsmyndigheter har alltså rikligt med utbyten med så-
väl andra marknadsmyndigheter som andra organisationer på mark-
naderna. I detta avsnitt analyserar vi detta utbyte närmare. Vi fokuse-
rar på tre aspekter av marknadsmyndigheternas relationer: de ”inåt” 
(till andra marknadsmyndigheter), de ”uppåt” (framför allt till EU) 
och de ”utåt” (till organisationer på marknader, främst företag).

Konkurrensverket och Konsumentverket: naven i den svenska marknadsstaten

I vår analys av ”inåt”-relationerna tar vi ett större grepp över den 
svenska marknadsstaten genom att identifiera de mest centrala mark-
nadsmyndigheterna och deras relationer sinsemellan. En analys av 
såväl relationernas kvantitet som intensitet ger vid handen att två 
myndigheter har en särställning: Konkurrensverket (KKV) och Kon-
sumentverket (KV). Dessa båda fungerar som marknadsstatens två 
nav. Båda är vad vi kallar för generalister – de försöker påverka alla 
marknader. Båda myndigheterna har dessutom explicita uppdrag att 
försöka påverka marknaderna, och uppdragen berör alldeles centrala 
aspekter av marknaderna: konkurrens- och konsumentfrågor. Till 
detta kommer att båda myndigheterna har en mycket stor mängd, 
ofta formellt reglerade (genom regleringsbrev eller EU-direktiv), 
relationer med andra marknadsmyndigheter. Däremot skiljer de sig 
åt vad gäller dessa relationers (huvudsakliga) karaktär. Medan KV:s 
utbyten med andra myndigheter har en horisontell karaktär, som ofta 
tar formen av samordning och överenskommelser, befinner sig KKV 
ofta i en till andra marknadsmyndigheter hierarkiskt överordnad po-
sition – utbytena har en tydlig vertikal karaktär. Det förklaras i hög 
grad av att KKV granskar andra myndigheters tillämpning av EU:s 
konkurrenslagstiftning. I många fall befinner sig KKV i toppen på 
en nationell granskningshierarki. Ett exempel på detta hittar vi på 
elmarknaden, där elnätföretagen granskas av myndigheten Svenska 
Kraftnät, som i sin tur granskas av Energimarknadsinspektionen, 
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som i sin tur granskas av KKV. Och för att komplicera saken ytterliga-
re granskar även Energimarknadsinspektionen elnätföretagen sam-
tidigt som Konkurrensverket även granskar Svenska Kraftnät – och 
elnätföretagen. Inte sällan gör Konkurrensverket och underordnad 
myndighet (t.ex. Energimarknadsinspektionen) i sina granskningar 
olika tolkningar av samma regler – och i den dragkampen segrar i 
regel KKV i kraft av sin expertis när det gäller EU:s konkurrenslag-
stiftning. Med andra ord råder en komplex och ofta spänningsfylld 
granskningsgröt med tydliga hierarkiska inslag där Konkurrensverket 
tronar på toppen.

EU som organisatör av den svenska marknadsstaten

I vår analys av marknadsstatens relation ”uppåt” har vi koncentrat 
oss på relationen till EU och valt fallet elmarknaden. Det är tydligt 
att marknadsmyndigheterna på elmarknadsområdet blir allt mer in-
vävda i ett europiskt sammanhang, vilket får konsekvenser för deras 
prioriteringar och arbetssätt på hemmaplan. EU:s ambition att skapa 
en gemensam marknad för el inom unionen har förändrat de inre 
relationerna i den svenska marknadsstaten – såväl mellan den svens-
ka regeringen och marknadsmyndigheterna på elområdet (Energi-
marknadsinspektionen och Svenska Kraftnät) som mellan dessa 
marknadsmyndigheter. Den svenska regeringen blir allt mer åsidosatt 
i och med att dess möjligheter att organisera förvaltningen på elområ-
det har minskat väsentligt. I stället har EU blivit en viktig organisa-
tör. EU har exempelvis krävt att Sverige ska ha en separat myndighet 
för övervakning av elmarknaden (Energimarknadsinspektionen), och 
EU har dessutom ställt specifika krav på hur denna granskningsmyn-
dighets ledning och inre organisation ska se ut – beslut som historiskt 
sett självklart har legat helt i regeringens hand (även om beslut om 
intern organisation successivt har delegerats till myndigheterna).

Till detta ska också läggas att EU har gett Energimarknads-
inspektionen i uppdrag att avgöra hur stora avgifter Svenska Kraftnät 
får ta ut – en uppgift den svenska regeringen tidigare hade. Därmed 
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har regeringens möjligheter att styra Svenska Kraftnät försvagats 
samtidigt som relationen mellan Energimarknadsinspektionen och 
Svenska Kraftnät har förändrats. Energimarknadsinspektionen har, 
som vi nämnde tidigare, fått en mer tydligt övervakande och hier-
arkiskt överordnad roll i förhållande till Svenska Kraftnät. Båda dessa 
myndigheter har också under den senaste femårsperioden allt mer 
kommit att medverka i olika samarbetsorganisationer på EU-nivå, 
där målet är att skapa en välfungerande marknad för el. Enligt Ener-
gimarknadsinspektionen har EU-samarbetet inneburit att myndig-
heten fått prioritera bort viss tillsyn av den nationella elmarknaden. 
Myndigheten utgår från att EU-samarbetet kommer att intensifie-
ras, med risk för att den nationella marknadstillsynen prioriteras ner 
ytterligare. Sammantaget är det tydligt att EU allt mer organiserar 
svensk statsförvaltning och dess relation till och påverkan på svenska 
marknader.

Tillsynsmyndighet med komplicerade relationer

I vår analys av utåt-relationen har vi valt att studera Post- och telesty-
relsen (PTS) och dess relation till operatörerna på telekommarkna-
derna. Eftersom telekommarknaden tidigare utgjordes av ett så kallat 
naturligt monopol, där företag ägde telenätet (nuvarande TeliaSone-
ra), har EU understrukit betydelsen av att detta företag inte utnyttjar 
sin potentiellt dominerande ställning. Därför behövs det, enligt EU, 
en myndighet som ser till att den tidigare monopolisten tar ut ett 
rimligt pris när andra teleoperatörer köper in sig på nätet. Vilket pris 
TeliaSonera har rätt att ta ut ska fastställas i samverkan – TeliaSonera 
tillsammans med de konkurrerande operatörerna och PTS – och med 
utgångspunkt från en särskild modell som PTS har utarbetat. Såväl 
modellen som priset ska årligen, igen i samverkan, uppdateras.

Prismodellen har varit i bruk i drygt ett decennium, och från 
första stund kritiserades PTS av operatörerna. Myndigheten ansågs 
sakna kompetens, den anklagades för att inte lyssna på operatörerna, 
den kritiserades för att modellen var bristfällig, den beskylldes för 
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att gynna vissa operatörer, den kritiserades för att skapa osäkerhet 
och oförutsebarhet. Konsekvenserna av detta var förödande, menade 
operatörerna. I stället för att, som avsikten var, bidra till en väl funge-
rande marknad, ansågs PTS påverka telekommarknaden negativt, 
inte minst för att många operatörer avstod från att nyinvestera med 
ett så pass skakigt regelverk.

PTS svarade på kritiken på en mängd olika sätt: den stärkte sin 
ekonomiska kompetens, anställde jurister, förändrade sin organisa-
tion, sökte förbättra sina beslutsunderlag, modifierade prismodel-
len, och den försökte förbättra dialogen med teleoperatörerna. Ett 
grundläggande problem var att själva prismodellen innebar att myn-
digheten skulle samverka med organisationer som sinsemellan hade 
motstridiga intressen. Situationen underlättades inte heller av att 
operatörer som ansåg att beslut gick dem emot var snara att ta beslu-
ten till domstol. Över åren har hundratals ärenden hamnat i domstol. 
Att prismodellen i sig är problematisk förklarar dock inte fullt ut alla 
PTS olika problem; EU-kommissionen har nämligen konstaterat att 
PTS tillhör de sämsta i EU-klassen vad gäller just antal överklagade 
ärenden.

Trots PTS många försök att förbättra sig har kritiken alltså kvar-
stått. Men år 2013 kröp myndigheten till korset när den konstaterade 
att det fanns ett grundläggande fel med hela prismodellen och den 
underliggande lagstiftningen – och att PTS därför hade medverkat 
till att marknaden hade påverkats negativt. Det var inte fel på verk-
ligheten, det var fel på modellen.

Sammantaget visar våra fördjupade studier av olika centrala 
marknadsmyndigheter att marknadsmyndigheterna är djupt invävda 
i olika relationer med olika typer av organisationer som alla har stor 
betydelse för hur marknaderna fungerar. Marknadsmyndigheternas 
prioriteringar och arbetssätt påverkas av deras relationer med varan-
dra, med EU och med andra organisationer på marknaderna.

Vissa forskare har framhållit att staten håller på att vittra bort 
när marknaderna breder ut sig. Andra har menat att denna bild av 
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staten som en borttynande enhet är överdriven, att ganska lite för-
ändrats under senare år och att de välfärdsstater som byggdes upp i 
många OECD-länder under efterkrigstiden i stora drag är intakta 
med avseende på såväl storlek som funktioner (se Levy 2006). Vår 
studie pekar i en annan riktning. Vi menar att utvecklingen mot ett 
mer nyliberalt och marknadsinriktat samhälle varken har inneburit 
ett tillbakadragande av staten eller att den i huvudsak förblivit opå-
verkad. I stället tycks utvecklingen ha medfört förändrade krav och 
möjligheter för (delvis) nya former av statlig intervention. Den nyli-
berala reformvågen har beledsagats av en förändrad stat: en stat som 
har utformat nya typer av lagar, inrättat nya typer av myndigheter, 
utfärdat nya typer av sanktioner och spridit ny typ av information. 
Staten har förblivit aktiv, och ganska beslutsam – förskjutningen i 
samhällsekonomin mot marknader tycks samtidigt vara en förskjut-
ning mot, och genom, staten.
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Vissa aspekter av marknadsorganisation diskuteras ibland i termer 
av ”reglering”, det talas till exempel om ”avreglering” eller ”omreg-
lering”. Den bakomliggande bilden är att marknader i grunden är 
oorga niserade system av ömsesidig anpassning, som dock ibland krä-
ver insatser från stater i form av regler för säljare och köpare. Möjli-
gen kan det ibland förekomma viss ”självreglering” hos säljare eller 
köpare. 

Våra studier visar att detta är en alltför enkel bild. För det första 
är organisationen mer omfattande och antalet organisatörer större. 
I denna bok har vi gett exempel på flera slags marknadsorganisatö-
rer. Det är organisationer som samlar säljare eller köpare på en viss 
marknad, säljare eller köpare på intilliggande marknader, en rad an-
dra intressenter och nutida stater, som i själva verket består av en stor 
mängd myndigheter med olika uppdrag. Som vi exemplifierat är vissa 
av dessa organisationer skapade med syfte att organisera marknader 
medan andra utgörs av organisationer som tagit på sig marknadsor-
ganisering som en uppgift vid sidan av andra. Dessa organisatörer 
försöker påverka egenskaper och beteende hos köpare och säljare, de 
varor eller tjänster som utbyts liksom ibland utbytenas omfattning 
och karaktär och de priser som används. Organisatörerna använder 
olika metoder för att organisera, olika organisationselement, i olika 
kombinationer. 

Vi menar för det andra att det behövs mer förfinade begrepp för att 
förstå vad som händer. Begrepp som avreglering eller självreglering 
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är alltför svepande för en djupare beskrivning och analys av markna-
der. Att organisation förekommer både i formella organisationer och 
på marknader gör det möjligt att använda begrepp och teorier för 
organisation på bägge områdena. Forskningen om formella organi-
sationer är mycket omfattande och teorier om hur sådana fungerar är 
välutvecklade. Men dessa teorier har traditionellt sällan använts för 
att förstå organisationers omgivningar i form av till exempel mark-
nader. I forskningsprogrammet ”Att organisera marknader” har vi 
använt och utvecklat organisationsteorier för att belysa andra aspek-
ter av marknader än dem som fångas av teorier om institutioner och 
ömsesidig anpassning. 

Våra resultat ifrågasätter den skarpa åtskillnad som brukar göras 
mellan marknader och formella organisationer i mycket samhällsve-
tenskap och samhällsdebatt. Det finns till exempel marknader som är 
höggradigt organiserade samtidigt som det finns organisationer där 
graden av organisation är relativt låg och vice versa. Att gå från mark-
nad till organisation är ofta inte ett så drastiskt steg som förespråkare 
eller motståndare till marknadisering brukar hävda. Det finns möj-
ligheter att påverka både marknader och organisationer genom att 
verka för att de ska organiseras på lämpligt sätt. 

Detta hindrar emellertid inte att det också finns viktiga skillnader 
mellan att organisera marknader och att organisera organisationer. 
Men det är just genom att använda samma begreppsapparat i bägge 
fallen som man tydligare kan se dessa skillnader. Det teoretiska och 
empiriska arbete som utförts i detta program öppnar upp för fortsatta 
studier av marknadsorganisation men också för fortsatt utveckling av 
teorier om organisation i såväl formella organisationer som på mark-
nader. 
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