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Sedan ett kvartssekel har tilltron till
marknader som problemlösare varit
stark. Förhoppningar om ökad effektivitet, valfrihet och kvalitet har lockat
många att privatisera och konkurrens
utsätta en rad skilda verksamheter.
Men i praktiken är det sällan så enkelt
som idealet förespeglar.
Somliga tjänster har blivit billigare,
och tillgängligheten har i många fall ökat.
Men marknaderna har visat sig ha egna
problem. Ibland har problemen lösts
med ännu mer marknad, och ibland har
de regleringar som en gång togs bort
återinförts från sidan eller underifrån.
Mindre administration blev det alltså
inte, för även marknader behöver
organisation för att fungera.
I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok
2014/15 skriver ett tjugotal forskare om
några av dagens marknader, om deras
organisering och om hur marknader kan
fås att fungera – eller ibland inte fungerar.
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Förord
Marknad som abstrakt begrepp och konkret fenomen får ständigt nya
innebörder och ingår i förut oprövade sammanhang. En snabb titt i den
databas som innehåller alla ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond
(RJ) illustrerar detta. Forskarna föreslår att marknaden ska studeras som
politisk aktör, de vill undersöka kroppen som en marknadsplats och hur
känslorna mobiliseras av marknadskrafterna. Marknaden består av skilda
företeelser, från arbets- till äktenskapsmarknader. Självförverkligandets
marknad noteras, liksom kommersialiseringen av det offentliga rummet
och ombildningen av kollektiva nyttigheter till marknadsplats. Därmed
ligger spörsmålen nära om marknadsorientering, kvasimarknader och
hur nya marknader skapas. Rönen från undersökningar av styrning och
reglering tyder på att marknad och politik inom vissa samhällsområden
verkar kunna expandera samtidigt. Den äldre bilden av en marknad som
genom avregleringar tränger in på politikens domän krackelerar således.
Förändringsprocesserna ger upphov till och behov av nya begrepp: de
sökande vill exempelvis undersöka effekterna av ”marknadiseringen”
inom vård, skola och äldreomsorg.
Jag tror att ansökningarna till RJ på ett någorlunda rättvisande sätt
återspeglar förhållandena i det samhälle som omger vetenskapen. I år har
70 år gått sedan Karl Polanyi publicerade sin epokgörande The Great
Transformation. Polanyi beskriver Europas förvandling under de gångna
seklerna som en transformation av ett samhälle med marknader till en
marknad där samhället enbart lever kvar i form av små öar. – Marknad
som fenomen och metafor breder ut sig! Och detta påverkar våra liv och
hur vi ser på tillvaron. Enbart av de skälen är det befogat att RJ ägnar
årsboken för 2014/2015 åt att presentera forskningsresultat om marknader betraktade ur olika perspektiv.
9
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Redan under en snabb bläddring genom texterna går det att urskilja
några teman. Marknadslösningar brukar ses som alternativ till statlig
reglering och organisation. Idealt kan de åstadkomma bättre balans
mellan tillgång och efterfrågan. Verkligheten verkar dock kräva sin tribut.
Nils Brunsson konstaterar: ”Det är genom att pröva vackra idéer i praktiken som vi undergräver dem.” (s. 21) Som ledare av ett stort forskningsprogram om de mångfaldiga försök som har gjorts och görs för att organisera marknader vet han vad han talar om. Marknadslösningar innebär
inte självklart mindre administration. Och den osynliga hand som Adam
Smith förlitade sig på förslår inte för att ordna allt till det bästa. Det
behövs insatser för att övervaka, för att påverka beteendet hos köpare och
säljare eller rent av för att skapa säljare och köpare. Taxiväsendets svenska
historia under det senaste halvseklet visar prov på både reglerings- och
avregleringsmisslyckanden. Och med bristen på spelregler – i tomrummet
– träder olika aktörer fram. De organiserar exempelvis köerna utanför
flygplatser, stationer och hotell och påverkar därmed marknaden.
Den skara som på olika sätt försöker organisera marknader är brokig.
Vissa är frivilliga sammanslutningar, branschorganisationer eller certifierings- och ackrediteringsinstut. Men även svårfångade företeelser som
öppna eller lönnliga överläggningar på internationella toppmöten ingår
i kretsen. De strategier som utvecklas syftar till varierande resultat. Avsikten är långt ifrån alltid att tillmötesgå kundernas intressen. Viktigare
kan vara att undvika statliga ingripanden, medias kritik eller rent av
konkurrenternas – det vill säga marknadens – klander. Belysande exempel
kan hämtas från försäkringsbranschen, och förmodligen står livsmedelsbranschen på tur för nya etik- och säkerhetstester.
Strängt taget ligger det organiserande inslaget redan i marknadsbegreppets klassiska innebörd, nämligen planlagd sammankomst för
köpenskap. Till denna kategori hör även börsen, som länge betraktades
som den ideala marknaden. Men glansen hade mattats långt innan
Gordon Gekkos filmiska predikan att ”Greed, for lack of a better word,
is good” eller George Soros valutaspekulativa manövrar. I vardagsspråket
är marknaden numera en svårstyrd maktfaktor och en sliten syndabock,
den lika diffusa som ominösa syntesen av ledande marknadsaktörer.
Texterna i årsboken illustrerar att gränssnittet mellan marknad och
det offentliga i högsta grad är ett samhällsrelevant och expanderande
studieområde. Avregleringen har satt djupa spår inom de nyskapade
marknaderna för tågtransporter, apotek, el, telekom och spel. Marknads10

FÖRORD

begreppet omfattar även utbud och efterfrågan på andra icke-materiella
företeelser, alltifrån skola, vård och äldreomsorg till utsläppsrättigheter.
Patienter, elever och andra medborgare har blivit kunder, offentliga
marknader har växt fram och utvecklingen mot kundval och valfrihet har
gått långt i Sverige – inom skolan förmodligen längre än i de flesta jämförbara stater. Riskkapitalister beskylls för att tjäna grova pengar på
skattefinansierade verksamheter, samtidigt som motsvarande offentliga
verksamheter lider av resursbrist. Vi svenskar har upplevt en lång period
då staten både skyddade oss från och tillhandahöll farligheter som spel,
tobak och alkohol. Men så hade det inte alltid varit; flera av den starka
statens mest beskyddande insatser är ganska sentida. Omvandlingarna
går dock djupare än till skilda organisatoriska arrangemang. De handlar
om genomgripande förändringar i synen på ansvar, vad som är ansvarsfullt handlande och vem som har ansvaret, vi medborgare eller staten.
En nödvändig aspekt på marknad rör det informella byte av varor och
tjänster som sker utanför samhällets kontroll. Området är av naturliga
skäl inte så enkelt att studera vetenskapligt. De resultat som presenteras
visar dock på intressanta gränser för vad vi är redo att acceptera, liksom
hur bytena verkar kunna stärka de mänskliga relationerna. Rönen sprider
ljus över den otydliga gränsen mellan marknad och privat relation. Byten
av varor och tjänster fungerar som ett viktigt samhälleligt ”smörjmedel”.
Ja, möjligen mer än så. I vissa delar av dagens Europa verkar skilda inslag i
den informella ekonomin rent av vara en betydande ekonomisk faktor som
gör det möjligt för medborgarna att manövrera i den finansiella krisen.
Jag hoppas att årsbokens fokusering på marknader visar hur fruktbart
temat kan vara. Någon uttömmande behandling ges inte, utan det finns
åtskilliga aspekter som förtjänar ytterligare uppmärksamhet. Hur speciell är den svenska utvecklingen i internationell jämförelse? Mer vidsträckta utblickar skulle kunna rikta ett starkare ljus mot avarterna.
Marknader uppstår och vidmakthålls genom att människors utsatthet
exploateras. Människohandel och organhandel utnyttjar en desperat jakt
på ett bättre liv. Också om dessa företeelser forskar svenska humanister
och samhällsvetare, och till deras resultat får vi anledning att återkomma.
Göran Blomqvist
vd
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
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Från organisation till marknad
– tur och retur?
Marknad beskrivs ibland som motsatsen till organisation.
Men både organisationer och marknader måste organiseras.
Det är inte säkert att det behövs mindre administration
för att man satsar på marknadslösningar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Under de senaste decennierna har marknader varit populära. Många –
såväl forskare som politiker och andra opinionsbildare – har framhållit
fördelarna med ”marknadslösningar” där varor och tjänster köps och säljs
i konkurrens. Dessa har ställts i motsats till verksamhet som sker inom
ramen för byråkratiska och stela organisationer. Det har varit vanligt att
stora företag outsourcar funktioner: tidigare avdelningar inom organisationen blir självständiga bolag som konkurrerar med andra leverantörer
om att sälja sina tjänster till företaget. Skogsbolag har sålt sina kraftverk
för att koncentrera sig på kärnaffären och biltillverkare har sålt sina ITavdelningar. 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
tågtrafik. Bakom denna utveckling, på både den privata och den offentliga sidan, ligger tron att åtgärderna ökar effektiviteten och är ekonomiskt
lönsamma.
Marknader har inte alltid varit lika populära. Efter 1930-talets finansiella och ekonomiska kris var marknader mindre lockande, och andra
världskriget och decennierna därefter innebar ett uppsving för stora
13
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organisationer som man bedömde vara både mer effektiva och mindre
utsatta för ekonomiska risker. Järnvägar förstatligades och stater åtog
sig en mängd nya uppgifter. Stora företagskoncerner växte till ett slags
konglomerat genom att inordna flera, ofta väsensskilda verksamheter
inom sin organisation. Svenska kommuner fick allt fler uppgifter och
antalet kommunanställda ökade explosionsartat.
För den som vill argumentera för antingen fler organisationer eller fler
marknader finns det en hel arsenal av färdiga, mer eller mindre verklighetsförankrade, argument att tillgå. Organisationer kan åstadkomma
samordning mellan stora mängder människor, och denna egenskap har
bland annat gett upphov till en extremt resurssnål framställning av mycket
komplicerade industriprodukter. Organisationer kan fördela makt åt rätt
personer genom att bestämma vem som får fatta beslut: de kan vara
demokratiska, de kan låta dem som är experter få makten eller de kan
tillfredsställa kapitalägarnas krav på inflytande.
Argumenten för marknader kan handla om att de innebär frihet och
maktspridning snarare än ofrihet och underordning – idéer som passar
väl in i moderna föreställningar om att människor är unika individer som
själva formar sina speciella preferenser och kan göra rationella val. Säljare
och köpare beslutar om sina egna handlingar, men det verkar som om
ingen beslutar om marknader som helhet – de sägs uppstå spontant utan
att någon makthavare lägger sig i. Marknader antas leda till att företag
producerar vad konsumenterna vill ha. Den enskilda fattiga konsumenten
kan genom sina val till och med påverka rika säljares framtida existens
och verksamhet. Som medborgare i en stat kan man bara rösta med flera
års mellanrum och därmed påverka bara den egna staten eller kommunen.
Som konsument röstar man inte en gång vart fjärde år utan väljer varje
dag och kan påverka inte bara närliggande företag utan företag över hela
världen.

Marknad eller organisation
Vanligtvis diskuteras organisation och marknad som alternativ till varandra, antingen råder det ena eller det andra. Det är ett synsätt som har
visst stöd inom samhällsvetenskapen. Ekonomen Alfred Marshall menade
redan kring sekelskiftet 1900 att en ekonomi består av två fundamentala
former, marknader och organisationer. Formerna har traditionellt varit
uppdelade på olika vetenskapliga discipliner; i Sverige har national14
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ekonomer främst intresserat sig för marknader, medan företagsekonomer
har organisationer som sitt huvudsakliga studieobjekt.
Även om samhällsvetare ser både marknader och organisationer som
former för samspel mellan människor har de betonat olikheterna. På
marknader utbyter människor varor och tjänster med varandra, vanligen
genom att köpare erbjuder pengar mot att få tillgång till säljarens produkt
eller tjänst. Enskilda köpare har åtminstone i princip frihet att välja vilka
produkter de ska köpa (inom ramen för sina resurser), och säljarna har
motsvarande frihet att sälja vad de vill och kan. Ändå sker en samordning
mellan säljare och köpare, huvudsakligen genom ömsesidig anpassning:
köparna anpassar sina önskemål till vad säljarna har att erbjuda och på
sikt anpassar säljarna sig till köparnas önskemål. De som inte vill eller
kan anpassa sig faller bort som deltagare på marknader.
Organisationer som stater, företag och föreningar bygger på samarbete snarare än utbyten. De har tillgång till en annan princip för samordning vid sidan av ömsesidig anpassning. De kan samordna sina medlemmar genom att fatta beslut om vad de ska göra tillsammans och om hur
var och en ska bidra. Ofta fattas besluten av en mindre grupp medlemmar,
och de andra medlemmarna kan på olika sätt förmås att följa dessa beslut
om de alls vill vara kvar som medlemmar i just denna organisation. Organisationer bygger på att människor är beredda att underordna sig gemensamma beslut oavsett om de har fått delta i beslutsfattandet eller ej.

Marknad och organisation
Men går det alltid att göra en så kraftig åtskillnad mellan marknad och
organisation? Man kan lika gärna peka på att marknader och organisationer hänger ihop med varandra, att de är tätt sammanflätade och ibland
förstärker varandra.
Ett första samband mellan marknad och organisation är att organisationer i högsta grad är aktiva på marknader. På marknader uppträder bara
två slags köpare och säljare: individer och organisationer. Det är dessa
som är utrustade med den äganderätt och autonomi, de resurser och det
ansvar som en part på marknader måste ha. När organisationer för länge
sedan tilldelades liknande egenskaper som individer och började kallas
juridiska personer var ett syfte att de skulle kunna uppträda som köpare
och säljare på marknader. I själva verket är nästan alltid säljarna på
moderna marknader organisationer; det stora undantaget är arbetsmark15
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naden. Organisationer är också stora köpare: svenska staten och svenska
kommuner köper årligen varor och tjänster för ca 550–600 miljarder
kronor, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av den offentliga sektorns
totala omsättning. Moderna industriföretag är vanligen stora köpare av
insatsvaror och verktyg från andra företag. Att skapa fler och mer omfattande marknader, exempelvis genom privatisering eller outsourcing,
betyder därför oftast att fler organisationer bildas.
För det andra blandas marknad och organisation ofta genom att stora
organisationer inför ett slags marknader inom sig. De låter olika avdelningar köpa och sälja till varandra. Ett dotterbolag i en industrikoncern
kan exempelvis sälja produkter till ett annat dotterbolag som behöver
dessa produkter i sin tillverkning. I kommuner har det varit vanligt att
dela upp organisationen i beställare och utförare av verksamhet, det vill
säga i köpare och säljare, och låta beställarna betala för utförandet från
sin budget. Att skapa säljare, köpare och utbyten är ett sätt att styra en
allt mer komplex organisation.
För det tredje används marknader för att påverka organisationer och
vice versa. Många argument för marknader handlar faktiskt om organisationer – genom att organisationer utsätts för krävande köpare och
konkurrens på marknader borde deras effektivitet öka, de borde tvingas
anpassa sig till andra än sina egna medlemmar och de borde sporras att
utveckla viktiga nya varor och tjänster. Att förbättra sin egen organisation
på detta sätt är ett vanligt argument för att införa interna marknader eller
för outsourcing.
Men det går också att vända på det argumentet: för att få marknader
att fungera väl behövs organisation. Vissa organisationer tillkommer just
med syftet att skapa och förbättra marknader. Ett exempel är börser, som
aktiebörser världen över. De är nästan alltid organisationer, ofta företag.
Den övervägande delen av aktiehandeln världen över sker inom ramen
för sådana börser. Den fransk-schweiziske nationalekonomen Léon Walras utvecklade i slutet av 1800-talet en teori om marknader som byggde
på studiet av börser. Han kallade börser för de bäst organiserade marknaderna. Denna teori har haft stort inflytande även på senare ekonomer,
och börser tillhör de marknader som kan organiseras så att de närmar sig
det som med tiden kom att kallas perfekta marknader, ett slags idealsituation där marknadens alla fördelar ska kunna uppnås i praktiken.
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Organiserade marknader
Med tanke på att börser ofta beskrivs som ganska nära den perfekta marknaden kan man undra varför inte alla marknader är organiserade inom
ramen för organisationer och med den interna organisation som moderna
börser har. Ty i praktiken finns de flesta marknader inte inom organisationer. Det innebär emellertid inte att de inte är organiserade; marknader
innehåller så gott som alltid element av organisation.
Ett sätt att tydliggöra hur marknader är organiserade är att jämföra
med organisationer och hur de är organiserade. Organisationer beslutar
om vilka som får vara medlemmar. De beslutar om vilka regler medlemmarna ska följa. De har rätt att övervaka medlemmarna och kan lägga
fast sanktioner, det vill säga belöna eller bestraffa medlemmarna med
hänsyn till hur väl de följer besluten. Organisationer har också tillgång
till hierarki: en rätt att besluta att vissa regler och övervakning är bindande för dem som vill kvarstå som medlemmar.
Sådana organisationselement återfinns även på marknader. Medlemskap kan användas på marknader för att besluta vem som över huvud
taget får uppträda som säljare på marknaden. Skråväsendet var ett system
där det fattades beslut om vem som kunde uppträda som säljare. En
modern variant är kravet i vissa länder eller städer att tillhöra en organisation för att kunna erbjuda taxiresor.
Medlemskap kan också vara ett sätt att stärka säljare, även om det inte
leder till direkt uteslutning av vissa potentiella säljare. Säljare kan sammansluta sig i branschorganisationer som ibland har till huvudsakligt
syfte att genom medlemskapet ge säljare en identitet som särskilt seriös
eller pålitlig. Också köpare kan vara organiserade genom medlemskap.
Arbetsgivare organiserar sig i arbetsgivarorganisationer inför förhandlingar med facket. Missnöjda tågpendlare skapar en förening vars medlemstal blir ett argument, och de framför klagomål kollektivt i stället för
individuellt.
Regler på marknader kan till exempel avse hur produkter ska vara
utformade, hur säljare eller köpare ska vara beskaffade, vilket pris som
ska gälla, eller hur utbytet ska gå till. Många regler utgörs av standarder,
det vill säga regler som inte är bindande. Nationella och i ökande grad
internationella standardiseringsorganisationer har de senaste hundra åren
satt ett mycket stort antal standarder för varor. Det finns standarder för
klädstorlekar, för skruvmått, för komponenter i datorer och telefoner och
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så vidare. Standarder används för att kategorisera varor och ibland för att
sätta etiketter på dem som följer standarderna. Exempelvis utfärdar
Svenska Naturskyddsföreningen standarder för vilka varor som ska kunna betecknas som bra miljöval, organisationen Fair Trade International
för vilka varor som har producerats på ett rättvist sätt och Forest Stewardship Council för vilka skogsprodukter som kan ses som acceptabla varor.
Standarder används också för att kategorisera säljare och köpare, särskilt om dessa är företag. Hit hör redovisningsstandarder som används
för att avgöra hur ekonomiskt starka företag är, liksom kvalitetsstandarder eller standarder för miljöarbete eller socialt ansvar som styr hur det
företagsinterna arbetet läggs upp och som ska försäkra köpare att de
köper från solida, pålitliga eller moraliskt acceptabla säljare.
Beslutad övervakning är också vanligt. Det finns många som kontrollerar om standarder och andra regler följs på marknader. Det finns organisationer som certifierar eller ackrediterar andra organisationer baserat på
sin övervakning av dem. Företag kan bli certifierade som kvalitetsföretag
eller som företag som tar socialt ansvar. Ratinginstitut som Standard and
Poor’s eller Moody’s övervakar stora organisationers kreditvärdighet.
Tidningar eller andra medier publicerar och jämför priser och kvaliteter
på konsumentvarumarknader. I många fall kan övervakning ske utan att
de som övervakas önskar det, i andra fall tar företag initiativet till att bli
övervakade genom att exempelvis ansöka om och betala för en certifiering.
Övervakning åtföljs ofta av organiserade sanktioner. Certifiering av
ett företag kan ses som en positiv sanktion som följer på organiserad
övervakning, nekad certifiering som en negativ. Andra sanktioner kan
bestå av belöningar i form av pris, till exempel på bok- eller filmmarknaden. Ett pris delas ut för att visa vad man anser vara en förtjänstfull
prestation, och förhoppningen kan vara att skapa både ökat utbud av och
ökad efterfrågan på vissa böcker och filmer. Ett exempel på en organiserad bestraffning är en beslutad bojkott av vissa varor eller varor från
vissa säljare.
Hierarki är inte motsatsen till marknad. Tvärtom innehåller marknader många hierarkiska moment. Stater, exempelvis den svenska, är organisationer som ibland beslutar om medlemskap, regler, övervakning och
sanktioner som blir bindande för köpare och säljare på olika marknader.
Men vilken stat som ska erbjuda hierarki är inte alltid givet. I internationell handel är det vanligt att säljare och köpare kommer överens om att
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tvister ska avgöras med hierarki och vilken hierarki som ska gälla, det vill
säga vilken domstol eller annat skiljeinstitut som ska anlitas.
Organisationer för säljare eller köpare kan också föra in hierarki på
marknader. Medlemmarna i en branschorganisation kan tvingas att följa
vissa etiska regler, och de kan vara tvungna att tillåta övervakning och
acceptera sanktioner, till exempel betala skadestånd. Inom karteller som
dem på arbetsmarknaden kan reglerna gälla vilka priser som får accepteras.
Ett skäl till att marknader ofta utsätts för omfattande organisation är
att det finns så många som vill vara med och organisera. Hit hör säljare
och köpare som skapar organisationer som arbetar på att organisera
marknader för att gynna sina egna intressen, till exempel branschföreningar, konsumentorganisationer och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Miljöorganisationer eller organisationer för rättvis handel vill
minska vad de ser som skadliga effekter av produktion eller produkter
genom att organisera marknader på olika sätt. Internationella organisationer som EU och världshandelsorganisationen WTO försöker underlätta internationell handel.
En del företag, som mäklare, auktionshus och andra anordnare av
marknadsplatser, tjänar pengar på andras affärer och har intresse av att
organisera så att det handlas så mycket som möjligt med låg risk för dem
själva. Också för stater var ursprungligen huvudmotivet för att organisera
marknader att tjäna pengar på dem genom skatter och avgifter. Även för
moderna stater är skatter på marknadstransaktioner en viktig inkomstkälla, som dock på ett problematiskt sätt varierar med omfattningen av
den handel som beskattas.
Ibland råder konkurrens eller konflikt mellan olika organisatörer,
ibland samarbetar de. Inte minst stater utsätts för många påtryckningar
att lagstifta så att det passar olika intressenters önskemål.

Den ständiga organiseringen
När man går från organisation till marknad slipper man alltså inte att
organisera. Det organiserande som det ofta varit målet att avskaffa återuppstår i en annan form. Själva övergången till marknad kan kräva ett
intensivt och komplicerat organiserande som kan ta lång tid. Att införa
konkurrens på den svenska marknaden för långväga persontransporter
var ett arbete som inleddes i början av 1990-talet och som krävde ett
synnerligen omfattande arbete för att skapa nya organisationer, bryta upp
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gamla i flera och införa nya regler och övervakningssystem. Arbetet har
liknats vid en enorm byråkratisering. Först 2012 var systemet öppet för
konkurrens mellan tågoperatörer i någon större omfattning, och ännu i
början av 2014 när detta skrivs är den tidigare monopolisten SJ nästan
totalt dominerande.
Och det är inte lätt att i praktiken få marknader att fungera som tänkt.
Som framgår av Mats Jutterströms artikel i denna bok lade svenska staten
ner mycket arbete på att organisera en marknad för premiepensionsfonder. Trots det ville många kunder inte välja fonder och än mindre byta
fonder sedan det första valet var gjort. Besvikelsen över denna reaktion
från kunderna ledde till ytterligare organiseringsarbete och flera omorganisationer, och det finns anledning att misstänka att det blir fler framöver.
Även marknader som funnits länge utsätts för omorganiseringsförsök
när olika grupper är missnöjda med hur de fungerar. Möjligheten att
snabbt omorganisera marknader gör dem lika instabila som organisationer kan vara. Precis som medarbetare i organisationer brukar kräva
stabila regler av sin ledning, kräver företag på marknader ofta långsiktiga spelregler. Men med tanke på hur många som kan lägga sig i organiserandet av marknader är sådan stabilitet faktiskt ofta svårare att uppnå
på marknader än i organisationer.
Organisering, nya problem och omorganisering är något som också
kännetecknar stora organisationer. Det är inte lätt att få organisationer
att fungera som tänkt. Medarbetarna gör inte alltid vad ledningen beslutar. Det finns svåra avvägningar att göra, som den mellan centralisering
och decentralisering, där det uppstår problem vilken lösning man än
väljer. Det finns problem med effektivitet, anpassningsförmåga och innovativitet. Och jämför man en organisation med idealbilder av hur en
”riktig” organisation bör fungera hittar man snart brister. Det är svårt,
eller snarare omöjligt, att konstruera en perfekt fungerande organisation.
Kadern av specialister på organisation och omorganisation, så kallade
organisations- eller managementkonsulter, vars hjälp man kan köpa
verkar inte minska i storlek.
Men det är aldrig för sent att ge upp! Blir svårigheterna för stora och
återkommande kan man lockas att pröva något helt annat. Kanske är mer
av marknad lösningen? Om man då jämför sina konkreta, komplexa och
dåliga erfarenheter av organisationer med en abstrakt, enkel och vacker
idé om ”marknaden” är det lätt att byta fot.
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Det var antagligen ungefär det som hände för några decennier sedan.
I så fall kan det snart vara dags för den omvända processen. Erfarenheterna av marknader i praktiken och alla deras komplikationer kan leda
till en mer skeptisk inställning till marknadslösningar. Marknader visade
sig ju inte vara så spontana och självorganiserande som förespeglades;
organiserandet upphörde inte, och frågan kan ställas om det hela verkligen alltid var värt besväret. Det är genom att pröva vackra idéer i praktiken som vi undergräver dem. Det gäller både idén om marknad och den
om organisation.
Också organisation kan presenteras som en abstrakt, enkel och vacker
idé som kan vara värd att pröva. ”Insourcing”, förstatligande och kommunalisering kan bli populärt igen. Vem vet – kanske är det snart dags
att köpa tillbaka kraftverken, återupprätta järnvägsmonopolet och förstatliga skolan? Det enda som är säkert är att organiserandet fortsätter,
både inom organisationer och på marknader.
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Upphandling som nerköp
Den marknad som lagen om oﬀentlig upphandling är tänkt att reglera
existerar inte i verkligheten. Därmed kommer förhoppningarna om
fri konkurrens och transparens på skam.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På en marknad finns ett utbud av varor eller tjänster som erbjuds av säljarna, och det finns köpare med specifika behov. Köparna och säljarna
möts, förhandlar och kommer antingen överens om ett pris då utbyte sker
av en vara eller en tjänst dem emellan, eller kommer inte överens, och då
letar var och en vidare efter en motpart utan den andres medverkan.
Så fungerar det emellertid inte alltid i praktiken. Den här artikeln
handlar om köpare som inte vill vara kunder.1 Det som ska köpas är
tjänster från managementkonsulter och de som köper är offentliga
organisationer. Det är inte det att de inte vill köpa konsulternas tjänster
– de vill bara inte göra det på det sätt som lagen om offentlig upphandling (LOU) föreskriver. De vill inte vara den typ av kund, med allt vad
det innebär, som lagen är ett uttryck för. De vill göra inköp på ett ansvarsfullt sätt och de vill få professionell service för sina pengar, men det
upplever de att de inte kan. Trots detta måste de följa lagen, men det är
de dåliga på!
Genom att studera hur ett urval av offentliga organisationer går tillväga när de köper in tjänster från managementkonsulter försöker jag
besvara frågan om varför den marknadsmodell som LOU är ett uttryck
för inte fungerar. Detta är emellertid inte ett marknadsmisslyckande, utan
ett misslyckat försök att organisera marknaden för managementkonsultation.
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Lagen om offentlig upphandling
Det finns alldeles för få studier om upphandlingspraktik i offentliga organisationer, och i den mån det finns något skrivet handlar det mest om
hur upphandlingar ska bli mer effektiva. Kritisk granskning av offentliga
organisationers försök att leva upp till LOU:s föreskrifter lyser med sin
frånvaro.2 Detta är anmärkningsvärt, eftersom det i Sverige årligen köps
in varor och tjänster av offentliga organisationer till ett sammanlagt
värde av ca 550–600 miljarder kronor.3 Summan i sig visar tydligt att det
finns en stark tro på att marknadslösningar är viktiga, åtminstone när
det gäller vissa moment av offentlig verksamhet. Det rör sig om inköp av
allt från förbrukningsmateriel, äldrevård, utbildning, mat i skolbespisningar, stridsvagnar, snöröjning, kollektivtrafik, skötsel och drift av
idrottsanläggningar och hälso- och sjukvård, till konsulttjänster inom
exempelvis IT och management. Allt som offentliga organisationer inte
kan eller vill producera själva köps in från andra organisationer, precis
som i privat sektor.
En skillnad är dock att offentliga organisationer agerar på uppdrag av
det politiska systemet. De existerar inte för att en entreprenör fått en idé
eller för att en riskkapitalist vill satsa på en viss typ av verksamhet. De
finns till för att förverkliga de intentioner som våra demokratiskt valda
politiker har när det gäller välfärd, infrastruktur och medborgarservice.
Verksamheten finansieras av skattemedel, och därför finns det ett allmänt
intresse av att den bedrivs så effektivt som möjligt och att inte mer
medel än nödvändigt tas i anspråk.
Ytterst är det våra politiker som är ansvariga för att offentliga organisationers resurser utnyttjas på bästa sätt, men det är tjänstemän av olika
slag som ansvarar för den dagliga driften. Till sin hjälp har politikerna
också statsapparaten, det vill säga den offentliga förvaltningen bestående
av departement, verk, myndigheter, kommuner och landsting samt statliga och kommunala bolag. Det finns alltså en organisatorisk struktur
som ska fungera i enlighet med de politiska inriktningar som stadfästs i
allmänna val.
Fördelning av resurser och samordning av handlingar i offentlig sektor
sker med andra ord via både organisation och marknad. Det är exempelvis
inte ovanligt i dag att kommuner köper in äldrevård från privata företag
som konkurrerar med andra företag om att erbjuda detta. Detta betyder
att även om politikerna har gett kommunerna ansvar att tillhandahålla
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äldrevård, så behöver kommunerna inte producera den själva. Kan acceptabel nivå på verksamheten uppnås till lägre kostnad om tjänster köps in
från en extern leverantör, är det rimligt att så sker. Kommunernas uppdrag är att tillhandahålla viss nivå av äldrevård till en viss kostnad, men
valet av leverantör ska ske under marknadsmässiga villkor. Politikerna
lämnar emellertid inte kommunerna fria att agera hur som helst när de
ska göra marknadsmässiga val att antingen producera verksamheten i
egen regi, med organisation som samordningsform, eller agera som kunder på äldrevårdsmarknaden. Men eftersom det handlar om offentliga
organisationer är valet av leverantör inte helt enkelt. Och det är här LOU
kommer in.
År 1992 trädde lagen om offentlig upphandling i kraft.4 Redan tidigare
fanns uttalade principer om hur offentliga organisationer borde bete sig
i inköpssituationer, men lagen gjorde dessa tydligare. Den som inte följer
lagen riskerar att få göra om hela upphandlingen eller drabbas av sanktioner i form av skadestånd till leverantörer som känner sig förfördelade.
LOU bör betraktas som en produkt av sin tid och av den då förhärskande new public management-diskursen inom förvaltning. Inrättandet av
LOU är således inte en enskild händelse, utan kan ses som ett av flera
marknadsexperiment i offentlig sektor som introducerades ungefär vid
samma tid. Jämfört med övriga new public management-relaterade reformer
är emellertid LOU en speciell form av marknadsexperiment, i och med
att det handlar om en lag för offentliga organisationers upphandling av
varor och tjänster. Andra marknadsreformer, som exempelvis modeller
för köp- och säljstrukturer i offentlig sektor, innehåller inga hot om direkta sanktioner, men när det är fråga om lagstiftning som i fallet med
LOU så kan den som bryter mot lagen också bestraffas.
Trots att det gjorts många studier av reformer som följde av det nya
förvaltningssystemet new public management, saknas det studier av LOU.5
Det finns alltså ett uppdämt behov av empirisk forskning om just detta
marknadsexperiment.

Marknaden enligt LOU
Grundidén i LOU kan uttryckas som att man genom att systematiskt
utsätta leverantörerna för konkurrens och objektiva bedömningar försöker säkra den ekonomiska effektiviteten i de affärer som görs. Lagen
strävar efter att standardisera utbudet genom att kräva dels att det finns
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tydliga och jämförbara kravspecifikationer, dels att priset är den enda
faktor som avgör val av leverantör. Vidare strävar lagen efter att separera
beställaren från leverantörerna genom att kräva att
myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.6

Detta kan tolkas som att val av leverantör inte får bygga på tidigare relationer mellan kund och leverantör. Tanken är att det minimerar risken
för korruption. Slutligen återspeglas det neoklassiska marknadssynsättet
i lagens krav på officiell annonsering och transparens, vilket förmodas ge
både beställare och leverantör fri tillgång till information om kommande
och pågående upphandlingar.
Marknaden ses som homogen i den bemärkelsen att säljarna på marknaden antas erbjuda identiskt lika varor och tjänster. Marknadens olika
aktörer betraktas som isolerade enheter som inte påverkar varandra eller
marknadens karaktär.
I denna ideala marknadssituation råder det full konkurrens och fri
tillgång för alla till information om marknadens utbud. Det är bilden av
den perfekta neoklassiska marknaden som lagen ger uttryck för, den
marknadsform som anses passa för standardmarknader, det vill säga
marknader för likartade och enkelt jämförbara produkter.7 Om denna
bild stämmer med marknaders funktionssätt i situationer där affärsutbytena har komplexa tjänster som grund, är lagen synnerligen relevant
och välanpassad för sitt ändamål. I så fall blir mötet mellan lag och krav
på marknadsmässighet, professionalitet och demokrati oproblematiskt.
Men är det inte på det viset, blir kopplingen mellan lag och praktik mer
komplicerad.
Enligt en rekommendation för upphandling av konsulttjänster framtagen av Nämnden för offentlig upphandling8 är det följande moment
man som upphandlare måste gå igenom:
1.
2.
3.
4.
5.

Behovsidentifiering
Planering, beräkning av upphandling, val av upphandlingsförfarande
Utformning av förfrågningsunderlag
Annonsering och utskick av förfrågningsunderlag
Öppning av anbud
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kvalificering av anbud (urval steg 1)
Prövning av anbud (urval steg 2)
Val av leverantör, upplysning om tilldelningsbeslut
Tecknande av kontrakt
Dokumentering av processen
Leverans9

I Konkurrensverkets introduktion till upphandlingsreglerna kallas steg
ett till tre för planeringsfas, medan steg fyra till och med tio utgör själva
upphandlingsprocessen. Steg elva ingår i vad de kallar avtalsperioden.10
För steg två till tio finns explicita regler som måste följas enligt lagen. I
de övriga momenten är procedurerna något mer öppna, men det finns
tydliga rekommendationer som beskriver hur processen bör gå till. Jag
ska i det följande diskutera hur dessa krav hanteras i praktiken i upphandlingssituationer där offentliga organisationer köper tjänster från
managementkonsulter. Materialet är hämtat från 26 intervjuer med
köpare av managementkonsulttjänster i offentlig sektor och 34 intervjuer med konsulter som levererar tjänster till både privat och offentlig sektor. Dessutom har 28 stycken så kallade förfrågningsunderlag studerats.
Materialet har sedan analyserats kvalitativt genom tolkande jämförelser
och successiv strukturering i olika kategorier i syfte att få fram mönster
mellan olika upphandlingssituationer.

Kreativa regelföljare
Ett tydligt mönster när offentliga organisationer upphandlar managementtjänster är att de flesta konsulter och upphandlare upplever att lagen
inte är styrande för hur val av konsult i en upphandling faktiskt går till.
Förekomsten av LOU skapar dock ett antal beteenden. Lagen måste ju
följas och vissa procedurer måste genomgås, men upphandlarna vill ändå
helst välja en konsult de känner förtroende för. Därför försöker de få den
formella upphandlingsprocessen att fungera så att det val av tjänsteleverantör man vill göra blir både uppenbart och legitimt.
Urvalets praktik i offentlig sektor skulle därmed inte skilja sig så
mycket från hur det går till i privat sektor, eftersom upphandlarna är
påhittiga när det gäller att komma runt lagen och hitta former för att
välja de leverantörer de känner förtroende för. Särskilt de väletablerade
större konsulterna med lång erfarenhet av uppdrag på hög nivå inom
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offentlig sektor för fram denna bild av hur upphandlingar går till. De
säger exempelvis att personrelaterade faktorer är mycket viktiga i val av
konsult inom den privata sektorn, och att det är lika avgörande inom den
offentliga. Några konsulter anser dock att
problemet med offentliga upphandlingar är att det är svårt att arbeta med
personrelaterade faktorer för att bygga upp bra affärsutbyten eftersom konsulterna inte har samma möjlighet att träffa kunderna.

Köparna anstränger sig alltså för att göra bra val av konsulter, men det
tenderar att bli på bekostnad av att uppträda som den goda kund som
lagen ger uttryck för. De definierar inte sina behov, planerar inte valen
och utformar inte förfrågningsunderlagen på det sätt lagen föreskriver.
Annonsering, öppning, kvalificering och prövning av anbud sker inte i
enlighet med lagen. Inte heller val av leverantör, tecknande av kontrakt
och dokumentering av upphandlingsprocessen samt tjänsteleveransen
utförs i enlighet med vad lagen föreskriver. Likväl görs det som krävs för
att följa lagen i formell mening.
I praktiken däremot görs stora ansträngningar för att bygga upp förtroende till tjänsteleverantörer och att iscensätta upphandlingar som
passar in i sammanhanget, så att de val man vill göra också kan göras utan
att man bryter mot lagen. Flera upphandlare sade rakt ut att det gick att
komma runt lagen för att bibehålla etablerade kundrelationer, men det
kostade mycket energi.
Det är således vanligt att köpare av komplexa tjänster, som managementkonsultation i offentliga organisationer, försöker hitta vägar att
tolka lagen kreativt. Det är också uppenbart att konsulter, särskilt de som
upplever svårigheter med att konkurrera om uppdragen i offentlig sektor,
tycker att lagen är problematisk både när det gäller att få uppdrag och att
leverera kvalitet i uppdragen.
När det gäller inköp av komplexa tjänster fungerar således inte LOU,
eftersom konsultmarknadens faktiska funktion inte går ihop med lagens
bild av en marknad. När komplexa tjänster ska köpas in, där själva tjänsten handlar om att hjälpa organisationen att definiera sina problem och
därefter föreslå lösningar, så är en av utgångspunkterna att organisationen
inte vet vilka behov den har eller hur den tjänsteleverantör ser ut som
kan hjälpa dem i en viss situation. Det blir då svårt att följa stegen i LOU
om att identifiera behov, utforma förfrågningsunderlag, annonsera och
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kvalificera urval. Konsultmarknaden fungerar snarare så att relationer
byggs upp mellan leverantörer och köpare. Organisationer som köper
tjänster väljer att göra affärer med dem som de känner störst förtroende
för och som de känner att de kan ha en bra dialog med.11
Likväl finns lagen, vilket innebär att efterlevande av lagen måste hanteras. Konsekvensen blir att både LOU och marknaden bidrar till att
forma de marknadsutbyten som faktiskt sker. Alltså: i praktiken måste
förfrågningsunderlag produceras i de fall där ramavtal inte existerar,
alternativt att uppdragen styckas upp i en rad mindre uppdrag som faller
under tröskelvärdena eller beloppsgränserna för när upphandling måste
ske. Offentliga organisationer kan inte bryta mot lagen, men vad köpande
organisationer kan göra är att fabricera upphandlingar genom att koppla isär presentation från handling, genom att presentera anlitandet av den
konsult man vill jobba med i sådana termer att det liknar en korrekt
genomförd upphandling.
Konsulterna i studien menar exempelvis att det är relativt vanligt att
upphandlarna annonserar offentliga upphandlingar bara för syns skull
och eftersom lagen föreskriver det, trots att de redan har bestämt vem de
vill jobba med. Samtliga av de tillfrågade konsulterna uppgav att detta
var ”mycket vanligt” eller ”förekommande”. De flesta av konsulterna
menar också att det är ”mycket vanligt” att upphandlare skräddarsyr
förfrågningsunderlag och formulerar urvalskriterier tillsammans med just
den konsult som bör lämpa sig bäst för jobbet. En av upphandlarna av
ett omfattande ramavtal medgav att man utformat kravspecifikationen
så att den skulle passa de konsulter man redan hade valt ut, och i detta
fall också redan hade en etablerad relation med:
Vi utformade specifikationen så att företag X skulle komma med. Många av
våra ramavtalsanvändare hade jobbat med dem tidigare och ville även göra
det i fortsättningen. Att företag X skulle komma med var med andra ord ett
krav från ramavtalsanvändarna. Hade inte företag X kommit med så skulle
ramavtalsanvändarna anlitat dem ändå, alltså gjort enskilda upphandlingar
i stället för avrop, och då faller ju hela idén med ramavtal.

Valet av konsult var alltså redan gjort och företaget skulle väljas oavsett
vilka som ingick i ramavtalet. Därför var det lika bra att ha med dem i
avtalet. Då bryter den offentliga organisationen inte mot kravet att upphandling ska ske och kan samtidigt ägna sig åt att försöka leverera professionell medborgarservice med kvalitet, vilket de menar att de har större
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chanser till om de kan välja att köpa tjänster från leverantörer de har
förtroende för.
Även om lagen således inte följs i den föreskrivna ordningen, påverkar
förekomsten av LOU och det organiserade tvång som är kopplat till lagar
i allmänhet aktörernas beteende i marknadssituationer där komplexa
tjänster upphandlas. En förfrågan måste göras, och den måste innehålla
specificeringar. Även om just detta moment inte har visat sig ha så stor
betydelse för vilken leverantör som väljs, är det ändå ett moment som
tvingar både tjänsteleverantör och köpare att bli mer konkreta om behov hos köparen och egenskaper hos leverantören. Känner man till en
leverantör, som i tidigare sammanhang presterat bra eller som möjligen
rekommenderats av andra som man har förtroende för, kan köpande
organisation i sin anbudsförfrågan skriva in att leverantören ska ha just
dessa egenskaper. Det kan då inte uteslutas att andra anbud kommer in
som på allvar kan konkurrera med vad den etablerade leverantören kan
erbjuda i sitt anbud. Hur mycket påverkan de inkomna förslagen har på
det slutgiltiga valet kan variera från fall till fall.
En annan effekt av att man i efterhand rationaliserar i praktiken redan
fattade beslut om vilken tjänsteleverantör som ska anlitas, är att alternativa tjänsteleverantörer med stor potential att leverera lämpliga tjänster
till offentliga organisationer håller sig borta från att göra affärer med dem.
Detta utrycks exempelvis av konsulterna som ”att det krävs mycket administrativa resurser för att uppfylla de formella krav som den offentliga
sektorn ställer på potentiella leverantörer”. Konsulterna säger också att
”riskfaktorn är hög. Det är stor risk att mycket resurser läggs ner utan att
det resulterar i några uppdrag”. Att det är så resurskrävande och riskfyllt
gör det oattraktivt – menar konsulterna i studien – att lägga ner tid på
att försöka få uppdrag av offentliga organisationer, eftersom uppdragen
ändå, med största sannolikhet, kommer att gå till de konsulter som organisationen redan har upparbetade relationer med.
En följd av detta är – eftersom LOU motverkar den i praktiken etablerade marknadens logik, där nära relationer mellan uppdragsgivare och
uppdragstagare är ett tydligt kännetecken – att de potentiellt bästa leverantörerna stängs ute, beroende på att ett marknadsaktörsbeteende som
inte passar i sammanhanget tvingas på marknadsaktörerna. Risken är
störst att detta inträffar för de organisationer som anstränger sig mest för
att vara laglydiga. En konsult menar faktiskt att den som försöker följa
spelets regler genom att leverera en offert på det förfrågningsunderlag
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som annonserats, utan att parallellt jobba med att bygga upp en relation
till kunden, har små chanser att få uppdrag. Chanserna bedöms till och
med vara så små att det inte känns meningsfullt att offerera. Om detta
händer har lagen, när den följs, motverkat ett av sina syften, nämligen att
säkerställa att den bästa servicen levereras till det bästa priset.

Fel marknad
När det gäller komplexa tjänster stämmer alltså den marknadsmodell
som LOU representerar dåligt med hur marknaden för managementkonsultation fungerar i praktiken. Detta är en marknad med låg grad av
produktifiering, en marknad för en typ av tjänster som ofta kräver unika
personliga relationer mellan köpare och säljare för att resultatet av levererad tjänst ska bli bra. I många fall är det personen, eller det konsultbolag
han eller hon representerar, som en organisation vill engagera. Den explicita tjänst som levereras blir då en underordnad variabel i urvalsprocessen.
Köparna vill därtill göra så kloka val som möjligt. De har som offentliga organisationer ett viktigt ansvar att förvalta när det gäller att få ut
maximalt av skattebetalarnas pengar. Att investera i konsulttjänster är
dessutom känsligt när uppdragen tangerar uppgifter som skulle kunna
ha utförts av dem som är anställda i organisationerna, vilket ofta är fallet
när det gäller managementkonsultation, men det är inte alltid just själva
arbetets utförande som organisationen efterfrågar. Behovet kan vara av
mer existentiell karaktär och handla om reduktion av till exempel genuint
upplevd osäkerhet bland såväl ledning som anställda och samarbetspartners i andra organisationer. I sådana fall handlar det mer om att arbetet
blir utfört på ett sätt som minskar osäkerheten i och runt organisationen,
än att det är ett specifikt uppdrag som utförs.12
Det kan alltså vara viktigare att organisationen anlitar ett välkänt
konsultbolag eller ett konsultbolag som tydligt arbetar med en populär
modell, än att konsultens förslag eller konsultbolagets modell faktiskt
implementeras. Symboliken i att den bästa experten som finns på marknaden anlitats kan vara viktigare än att innehållet svarar mot ett tydligt
uppdrag med väldefinierat behov och plan för genomförande. Om behovet var det omvända, att det tydligt handlade om att en speciell managementmodell måste implementeras, då är det ju enkelt att specificera det
i ett förfrågningsunderlag – och möjligen är lagen då lättare att följa i
praktiken.
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LOU är således tänkt att motverka den logik som vi har sett att marknaden för managementkonsultation är uppbyggd kring – det vill säga den
personliga relationen. Utgångspunkten i båda modellerna är att köparen
ska få bästa tänkbara service, men argumentationen bakom LOU är att
personliga relationer riskerar att snedvrida den fria konkurrensen. Särskilt
tjänsteleverantörerna – det vill säga managementkonsulterna – är dock
av uppfattningen att lagen inte leder till att bästa tänkbara service produceras, och att man i de flesta fall måste kringgå lagen för att uppnå den
kvalitet som bara den personliga relationen kan ge. Två konsulter uttryckte detta dilemma på följande sätt:
Konsult A: Tjänstens kvalitet försämras om man levererar det som är
beställt eftersom det inte alltid är behovet.
Konsult B: Tjänstens kvalitet blir sämre eftersom underlagen baseras på
regelverk och inte på behov.
De framhåller också att dåliga behovsanalyser tenderar att försämra kvaliteten på konsulttjänsterna, under förutsättning att inte problemen rättas till under projektets gång. Dessutom händer det att kunderna köper
upp okvalificerade konsulter på grund av att de offererar ett lägre pris.
Jag vill genom resonemanget så här långt peka på att LOU är ett uttryck för en speciell och väletablerad idé om konkurrens, men att detta
inte är liktydigt med att det är den bästa idén om konkurrens för alla
former av marknader. Argumentationen ovan visar att i fallet med
offentliga organisationers upphandling av managementkonsultation så
står den professionella marknadens logik – där personliga relationer är
viktiga garantier för kvalitet – emot en logik som ursprungligen utvecklats för handel med värdepapper på börser.13 Managementkonsultation
är ett exempel på en komplex tjänst, som köps in i syfte att förbättra
resultatet i köparens organisation. Det är alltså fråga om ett inköp av
något som inte ska säljas vidare. Givet de olika förutsättningarna i den
marknadsidé LOU bygger på och den logik som är etablerad på konsultmarknaden så råder också olika logiker för hur kvaliteten i marknadsutbytena ska kunna garanteras för både köpare och säljare.
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Organisation och marknad
Ett sätt att klargöra den uppkomna situationen, där marknadens aktörer
försöker kringgå de mått och steg för upphandling som LOU kräver, är
att använda organisationsbegreppet. Sociologen Göran Ahrne och företagsekonomen Nils Brunsson identifierar fem element som kännetecknar
organisationer: medlemskap, hierarki, regler, kontroll och sanktioner.14
Både LOU och etablerade kriterier för professionalism när det gäller
såväl inköpspraktik som konsultation kan sägas vara resultat av organisation, av beslutade ordningar i någon form. Det betyder att en rad aktörer
samverkar i syfte att etablera organisationselement, exempelvis att specificera vilka regler för marknadsutbyten som ska gälla och hur efterlevandet av dessa ska övervakas och garanteras. I LOU handlar det om att
förmå marknadsaktörer att uppträda på ett specifikt sätt. Det gäller
emellertid inte alla marknadsaktörer, bara de som kan sägas vara medlemmar i kategorin offentliga organisationer. Vid införandet av lagen handlade det om en tydlig markering av att offentliga organisationer ingår i
ett hierarkiskt system, där de alla är underordnade de beslut som tas i
riksdagen. Dessutom krävs en sorts medlemskap även för dem som ska
kunna vara aktuella för att leverera. Affärer får nämligen endast göras
med de leverantörer som lämnat in offerter, och i realiteten endast med
en begränsad andel av dem, nämligen de som uppfyller de uppställda
kriterierna för den aktuella tjänsten i förfrågningsunderlaget. Det tydligaste exemplet är de fall där ramavtal förekommer. Där kan potentiella
leverantörer så att säga bli medlemmar på marknaden, genom att de ingår
bland de utvalda leverantörer från vilka de offentliga organisationer som
innefattas av avtalet kan avropa tjänster närhelst de har behov.
Det finns också element av kontroll och styrning i LOU. De som upphandlar ramavtal, eller bistår andra offentliga organisationer inom sitt
ansvarsområde med stöd när upphandlingar ska genomföras, gör också
viss översyn av att upphandlingsreglerna efterlevs. Därutöver finns inslag
av kontroll på en mer övergripande nivå i och med att Konkurrensverket,
och tidigare Nämnden för offentlig upphandling, är det politiska systemets kontrollorgan för att lagen följs i landet som helhet. De granskar
inte varje upphandling som görs, men de tar emot anmälningar från
allmänheten och andra om att upphandlingar inte skulle ha gått till på
rätt sätt.
Det finns även ett sanktionssystem kopplat till regelefterlevandet.
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Organisationer som missköter sig kan tvingas göra om hela upphandlingsprocessen, och detta kan i många fall vara såväl tidsödande som
kostsamt, både genom att viktiga processer i de offentliga organisationerna försenas och genom att det för med sig kostnader att genomföra
en ny upphandling.
Sett utifrån den marknadslogik som utgör utgångspunkt för marknadsaktörernas agerande innebär LOU inte ett steg mot den ”riktiga”
marknaden. Tvärtom medför lagen ett ökat inslag av organisation. Men
även om det innebär en hel del besvär för köparna att inte följa lagen,
väljer de uppenbarligen hellre detta än att ta risken att göra dåliga affärer.
Detta ska förstås som att LOU när det gäller inköp av komplexa tjänster
inte är ett marknadsmisslyckande, eftersom den marknad som förespråkas i lagen inte varit i bruk. Problemen med lagen ska snarare ses som ett
organisationsmisslyckande. LOU har helt enkelt inte fungerat som verktyg för myndigheterna i deras strävan att förmå köparna att i praktiken
ändra sitt beteende när det gäller inköp av komplexa tjänster.
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Marknadsstaten
Myndigheter som har till uppgift att påverka marknader
är ömsom distanserade och hårdföra inspektörer,
ömsom en sorts goda grannar, som under förtroliga
förhållanden uppmuntrar och ger goda råd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I dag kan det vara svårt att påminna sig att tilltron till de ”rena marknadskrafterna” länge var begränsad och att Sverige långt in på 1980-talet
var att betrakta som en kartellekonomi, baserad på förhandlingar, intresserepresentation och pragmatism. Kartellen sågs i grunden som en stabiliserande institution, som kunde förhindra ekonomiska kriser och sammanbrott – även om den ansågs vara behäftad med en del problem.1 Och
för en ledande politisk elit som betraktade social och ekonomisk trygghet
som de primära drivkrafterna för samhällsutvecklingen var det inget problem att tillåta karteller.2 Näringslivet ansågs allmänt kunna sköta sig
bäst självt, och tron sattes till de fria snarare än de rena marknadskrafterna. Den fria marknaden kan närmast förstås som en marknad där
marknadsaktörerna – främst säljarna – är just fria att organisera sig som
de vill. Under perioden då idén om den fria marknaden dominerade förekom visserligen viss statlig övervakning av marknader, via exempelvis
Näringsfrihetsrådet (föregångaren till Marknadsdomstolen) och Statens
pris- och kartellnämnd (föregångaren till Konkurrensverket), men övervakningen var begränsad och skedde utifrån pragmatiska utgångspunkter.
Om stat och näringsliv kom överens om att en viss organisering gynnade
samhället så tilläts den. Dessa myndigheter försågs också, i korporativ
anda, med partssammansatta styrelser. Det fanns överlag en allmän och
stark tro på tillitsfull samverkan och diskussion mellan stat och mark37
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nadsaktörer – och på att frågor skulle bedömas från fall till fall. Egenkontroll och frihet under ansvar var viktiga principer.
Så är det inte i dag.3 Den pragmatiska samarbetsmodellen har ersatts
av marknadsteoretiska axiom parade med strikt legalism. Anfadern heter
Milton Friedman, och enligt hans Chicagoskola är marknadsekonomin
alldeles för komplicerad för att kunna styras effektivt. Politisk och annan
intervention försämrar snarare än förbättrar marknadsekonomins funktionssätt. Större tro måste därför sättas till de rena marknadskrafterna.
Karteller och andra samarbeten ska fasas ut, och staten ska så långt som
möjligt avhålla sig från marknadsintervention. Staten ska vara liten och
effektiv, styra instrumentellt och inrikta sig på att skydda äganderätt och
kontrakt samt föra en fast penningpolitik med stabila och långsiktiga mål
avseende till exempel inflation och statsskuld.
Genom Sveriges inträde i EU och anslutningen till den inre marknaden
har Sverige anammat denna marknadslära fullt ut, i alla fall sett till politiska program och lagstiftning. Detta kommer klart till uttryck i grundförfattningar som konkurrenslagen, lagen om offentlig upphandling,
lagen om valfrihetssystem och så vidare. Men det syns också i olika
myndigheters verksamhet, med uppenbara fall som Konkurrensverket,
Marknadsdomstolen och Finansinspektionen och mindre uppenbara fall
som Statens medieråd, Skogsstyrelsen och Lotteriinspektionen – myndigheter vilka också har som huvudsyssla att påverka marknader.
I den här artikeln tar vi vår utgångspunkt i en omfattande kartläggning
av de myndigheter som vi menar har till huvuduppgift att påverka marknader. Vi är intresserade av vad dessa myndigheter gör till vardags, inom
ramen för den mer övergripande marknadsregleringen i form av konkurrenslagar, avtalslagar, konsumentköplagar och så vidare. Det ska sägas
att vi inte har synat den påverkan som myndigheter har på marknader
genom att själva vara (ibland dominerande) säljare eller köpare på dessa
marknader. Vidare intresserar vi oss endast för myndigheter vars verksamhet på ett direkt och konkret sätt riktas mot marknader.
För varje myndighet har vi ställt tio marknadsrelaterade frågor. Svaren
har vi funnit i offentligt material som myndigheternas instruktioner,
regleringsbrev, årsredovisningar, rapporter och webbsidor. Det sammanställda materialet omfattar över 300 sidor. Nedan analyserar vi svaren på
några av våra mer centrala frågeställningar.
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Hur stor är ”marknadsstaten”?
Vår kartläggning visar att det finns drygt femtio myndigheter som huvudsakligen sysslar med marknadspåverkande verksamhet, vilket motsvarar nära en fjärdedel av landets alla myndigheter. Vi kallar dem för
marknadsmyndigheter. Antalet årsarbetskrafter hos dessa myndigheter
uppgår till sammanlagt knappt 40 000, av cirka 200 000 årsarbetskrafter
totalt i staten. Det rör sig alltså om omfattande verksamhet. Här är hela
listan över marknadsmyndigheterna (som vi upprättade år 2010).
Alkoholsortimentsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Boverket
Datainspektionen
Delegationen för sjöfartsstöd
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarnämnden
Finansinspektionen
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Marknadsdomstolen
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Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Presstödsnämnden
Riksbanken
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens bostadskreditnämnd
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac
Svenska kraftnät
Sveriges geologiska undersökning
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Verket för innovationssystem, Vinnova

Dessa 54 myndigheter sprider sig ojämnt mellan de olika departementen.
Så många som 15 myndigheter sorterar under Näringsdepartementet, 8
under Finansdepartementet och 7 under Socialdepartementet. Tillsammans står dessa tre områden alltså för mer än hälften av marknadsmyndigheterna. Övriga myndigheter fördelar sig någorlunda jämnt mellan
Justitie-, Landsbygds-, Utrikes- och Kulturdepartementen.
De flesta av dessa myndigheter har ett från regeringen klart uttalat
uppdrag att ägna sig åt marknadspåverkande aktiviteter, antingen genom
sin instruktion eller i regleringsbrev. Så har exempelvis Energimarknadsinspektionen, enligt sin instruktion (SFS 2007:1118), till uppgift ”att
ingripa mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
[och] inom sitt verksamhetsområde verka för effektiv konkurrens på eloch naturgasmarknaderna”. Och Livsmedelsverket ska enligt det livsmedelspolitiska målet i regleringsbrevet för 2007 verka för ”en ekologisk,
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ekonomisk och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan”.
Trots dessa uppdragsbeskrivningar, och trots att regeringen i sin senaste förvaltningspolitiska proposition fastslår att ”[s]tatens roll är att
vårda och förbättra marknaderna och stärka konsumenternas ställning”,4
uttrycker relativt få av våra marknadsmyndigheter en medvetenhet om
att de faktiskt påverkar marknader – i alla fall av årsredovisningar, rapporter och hemsidor att döma. Många tycks alltså inte vara riktigt medvetna om, alternativt vill inte skylta med, att de är ett slags marknadsorganisatörer.

Hur påverkar staten marknader
och vilka metoder är vanligast?
Vi ser en diversifierad portfölj när det gäller myndigheternas metoder att
påverka marknader. Vissa metoder är mer synliga och formella. Hälften
av marknadsmyndigheterna ägnar sig åt olika former av reglering – allt
från formella myndighetsföreskrifter till allmänna råd och standarder –
för att få marknadens aktörer att röra sig inom vissa ramar eller i en viss
riktning. Ännu fler, cirka två tredjedelar av myndigheterna, utövar tillsyn över marknader, och hela tre fjärdedelar använder (eller har rätt
att använda) sig av sanktioner; de beslutar alltså om förmåner, bestraffningar, tillstånd, resurstillskott, priser, certifieringar, ackrediteringar och
så vidare.
Ofta använder en och samma myndighet alla dessa tre påverkansmetoder. Ett exempel är Lotteriinspektionen som dels reglerar spelmarknaden
(genom att besluta om föreskrifter och allmänna råd gällande exempelvis
tillståndsgivning och krav på spelkonsekvensanalyser), dels utövar tillsyn
(bland annat genom att testköpa spel hos olika spelombud för att kontrollera åldersgränser och speltekniker), dels beslutar om sanktioner (genom
att utfärda eller dra tillbaka tillstånd). Ett annat exempel är Boverket som
dels reglerar bygg- och bostadsmarknaden (genom att besluta om föreskrifter och allmänna råd gällande exempelvis byggregler, exploatering
och energideklarationer), dels utövar tillsyn (genom att granska kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag),
dels beslutar om sanktioner (genom att bevilja eller avslå ansökningar
om byggtillstånd).
Cirka en fjärdedel av myndigheterna påverkar marknader genom att
41

CATRIN ANDERSSON, MAGNUS ERLANDSSON & GÖRAN SUNDSTRÖM

agera som ett slags arenor för samverkan och diskussion, där maktbefogenheter medvetet överlämnas från marknadsaktörerna, oftast säljare, till
myndigheterna. Vi kallar denna påverkansmetod hierarki. Den tar sig
främst uttryck i att myndigheter ges befogenhet att sammankalla inblandade aktörer och att besluta om tidpunkter och dagordningar för möten,
liksom om mötenas längd. Ofta blir myndigheten också ordförande för
mötena. Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket och Post- och
telestyrelsen är myndigheter som flitigt tillämpar denna form av marknadspåverkan. Ett annat exempel är Vinnova, som i arbetet med att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer i landets regioner arrangerar och leder gränsöverskridande samarbeten (som i den så kallade triple helix-modellen) mellan näringsliv,
forskning och offentlig verksamhet.
De oftast förekommande metoderna är dock inte de nämnda utan
information och avbildningar. Information använder sig i princip alla
myndigheter av, utom ett fåtal mindre nämnd- och inspektionsmyndigheter. Konsumentverket och Läkemedelsverket är tydliga exempel. Läkemedelsverkets information syftar till att påverka konsumenter genom att
exempelvis informera om riskerna med att handla icke godkända läkemedelsprodukter på nätet. Informationen syftar också till att påverka en
annan grupp av konsumenter, nämligen läkare och andra läkemedelsinköpare inom vården.
Många myndigheter – cirka tre fjärdedelar – använder sig också av
avbildningar, med vilket avses kartläggningar, utredningar, prognoser
med mera som formar föreställningar om marknaders beskaffenhet och
utveckling. Det är alltså en mer indirekt påverkansmetod jämfört med
övriga metoder. Exempelvis avbildar Konkurrensverket marknader när
verket gör undersökningar och prognoser avseende utvecklingen och
konkurrensförhållandena på olika marknader. Och Skolverket gör löpande översyner av skolmarknaden med beskrivande data, kunskapsöversikter och undersökande projekt och lämnar dessutom årligen över en samlad lägesbedömning för skolmarknadens utveckling till regeringen. Dessa
avbildningar läggs ut på myndigheternas webbplatser, och vi kan anta att
marknadsaktörerna, särskilt producenter/säljare, tar del av dessa avbildningar och använder dem för sin egen verksamhetsplanering.
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Vad riktas statens övervakning mot?
Föga överraskande visar vår undersökning att marknadsmyndigheternas
verksamhet riktas mot flera olika marknadselement: köparna och säljarna, utbudet och efterfrågan, priserna och produkterna, utbytena mellan
köpare och säljare, samt konkurrensen. En första iakttagelse är att myndigheterna ofta försöker påverka ett visst marknadselement genom ett
annat. Myndigheterna vänder sig alltid till marknadsaktörerna när de vill
påverka ett annat marknadselement. Alla myndigheter, utom Pensionsmyndigheten, riktar sig i hög grad, men på olika sätt, till säljarna, medan
drygt hälften av myndigheterna vänder sig till köparna för att – huvudsakligen via information – förmå dessa att göra kloka och välinformerade
besök på marknader.
Vi kan också sluta oss till att myndigheterna framför allt försöker
komma åt utbudet i sina försök att påverka marknadsaktörerna. Genom
information och avbildning riktad mot producenter/säljare vill exempelvis Tillväxtverket stärka och öka företagandet i Sverige – fler varor och
tjänster ska tillverkas och säljas, det vill säga utbudet ska öka. Och Pressstödsnämnden försöker, via sanktioner (ekonomiskt stöd) och avbildningar (nämnden ger exempelvis ut rapporten Dagspressens ekonomi) riktade till producenter/säljare, se till att tidningsmarknaden präglas av ett
brett och varierat utbud.
Många myndigheter – drygt hälften – riktar in sig på produkterna på
olika marknader. Genom tillsyn säkerställer exempelvis Elsäkerhetsverket
att produkterna på elmarknaden håller viss kvalitet. Dessutom utfärdar
verket tillstånd avseende behörighet att arbeta som elektriker, vilket
handlar om att tillse att de tjänster som elektriker erbjuder håller viss
kvalitet. På motsvarande sätt verkar Kemikalieinspektionen – genom
registrering, mätning, testning, inspektioner och information – för att
företags produkter inte ska utgöra någon hälso- eller miljörisk.
Något färre myndigheter, knappt 40 procent, ägnar sin marknadsrelaterade verksamhet åt efterfrågan, främst då via konsumenterna/köparna.
Men bara en handfull av dessa myndigheter har en mer utpräglad sådan
efterfrågepåverkande profil. Två är Energimarknadsinspektionen och
Energimyndigheten som båda – framför allt genom information riktad
till konsumenterna – försöker få elkonsumenterna att göra kloka och
informerade val. Detsamma gäller för myndigheter som Premiepensionsmyndigheten (som uppmanar oss att välja aktiefonder mer aktivt), Livs43
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medelsverket (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).
Även utbytet är centralt för många (drygt 30 procent) marknadsmyndigheter. Utbytet är själva överlämnandet av en vara eller tjänst och kan
gälla såväl formen som platsen och tidpunkten för leveransen. Inspektionen för strategiska produkter har exempelvis, via tillsyn riktad mot
säljare/producenter, att förhindra att vissa typer av produkter (såsom
vapen, ammunition, spanings- och mätutrustningar, olika slags kemikalier eller högteknologiska verktygsmaskiner) utbyts mellan svenska vapenproducenter och vissa typer av köpare. Och Fastighetsmäklarnämnden
använder sig av information riktad till husköpare om deras rättigheter,
med syftet att stärka köparnas position i mötet/utbytet med de betydligt
resursstarkare mäklarna.
Priset står mer sällan i fokus för marknadsmyndigheterna. Bara 9 av
våra 54 myndigheter ägnar sin verksamhet åt detta marknadselement,
och av dem är det enbart 4 som är utpräglade prispåverkare. Riksbanken
är det tydligaste exemplet, vars beslut om den så kallade reporäntan på
ett mycket direkt sätt påverkar räntemarknaden, det vill säga priset på
lånade pengar. Ett annat är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
som genom sina beslut om subventioner medverkar till att vissa läkemedel och tandläkarbehandlingar blir billigare.
Slutligen kan noteras att en stor andel av marknadsmyndigheterna –
runt två tredjedelar – har att verka för stärkt konkurrens. Dock uttrycks
detta ofta som ett mer övergripande mål för myndigheterna, där det inte
klargörs mer precist hur den stärkta konkurrensen ska åstadkommas.
Oftast ska konkurrens skapas genom att myndigheten i fråga påverkar
något annat marknadselement, och det handlar då främst om att få ut
fler producenter/säljare på marknaden. Men det kan också gälla att få
konsumenterna/köparna att mer aktivt söka bättre alternativ och oftare
byta leverantör/säljare.
Ofta använder sig en och samma myndighet av olika metoder med
syftet att påverka flera olika element. Låt oss ta Lotteriinspektionen som
exempel igen. Myndigheten riktar in sig mot såväl säljare som köpare,
liksom efterfrågan, utbudet, konkurrensen, utbytet och produkten. Säljarna ska agera ansvarsfullt genom att arbeta på ett sätt som minimerar
negativa effekter av spelet. Efterfrågan ska balanseras genom tillsyn av
spelbolagens marknadsföring. Utbudet påverkas genom att endast vissa
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spelformer och speltillhandahållare tillåts, vilket också får konsekvenser
för konkurrensvillkoren. De tillstånd inspektionen lämnar påverkar även
utbytet, som bara får ske via särskilda ombud eller på internetsidor där
spelarna måste registrera sig.
Det är inte alltid lätt att se vilket marknadselement en viss metod ger
effekter på. Exempelvis kan det vara svårt att avgöra om en myndighets
verksamhet påverkar utbudet eller produkten. När Elsäkerhetsverket utfärdar tillstånd avseende behörighet att arbeta som elektriker, vilket vi
klassar som en sanktion, är det främst produkten som påverkas. Sanktionerna handlar ju om att tillse att de tjänster (produkter) som säljs motsvarar lagens bestämmelser kring elprodukter. Och detta görs genom att
se till så att produkterna (elektrikerna) är rätt formade (har rätt kompetens). Det har dock troligen också effekter på utbudet, eftersom sanktionen innebär en viss tröskel att få börja sälja tjänsten i fråga. Men Elsäkerhetsverket försöker inte direkt påverka mängden tjänster (utbudet), bara
typen av tjänster (produkten).
Ett annat exempel är när Tullverket och Kustbevakningen gör sina
gränskontroller, då det handlar om att se till att rätt (det vill säga lagliga)
varor når svenska marknader, ibland också rätt mängd varor (som när
det gäller alkohol och tobak). Denna typ av verksamhet anser vi vara
riktad mot utbudet. Även Livsmedelsverkets gränskontroller innebär ett
säkerställande av att rätt (lagliga) varor når de svenska marknaderna. Här
går verksamheten via säljarna/producenterna, men det är produkten som
står i centrum. Tullverkets och Kustbevakningens kontroller utgörs framför allt av en prövning av huruvida en producents/säljares eller köpares
önskemål om att importera eller exportera en viss produkt stämmer
överens med de bestämmelser som reglerar vilka produkter som får föras
in i eller ut ur landet. Produktens egenskaper är så att säga givna (knark
är knark, sprit är sprit, cigaretter är cigaretter och så vidare, även om det
kan finnas fall där det är oklart hur en produkt ska kategoriseras), och
kontrollen kan bara i begränsad utsträckning förväntas leda till att produkterna görs om för att kunna passera landsgränsen. Livsmedelsverkets
verksamhet innebär främst en prövning om en viss produkts egenskaper
stämmer överens med bestämmelser som reglerar produkters egenskaper.
Och här kan man förvänta sig att information och sanktioner ibland leder
till att producenterna/säljarna anpassar sina produkter så att de kan passera landsgränsen.
Det kan också vara svårt att avgöra vilket marknadselement myndig45
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heters beslut om ekonomiskt stöd, det vill säga sanktion, påverkar. När
Presstödsnämnden, i syfte att upprätthålla mångfalden på dagstidningsmarknaden, beslutar om att ge dagstidningsföretag ekonomiskt stöd är
det uppenbart att statsmakterna, genom säljarna, vill påverka utbudet.
Mer indirekt vill de också påverka konkurrensen. Men hur är det då med
priset? Säljarna ges ju möjlighet att använda stödet till att sänka priset på
sina tidningar, men det är inte säkert att de gör det – och det utgör inget
villkor för att få stödet. Det är inte heller statens uttryckta mening att
priset ska påverkas av stödet. Säljarna kan lika gärna satsa på att höja
kvaliteten på tidningen, höja de anställdas löner eller helt enkelt täcka
uppkomna förluster i verksamheten. Stödet riktas alltså inte mot priset.
När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att subventionera ett läkemedel är det däremot just priset som fokuseras.
Ytterligare en knepighet rör tolkningen av myndigheters beslut om
tillstånd att bedriva verksamhet. Som nyss nämndes utfärdar Elsäkerhetsverket tillstånd avseende behörighet att arbeta som elektriker, vilket
främst riktas mot produkten, via säljaren (och i det här fallet är alltså elektrikern själv både säljare och den produkt som säljs). Men när Skatteverket utfärdar F-skattsedlar, det vill säga sanktionerar rätten att bedriva
näringsverksamhet, stannar påverkan vid näringsidkaren, säljaren. Någon
särskild typ av produkt fokuseras inte.
När det gäller utvärderingar och kunskapsproduktion kring marknader
– det vi kallar avbildning – är det inte alldeles lätt att avgöra om verksamheten stoppar vid att påverka utbud och efterfrågan eller om avbildningarna också påverkar produkten. När exempelvis Statens beredning för
medicinsk utvärdering utvärderar och sprider kunskap om olika vårdtjänster är huvudsyftet att få säljare och köpare att välja de mest högkvalitativa och säkraste tjänsterna: det är utbud och efterfrågan som påverkas.
Men det finns också anledning att tro att producenterna/säljarna ibland
anpassar sina vårdtjänster efter den kritik som beredningen riktar mot
deras produkter och även efter de utvärderingsmetoder som myndigheten
använder sig av, det vill säga verksamheten kan få en ganska direkt effekt
även på produkten. När Statens medieråd samlar och sprider kunskap om
olika produkters (till exempel dataspels och filmers) effekter på barns
hälsa finns det däremot större anledning att tro att produktpåverkan är
mindre – särskilt när det gäller utländska produkter – och att kunskapen
i stället stannar vid att påverka utbud och efterfrågan.
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Relationen mellan stat och marknadsaktörer:
nära, distanserad och uppfostrande
Vi anser oss skönja mönster av (nästan) klusterliknande formationer mellan
grupper av myndigheter och de aktörer som myndigheterna är satta att
påverka. De regelgivande och övervakande processerna sker ofta i dialog
mellan olika marknadsmyndigheter, och mellan dessa myndigheter och
marknadens aktörer. Två tredjedelar av våra marknadsmyndigheter har
ganska täta till mycket täta kontakter med marknadsaktörerna, framför
allt i relation till säljare/producenter. Kontakterna äger främst rum i samband med genomförandet av politiken, och det är lika vanligt med bilaterala som multilaterala branschmöten. Detta flitiga utbyte mellan stat
och marknadsaktörer gäller inte minst myndigheter som är centrala i
försöken att upprätthålla och främja den inre marknadens funktionssätt
(Konkurrensverket, Finansinspektionen med flera), men också sådana
myndigheter som har att övervaka och utveckla samhällsekonomiskt viktiga marknader vilka under senare år genomgått mer omfattande reformer (Energimarknadsinspektionen, Post- och telestyrelsen med flera).
Andra myndigheter är dock mer att likna vid öar i det stora myndighetshavet. Och det är också främst dessa myndigheter som inte uttrycker
någon medvetenhet om att de påverkar marknader. Myndigheternas relation till köparna/konsumenterna kännetecknas generellt mindre av ömsesidig samverkan och dialog och har mer karaktären av att man från myndigheternas sida försöker uppfostra och forma den aktiva och rationella
konsumenten. Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen är
exempel på sådana ”konsumentfostrande” myndigheter.
Vår studie visar också att marknadsmyndigheternas påverkansförsök
i många fall – och föga överraskande – ytterst syftar till att stärka marknadernas funktionssätt, det vill säga effektiviteten. Det gäller för myndigheter som Konkurrensverket, Kommerskollegium, Post- och telestyrelsen,
Energimarknadsinspektionen, Patent- och registreringsverket, Skolverket
och Swedac. Men flertalet myndigheter har att värna helt andra värden
än effektivitet, exempelvis tillväxt och förnyelse (Vinnova, Tillväxtverket,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige), hälsa och välbefinnande (Livsmedelsverket, Statens medieråd, Lotteriinspektionen, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Skolinspektionen),
miljö och djurskydd (Skogsstyrelsen, Statens bostadskreditnämnd, Sveriges
geologiska undersökningar, Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
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sjukvård), säkerhet och stabilitet (Luftfartsverket, Svenska kraftnät, Pensionsmyndigheten, Riksbanken), rättssäkerhet (Marknadsdomstolen), integritet (Datainspektionen) och yttrandefrihet och mångfald (Myndigheten
för radio och tv, Presstödsnämnden). Nästan alla marknadsmyndigheter
syftar till att värna flera av dessa värden samtidigt, men betoningen kan
ofta ligga på ett, eller ett par, värden.
*
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att staten, trots den rådande normen om att de rena marknadskrafterna ska råda och att staten ska hålla
sina fingrar borta från marknaderna, ägnar en betydande del av sina samlade resurser åt att försöka påverka olika marknader.
Att normen om icke-intervention på marknaderna ändå gäller märks
genom att många marknadsmyndigheter inte vill skylta med att de har
som huvuduppgift att påverka marknader. Det märks också i att de främst
arbetar med informella och implicita metoder som information och avbildningar när de försöker påverka marknaderna. De myndigheter som
uttrycker en medvetenhet om att de faktiskt påverkar marknader och som
dessutom tillkännager att de gör det i nära samarbete med – främst –
säljare på marknader hävdar ofta att detta utgör en övergående intervention på marknaderna. Den statliga påverkan utgör det tillfälliga medlet
för att nå målet om den rena marknaden. En sådan vision uttrycks av
såväl Energimarknadsinspektionen som Post- och telestyrelsen.
Endast några få myndigheter försöker påverka priset, som nog får
anses vara det mest heliga marknadselementet utifrån idéerna om att rena
marknadskrafter ska råda. Vanligare är att myndigheterna försöker påverka utbud och efterfrågan, och även produkters beskaffenhet – ofta för
att värna värden som tillväxt, hälsa, miljö, säkerhet och integritet snarare än för att stärka marknadens funktionssätt.
Slutligen kan noteras att marknadsmyndigheterna främst har utbyten
med säljarna när de försöker påverka marknaderna. Detta förklaras troligen delvis av att säljarna är mer organiserade än köparna, men också av
att myndigheterna har en lång tradition av utbyten med näringslivet. I
mötet med säljarna intar myndigheterna olika roller – ibland som strikta,
distanserade och hårdföra inspektörer, vars uppgift det är att kontrollera
regelefterlevnad och utkräva ansvar (en roll som rimmar väl med idén
om de rena marknadskrafternas primat), ibland som den goda grannen,
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vars uppgift det är att under mer förtroliga förhållanden främja, upplysa,
ge råd och uppmuntra marknadsaktörerna (en roll som varit framträdande historiskt sett i svensk förvaltnings möten med näringsliv och konsumenter).
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intressen och politisk kultur. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.
2. Bo Rothstein & Lotta Vahlne Westerhäll (red.) (2005), Bortom den starka statens
politik?, Stockholm: SNS förlag.
3. Lundqvist 2003.
4. Regeringens proposition 2010, Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.
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Privata karteller i statens tjänst
Under andra världskriget blev de statliga ingreppen i den svenska
ekonomin omfattande. Till sin hjälp hade staten en rad
näringslivsaktörer, bland dem privata karteller. Så var fallet bland
annat inom den svenska rörgrossmarknaden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hur mycket marknad får det egentligen vara? Var sätter vi gränsen? Vid
extrema situationer kan sådana frågor bli brännande realiteter som kräver
konkreta svar. När Sverige för sjuttiofem år sedan ställdes inför ett världskrig blev landet blev nästan helt avskärmat från omvärlden. För att få
ekonomin att fungera tvingades svenska myndigheter hantera frågan om
var marknadens gränser skulle gå. Hur mycket skulle företagen få bestämma om vad och hur mycket de skulle producera? Och skulle marknaden själv sätta priserna? Kunde man lita på att marknadens aktörer
verkligen tog ansvar för att resurserna användes rätt och de mest nödvändiga varorna tillverkades?
Svenska staten bestämde sig för att det krävdes ingrepp i ekonomin
– statlig styrning i olika utsträckning. Allteftersom krigsåren fortskred
utökades denna styrning. En del har till och med menat att Sverige vid
krigsslutet var närmast en planekonomi.1
I den här artikeln ska vi se hur staten kom att organisera den svenska
ekonomin genom ett antal speciellt inrättade kristidsorgan där det privata näringslivet deltog. Vi ska följa hur utvecklingen tedde sig i praktiken
för en marknad där en stor andel varor tidigare importerats, rörgrossistmarknaden. Var satte kristidsorganen gränserna för marknaden, hur
påverkades marknadens utformning och vilka konsekvenser fick det?
För att förstå hur det hela gick till är det nödvändigt att veta hur det
såg ut i svenskt näringsliv före kriget. Det här var en annan era med andra
mönster för vad som var acceptabel handelspraxis; det här var kartellernas
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tidevarv, då marknader var privat organiserade och de statliga ingreppen
färre. Och rörgrossistmarknaden kan även här tjäna som ett bra exempel.

Kartellernas era
När den framväxande industrialiseringen mot slutet av 1800-talet lett till
att efterfrågan tillfredsställts i många branscher riskerade nya investeringar och etableringen av nya företag att leda till ökad priskonkurrens
och olika intressekonflikter. Det här oroade näringslivet. Under det tidiga
1900-talet inrättades därför organiserade samarbeten för att lösa gemensamma problem i olika branscher och kunna uppvisa en enad front utåt
samt reglera eller förhindra konkurrens. Kartellöverenskommelser kom
att träffas på många marknader.
Rörnät av metallrör byggdes i Sverige från 1800-talets mitt efter engelsk
förebild. Det första gasnätet byggdes i Göteborg 1846–47 och det första
vattennätet i Stockholm 1861. Redan 1861 etablerades också den första
rörgrossisten, och vid sekelskiftet 1900 fanns en produktflora som under
en längre tid förblev relativt oförändrad. Det handlade om smidda (svetsade eller valsade) järnrör för gas, vatten eller ånga, gjutna järnrör – normalrör till avloppsledningar och tryckrör till vattenledningar under gator
– samt rördelar (smidda eller aducerade2).
När det gällde grosshandeln med rör bildades 1909 kartellsammanslutningen och branschföreningen Svenska Rörkonventionen av ett tiotal
rörgrossistföretag.3 Närmare detaljer om bildandet är inte kända, men
det som möjligen gav direkt upphov till initiativet kan ha varit att nästa
led på marknaden, rörinstallatörerna, liksom arbetarna inom branschen,
hade börjat organisera sig. Svenska Rörkonventionen omfattade initialt
enbart handeln med smidda rör, även benämnda stålrör. Efter första
världskriget utvidgades produkterna till att omfatta även smidda och
aducerade rördelar, sanitetsporslin, badkar och armatur.4
Vid 1920-talets mitt startades ett prissamarbete och medlemmarna
förband sig att vid vite följa de fastställda priserna. Under 1930-talet med
depressionskris och ekonomisk nationalism låg dock Rörkonventionens
verksamhet tidvis nere. Det var överhuvudtaget svårt att upprätthålla
priser. Kartellen nådde dock en höjdpunkt i styrka mot decenniets slut,
åtminstone på pappret, som en följd av att de svenska rörtillverkarna
råkat illa ut internationellt och Rörkonventionen i utbyte mot att upprätthålla priserna på de svenska rören fick ensamrätt att sälja dem.
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Sammanslutningen lever kvar än i dag under namnet Svenska Rörgrossistföreningen VVS och betecknar sig som en branschorganisation.

Stärkt statlig styrning
Bristen på planläggning i försörjningsfrågor (eller styrning av marknaden)
inför första världskriget hade blivit mycket märkbar under krigsåren. I
samband med försvarsbeslutet 1925 gjorde därför Per Albin Hansson, då
försvarsminister, ett principuttalande om den framtida ekonomiska försvarsberedskapen och dess planläggande. En utredning tillsattes, och
formulerade ett betänkande mot slutet av 1926. Efter diverse turer och
omarbetningar lade den liberala regeringen Ekman fram en proposition
i frågan och i maj 1928 beslutade riksdagen att inrätta Rikskommissionen
för ekonomisk försvarsberedskap.5 Denna skulle förbereda hur en krisadministration i Sverige skulle se ut i händelse av krig och avspärrning. Därtill
utarbetade kommissionen en beredskapslagstiftning för syftet.
När sedan kriget kom 1939 inrättades ett antal nämnder och kommissioner genom vilka staten kunde organisera och styra olika marknader,
och därigenom upprätthålla vad som då gärna benämndes folkhushållningen. Två av de mer betydande organen var Statens priskontrollnämnd,
som hade till uppgift att övervaka och begränsa prisstegringar, samt
Statens industrikommission som skulle organisera och samordna produktionen samt ta initiativ för att utöka tillverkningen av varor med knapp
tillgång. Därtill skulle Industrikommissionen organisera import och
export.6 Redan i föreskrifterna för de här organen uttrycktes att de borde
samarbeta med berörda intressen i näringslivet, och i praktiken kom de
att i hög grad både ledas och bemannas av näringslivsföreträdare. Exempelvis var Tetra Paks grundare Ruben Rausing ordförande för Statens
priskontrollnämnd 1941–42.
Under krigets inledande månader rådde stor osäkerhet om försörjningen av nödvändiga varor. Efter den tyska invasionen av Polen gick
kriget i stå. Den försörjningsmässiga situationen för svensk del förändrades emellertid väsentligt i negativ riktning. Genom den tyska invasionen av Danmark och Norge i april 1940 var Sverige i praktiken
avskuret från sina transoceana marknader. Beträffande de kontinentaleuropeiska marknaderna där kriget pågick för fullt var läget mycket
oklart. Sverige var i närmaste helt hänvisat till Tyskland som utländsk
handelspart.
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Den svenska utrikeshandeln dirigerades från UD:s utrikeshandelsavdelning. Redan under hösten 1939 fördes förhandlingar med de två
stormakter som var av avgörande betydelse för Sveriges export och
import: Storbritannien och Tyskland. Ett handelsavtal med Storbritannien slöts den 7 december 1939 och ett med Tyskland den 22 december.
Efter april 1940 var situationen dock en annan; Skagerrakblockadens
tid inträdde, och all handel västerut omöjliggjordes av en engelsk-tysk
minspärr från Nordjylland till södra Norge. Närmast omgående inleddes
handelsförhandlingar med Tyskland, i vilka det tidigt stod klart att den
mäktige grannen i söder tänkt sig Sverige som en pusselbit i sin kontinentaleuropeiska ekonomiska plan. Vidare förstod tyskarna Sveriges behov
av en välfungerande utrikeshandel och var villiga att expandera handeln
för att i möjligaste mån ersätta det Sverige förlorat genom minspärren i
väst.7 De mest omfattande handelsavtal som Sverige någonsin ingått med
ett annat land förhandlades under året fram inom ramen för det tysksvenska handelsavtalet. Den i antal avtal oöverträffade avtalsrundan ägde
rum i juli 1940.
För att kunna fylla ramavtalet med innehåll, och för att veta vad som
efterfrågades och hur prioriteringar skulle göras, genomfördes från slutet
av 1939 till hösten 1940 inventeringar och analyser av de svenska behoven
inom olika näringslivssektorer. Därefter förhandlades det branschvis med
sakkunniga representanter för regeringen, kristidskommissionerna och
näringslivet. Tyska utfästelser följdes upp med detaljerade förhandlingar
om kvantiteter, kvaliteter och priser.
Även om Handelskommissionen och Industrikommissionen formellt
var de som övervakade importavtalens förverkligande ville de involvera
näringslivet och berörda branscher. För detta, och för att dirigera ekonomin och fördela tillgängliga resurser, medverkade Industrikommissionen till bildandet av ett antal importföreningar, bland annat inom
rörbranschen. Ett syfte med dessa importkarteller var att
under statens industrikommissions överinseende tillvarata och främja yrkesmedlemmarnas – och därmed de till yrkesmedlemmarna anslutna företagens
– gemensamma ekonomiska intressen i avseende å genom handelsavtal eller
andra mellanstatliga överenskommelser reglerad import till Sverige.8

Det tysk-svenska handelsavtalet tillförsäkrade Sverige en betydande
mängd rörprodukter. Importkartellerna uppstod genom att de organise54
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rade rörgrossisterna omorganiserade sina redan existerande karteller samt
startade nya, kompletterande karteller under Industrikommissionens
överinseende.

Rörgrossisternas importföreningar
Importföreningarna skulle ha hand om försörjningen och fördelningen
av varor för en viss avgränsad varugrupp. På rörgrossistsidan betydde
detta att nya karteller bildades. Normalrörföreningen u.p.a. (som hanterade
gjutna rör) bröts ut ur Föreningen Svenska Rörgrossister (som därefter hanterade endast aducerade rördelar). Svenska Rörföreningen, grundad 1935,
ombildades i januari 1940 till Svenska Rörföreningen u.p.a. och skulle ha
hand om smidda rör. Därigenom hade staten medverkat till att bygga ut
kartellväsendet till tre aktiva föreningar 1940.9
Föreningarna var tydligt sammankopplade; medlemmarna var desamma, likaså styrelsernas ledamöter och de hade en gemensam ombudsman. Förenings- eller kartellavtalen var också uppbyggda på samma sätt,
och bestod av två separata överenskommelser, en om prissättning och en
om kvotering, det vill säga fördelningen av varor till medlemmarna.
Därtill kom en bilaga med försäljnings- och leveransvillkor. Även innehållsligt var avtalen lika.10 Enligt föreningarnas stadgar var deras ändamål
att verkställa inköp och försäljning av rör till medlemmarna, tillvarata
medlemmarnas intressen samt verka för en sund prispolitik i branschen.
I övrigt fanns normala föreningstekniska bestämmelser, liksom regler för
inval av medlemmar. De kompletterades dock med ett par tilläggsöverenskommelser som vid hot om böter inte fick offentliggöras. Överenskommelse nr 1 var en fortsättning av den prissamverkan som instiftats
på 1920-talet och överenskommelse nr 2 angav hur de importerade rören
skulle fördelas mellan medlemmarna. Fördelningen, som återspeglade
dels ett slags rättvisetanke, dels en idé om krigstida åtgärders konkurrensneutralitet, baserades på respektive rörgrossists leveranser under år
1939. Därmed ledde den till en cementering av rörgrossistmarknadens
struktur.11
När föreningarna inrättades i början av år 1940 var tillgången på varor
god. Det gjorde att medlemmarna inte alltid respekterade de överenskomna priserna, vilket ansågs oacceptabelt. Vid ett styrelsemöte i oktober
karaktäriserades situationen som ”otillfredsställande”. I botten låg att de
tyska importrören betingade betydligt lägre priser än likadana svenska
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rör. Som en lösning på detta problem inrättades den 1 januari 1941 ett
kvotsystem. Kvottalen baserades på genomsnittlig försäljning under 1937–
39 och omfattade både svensk- och tysktillverkade rör. Den som överträdde sin kvot skulle inbetala en avgift till föreningen motsvarande
vinsten på det överskjutande beloppet. Avgiftspengarna skulle till största delen utbetalas till medlemmar som underskridit sin försäljningskvot
och därutöver användas för övervakning och andra kostnader som systemets upprätthållande krävde. För att kontrollera att överenskommelsen
följdes skulle varje medlem skicka in uppgifter om lagerhållning, specificerad på svenska respektive utländska artiklar, och även uppgifter om
inköp och försäljning.12
Ett färdigt avtal skickades ut till medlemmarna för påskrift först i
februari 1941. Två medlemmar vägrade dock att ingå avtalet. AB Rör &
Värme vägrade för att bolaget ansåg sig ha fått för små kvoter. Det beslutades att det företaget fick kvarstå i föreningarna utan att vara anslutet
till kvotavtalet. Sanitetsfirman GG, Gunnar Gustafsson AB, vägrade för
att dess nye ägare, Kooperativa Förbundet, hade principiella invändningar
mot ett dylikt avtal. GG utträdde ur importföreningarna och erhöll därmed samma ställning som andra outsiderfirmor, vilket innebar att förmånsrabatter försvann och firman var tvungen att erlägga en avgift till
föreningen vid all import.13
Rörgrossisternas föreningar ville också övertyga sig om att de svenska
rörtillverkarna understödde kvotavtalet. Vid ett möte i mars 1941, där
bland andra Uddeholm och Sandviken deltog, presenterade grossistföreningarna ett förslag om att fortsatta leveranser endast skulle ske till
firmor med kvotavtal – alltså inte sådana som GG. Det här bekräftades
av fabrikernas representanter, som lovade att bara förhandla med det
organ ”som kvotintressenterna bildade”. Rörgrossisterna hade alltså kvar
det exklusivavtal med fabrikanterna som slutits 1939, samt hade pris- och
kvotöverenskommelser inom de egna leden – en effektiv organisation
genom vilken de kunde kontrollera hela den svenska marknaden för rör.
En svag punkt var dock att en av importföreningarna, Svenska Rörföreningen u.p.a., var den sammanslutning till vilket kvotavtalet var
knutet. Om exempelvis det tysk-svenska handelsavtalet upphörde, skulle
kvotavtalet också hänga löst. För att lösa detta problem återupplivades
Svenska Rörkonventionen i maj 1941 och till den lades ett försäljningskvotsavtal, vilket i praktiken innebar en uppdelning av den svenska
rörmarknaden. Därmed fanns det fyra övergripande rörgrossistkarteller.14
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Utanför kartellerna fanns vid krigsutbrottet ett tiotal rörgrossister
som föreningsmedlemmarna betraktade som outsiders. Tilldelningen av
importvaror till dem sköttes trots detta av Svenska Rörföreningen u.p.a.
och Normalrörföreningen u.p.a., vilka följde regler som initierats av
Industrikommissionen. Även outsiderfirmorna fick leveranskvoter tilldelade utifrån sin försäljning 1939, men de förband sig att följa de organiserade grossisternas priser och försäljningsvillkor (!). Därtill skulle de
betala 2 procent i förvaltningskostnader till föreningarna.15

Kriskommissionernas verksamhet i Sverige
När det gällde järnförsörjningen, till vilken rören räknades, inledde
Industrikommissionen sin organiserande verksamhet genom ett intimt
samarbete med stålverken i stället för mer drastiska åtgärder som beslagtagande av varor och liknande. Snarlikt tillvägagångssättet i USA utfärdade kommissionen så kallade prioriteringsanvisningar vari man angav
vilken tillverkning man ansåg borde ha företräde. Detta räckte dock inte
för att tillfredsställa behovet av varor som tidigare importerats.16 Som
direktör Erik Huss vid Industrikommissionen uttryckte det i en vitbok
utgiven efter krigsslutet: ”För att tillgodose försörjningen med vissa särskilt knappa nyckelvaror av järn, t.ex. vatten- och avloppsrör har man satt
igång en ersättningsproduktion av järn- och betongrör.”17
För att få igång produktionen använde Industrikommissionen olika
former av incitament. Det kunde handla om befrielse från krigskonjunkturskatt, avsättningsgarantier – det vill säga att staten köpte eller såg till
att det köptes vissa bestämda kvantiteter – eller prisgarantier. Det var
mindre vanligt att ersättningsproduktion skedde i direkt statlig regi.
Ibland krävdes det dock nya anläggningar för att åstadkomma ersättningstillverkning hos de privata företagen. Det gjorde att lång tid kunde förflyta från ett initiativ till verklig output, och det hände att anläggningarna stod klara först efter krigsslutet.18
Till skillnad från vad som gällde för smidda rör så tillverkades vid andra
världskrigets utbrott endast en begränsad mängd gjutna rör i Sverige.
Situationen ansågs otillfredsställande då avspärrningen riskerade medföra att landet helt stod utan avloppsrör. Genom stimulansåtgärder från
Industrikommissionen satte två företag i gång med produktion av avloppsrör: Gjuteri AB Normalrör, som var ett dotterbolag till Åkers Styckebruk,
och AB Centrifugalrör, ett fristående nystartat företag som efterhand fick
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KF som ägare.19 Båda företagen vittnar om hur staten under kriget försökte styra marknaden, inte minst genom att teckna avtal med företagen
om deras produktion.
För Åkers Styckebruk handlade det både om nyinvesteringar och en
högre produktion. Bruket tillverkade före kriget gjutna normalrör i begränsad omfattning. Tillverkningen ökade under krigets första år och
uppgick till ca 180 ton per månad 1942. Industrikommissionen ville
emellertid under 1943 få bruket att öka tillverkningen och ett avtal träffades den 22 juli 1943. Enligt avtalet skulle Åkers Styckebruk öka produktionen till ca 283 ton per månad från augusti samma år. Företaget
satsade 58 000 kr och fick delvis igen satsningen då Priskontrollnämnden
godkände att de höjde priset med 5 procent. Dock lyckades företaget inte
komma upp i den utlovade produktionen förrän i november 1943. Anledningen till de inledningsvis klena resultaten sades vara att ”bruket fick
dåligt folk, nämligen norska flyktingar av ojämn kvalitet”. Bruket ersatte
dessa med ”polacker (ubåtsfolk), varigenom kapaciteten kunde höjas”.20
I november var produktionen uppe i 330 ton, men Industrikommissionen
ville återigen få bruket att öka tillverkningen; hela 6600 ton årligen
satte de som mål. För att åstadkomma det bildade Åkers Styckebruk
Gjuteri AB Normalrör i Eskilstuna. Kostnaden för denna nya tillverkningsenhet beräknades uppgå till 630 000 kr, och av dessa lånade staten
ut 600 000. Omsatt till ett pris per ton blev det 765:35 kr per ton, vilket
kan jämföras med de 565 kr per ton som Priskontrollnämnden godkänt
1943. När skillnaden granskades av Priskontrollnämnden samma år fann
de emellertid den rimlig med tanke på de betydligt högre kostnaderna
för produktion i Eskilstuna, de ökade inkörningskostnader som skulle
uppstå samt de ”extraordinära anordningar” som krävts för att starta
projektet.21 Här styrde alltså staten genom Industrikommissionen och
Priskontrollnämnden både produktionens omfattning och dess pris.
AB Centrifugalrör styrde staten genom att avtala om en högre produktion. 1946 tecknades ett avtal om stora och omgående leveranser. Men
det gick inte som man tänkt sig; den nya anläggningen blev både dyrare
och större än planerat och tog därtill längre tid att färdigställa. Inte förrän
i maj 1947 göts det första röret. En stor del av den avtalade leveransen
om 25 000 ton rör till staten gick därmed om intet.22
Även tillverkning av andra rörtyper och rördelar stimulerades av den
statliga Industrikommissionen under krigsåren. Produktionen av sanitetsprodukter växte stort vilket dock till betydande del hade sin grund i
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investeringar gjorda strax före kriget. Den ökade svenska tillverkningen
av VVS-produkter hade potential att förändra marknaden under efterkrigstiden.

Statlig kontroll över prissättningen
Priskontrollnämnden hade sin bakgrund i rädslan för att kriget skulle
höja priserna till en osund nivå. Den 26 augusti 1939, några dagar innan
kriget bröt ut, tillsattes en nämnd för att övervaka prisbildningen då
risken för prisstegringar ansågs överhängande. Nämnden, kallad prissakkunniga, som representerade konsument- och producentintressen,
blev dock kortvarig. När prisregleringen skärptes 1940 ersattes den av
Statens priskontrollnämnd. Denna skulle, som nämnts ovan, utreda avvikelser från normalpriset på varor, och förhandla med företag om prissättningen.
Priskontrollnämndens vardag bestod bland annat av möten med företrädare för föreningar och karteller samt företag. Ett exempel från rörgrosshandelns område var mötet den 27 januari 1942 då ingenjör Torsten
Fogelberg från Statens priskontrollnämnd sammanträdde med disponent
Ivar Rosing, från Rylander & Asplund, och disponent Erik Grudin, från
Bröderna Edstrand, vilka båda företrädde Normalrörsföreningen u.p.a.,
för att dryfta prisutvecklingen på gjutna rör. Från Priskontrollnämndens
sida förefaller det ha funnits flera syften med sammanträdet. För att få
ner priset på gjutna normalrör fastställde Fogelberg tillsammans med
föreningsrepresentanterna hur prisutvecklingen sett ut åren före kriget.
De kom då fram till att normalrör sålts helt utan vinst strax innan kriget
bröt ut – att varan snarare hade utnyttjats som konkurrensmedel för att
vinna stora order. Förhållandet med de obefintliga marginalerna framhölls och Fogelberg föreslog att marginalerna för år 1942 skulle sättas så
att vinsten på normalrör halverades jämfört med den som erhållits 1940–
41. Detta erbjudande accepterades, och därtill slogs det fast att omkostnaderna i 1942 års mönsterkalkyler skulle beräknas till 120 procent av
1940 års nivå, samt att omkostnadstillägget på svenska rör skulle sänkas
till nivån för de billigare tyska rören.23
1941 skärptes prisövervakningen ytterligare och i slutet av oktober
1942 antog regeringen en föreskrift, utarbetad av direktör Gustaf Söderlund, tidigare vd för Svenska Arbetsgivareföreningen, om allmänt prisstopp på förnödenheter och tjänster, vilket skulle börja gälla den 31 ok59
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tober 1942.24 Under 1943 utökades därtill antalet varuslag som omfattades av prisstoppet. Priskontrollnämnden assisterades i sitt arbete av ett
flertal lokala krisorgan.25
På rörområdet hade emellertid redan ett prisstopp inrättats i början av
år 1940. Priset som då fastställdes låg 8 procent under 1939 års priser,
vilket förklaras av att importrören från Tyskland enligt handelsavtalet
var billigare och det fastställda priset baserades på ett genomsnittspris av
tyska och svenska rör.26
Rörföreningarnas makt över priset på rör var inte heller fullständig
nedåt. Föreningarna hade visserligen genom sina interna överenskommelser fastställt lägstapriser, vilka medlemmarna inte fick underskrida.
Vissa tendenser till underpriser gjorde sig ändå gällande. Sådana möttes
från föreningsledningarnas sida med undersökningar, övervakning samt
i ett fyrtiotal fall böter, vilka utdömdes genom den så kallade särskilda
nämnden.27
Priskontrollnämndens verksamhet fortsatte efter krigsslutet, något
som motiverades med hänsyn till valutasituationen och riskerna för inflation. Först 1957 upphörde verksamheten helt även om den direkta
priskontrollen hade avvecklats successivt under 1950-talet.

Den övervakade
och kontrollerade marknaden
Rör var en vara som under krigsåren betraktades som väsentlig av statsmakten. Kristidskommissionen medverkade därför till att Sverige importerade en stor mängd rör från Tyskland genom det tysk-svenska handelsavtalet. För att rättvist fördela rören på marknaden framtvingade
myndigheterna en rad organisationer. Främst av dessa var de så kallade
importföreningarna, det vill säga karteller, som förenklat sett frambragtes
genom att den befintliga rörgrossistkartellen duplicerade sig så att det
skapades rörgrossistkarteller för alla olika sorters rör. Det handlar alltså
om en privat marknadsorganisering i statens tjänst där krisorganen såg
till att även grossister som stod utanför kartellen skulle få tilldelning av
rör. Principen för fördelningen var historiska försäljningssiffror (från åren
före kriget), varför organiserandet fick en konserverande effekt på marknadsstrukturen. Outsiderföretagen var dessutom tvungna att följa kartellens principer och priser, samt betala en omkostnadsavgift till föreningarna, vilket ytterligare stärkte kartellernas maktställning.
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Också priserna var ett område där staten via prisstopp tydligt satte en
gräns för marknaden, även om det i viss mån var möjligt för de organiserade företagen att påverka priserna genom att förhandla direkt med
kristidsorganen. Priserna gick också att förhandla om när staten gjorde
ansträngningar för att starta upp eller öka produktion av varor där import
förhindrats och det fanns risk för brist. Dessa satsningar, som syftade till
att direkt förändra marknadsstrukturen, kom ofta att få effekt först efter
krigsslutet men hade en potential att för framtiden förändra konkurrensförutsättningarna på respektive produktområde.
Om krigsårens statliga organisering ledde till att kartellväsendet stärktes, så skulle statens agerande på konkurrensområdet komma att ta en
helt annorlunda inriktning efter kriget. Men det är en annan historia.
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Hur vet du
att björnen inte är farlig?
Det är inte alltid lätt att veta vad man köper och om man kan lita
på säljarens upplysningar. Det ﬁnns organisationer som vill hjälpa
till med att lösa det problemet, men ibland blir deras lösningar så
komplicerade att de kanske skapar ytterligare oklarhet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tänk dig att du ska köpa en nallebjörn till ditt barn eller barnbarn. Hur
kan du veta att den inte är livsfarlig? Det finns rapporter om björnar som
har tappat ögonen – och de kan sedan fastna i halsen på ägaren. Och hur
har den tillverkats? Av arbetare i Kina som jobbar tolv timmar om dygnet
hela veckan i usla lokaler? Och det här luddet, kanske fullt med giftigt
malmedel – är det verkligen bra för miljön när nallen en gång slängs?
Frågorna hopar sig.
Som tur är finns det andra som redan tänkt på dessa frågor. En grupp
organisationer har jobbat med att försöka garantera att björnen i vart fall
inte är farlig. Under ett decennium eller så har de byggt upp en alltmer
komplicerad apparat för att hantera frågan. Ungefär så här har de resonerat:

Frågor och svar
Förr i tiden fanns ett system där svenska staten kontrollerade produkter
innan de fick säljas. Sju riksprovplatser drevs i statlig regi med monopol
inom var sitt kontrollområde. Staten, resonerade man, var en trovärdig
garant för säkerhet och hälsa. Med nostalgi minns vi S-märket på elprodukter. Men så småningom dök nya frågor och svar upp:
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I tider av modernisering och internationalisering – ter sig inte ett statligt system med
provningsinstitut fasligt byråkratiskt och tungrott?
Sant. Vi avvecklar de stelbenta och omoderna instituten och inför moderna
och internationellt anpassade provningsordningar. På så sätt ska de svenska
systemen inte vara mer byråkratiska än vare sig de brittiska eller franska!
Gott så. De svenska produkterna provas nu enligt internationella regler. Men kan man
verkligen lita på britterna och fransmännen?
Det finns en lösning även för detta. En idé som förefaller lika enkel som
genial: låt producenterna själva kontrollera sina produkter! Det företag som
tillverkar nallebjörnar måste ju själv bäst veta hur nallarna blir ofarliga. För
stater är detta dessutom en kostnadseffektiv metod. Problemet löst.
Toppen! Men… hur kan man veta att tillverkaren verkligen har kontroll på sin egen
produktion, så att varje björn blir säker?
Direktiv! Skriv direktiv för vilka procedurer för kontroll tillverkarna ska ha!
Och för att vara på säkra sidan, låt tillverkarna märka nallarna, med något
vi kallar CE-märke, så att man vet att de verkligen har följt direktiven.
Låter bra, men dessvärre är det något med ”direktiv” som klingar byråkrati och tvång.
Finns det ett mer modernt sätt att skriva regler som är flexibelt men ändå har teknisk
dignitet?
Standarder lever upp till allt detta! Detaljkraven för hur en ofarlig nalle ska
tillverkas skrivs nu i standarder och inte direktiv. Eftersom standarder är
moderna och flexibla regler är de helt frivilliga att följa. NU då?
Jo. Bara det att en misstanke om producenters egennytta smyger sig på. Hur ska vi veta
att de verkligen följer den frivilliga standarden?
De kontrollerar redan sig själva, och en egenkontroll av den egna egenkontrollen förefaller krångligt. Det bästa är att låta någon annan kontrollera
producenternas procedurer för egenkontroll.
Men vem?
Företag känns bra; företag som är experter på att kontrollera andra mot
betalning – så kallade certifieringsbolag. Och eftersom det är viktigt med
effektivitet, låt dem konkurrera med varandra på en marknad för certifieringar! Så. Nu är björnen ofarlig.
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Men tänk om de olika certifieringsföretagen kommer fram till olika resultat? Då finns
det risk att vissa nallar är farligare än andra. Så kan man väl inte ha det?
Då får vi skriva fler regler – regler som reglerar vad certifieringsföretagen ska
göra när de kontrollerar tillverkarnas egenkontroll enligt reglerna för egenkontroll av produktion av nallar.
Men reglerna för kontroll löser inte det faktum att certifieringsföretagen kontrollerar
mot betalning och kan försöka värva kunder genom att vara mer tillåtande i sina
bedömningar. Kanske de också sparar pengar på att inte kontrollera så noggrant?
Mer regler! Regler som reglerar att certifieringsföretagen jobbar professionellt,
är självständiga och oberoende när de certifierar och inte blir snälla bara för
att få fler kunder och tjäna mer pengar.
Visserligen tror vi på regler, speciellt om de kallas standarder, men hur vet vi att certifierarna följer regler om att de ska säkra sin kompetens, vara självständiga och inte
göra avkall på sina krav? Skulle man kanske låta certifieringsföretagen certifiera sig
själva?
Nej, nu räcker det med egenkontroll. Låt en annan organisation kontrollera
hur kontrollanten av egenkontrollen arbetar och vilka procedurer den har. Men
kalla det inte certifiering, utan ackreditering, så att man kan skilja dem åt.
Bra, nu har vi ackrediterat certifierare av egenkontroll av produktionen av ofarliga
nallar. Fast tänk om det händer samma sak med ackrediterarna som vi misstänkte
kunde hända med certifierarna – tänk om det blir ett race to the bottom? Hur ska
man få styr på ackrediterarna?
Nu ger vi upp. Ge dem monopol och låt dem vara myndigheter. Och låt
varje land ha bara ett ackrediteringsorgan, så att det blir lite ordning och reda.
Utmärkt! Bara en sak – vi litar fortfarande inte på britterna och fransmännen. Vad
gör vi åt det?
Tvinga dem att bli medlemmar i en organisation med andra ackrediterarorganisationer. Där kan de ägna sig åt att granska varandras förmåga att
granska kontrollkompetensen hos certifieringsföretagen som kontrollerar
producenternas egenkontroll av produktionen av den där nallen.
Just det ja, nallen. Vi glömde säga det: den tillverkas ju i Kina.
Men vad i … Samla ihop alla ackrediteringsorganisationer i en världsorganisation och låt dem kontrollera varandra där. Låt den likna FN, och låt oss
fira den varje år i juni så att folket får sitt.
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Organisation för att organisera marknader
Dialogen ovan illustrerar hur marknader kan organiseras. I den tidiga
nationella ordningen övervakades produkter på marknaden genom att
prototyper måste provas och godkännas av statliga provningsanstalter. I
den europeiska modellen ställs i stället krav på att tillverkaren själv ska
övervaka produkternas säkerhet, enligt direktiv som EU har utfärdat och
enligt standarder från internationella standardiseringsorganisationer.
Och sedan ska producenterna – inte produkterna – övervakas av certifierare.
Men björndialogen illustrerar också organisation av andra ordningen:
hur man kan organisera för att organisera marknader. Man organiserade
ett slags bimarknad till marknaden för leksaker – en marknad för certifierare där de konkurrerar om uppdragen. Dessa certifierare fick standarder
att utgå från. Certifierarna kom sedan i sin tur att övervakas av ackrediterare. När ackrediterarna organiserades i metaorganisationer kan man
tala om organisation av tredje ordningen.
Även om exemplet är speciellt visar det på ett generellt drag: det behövs organisationer för att organisera marknader. Många organisationer
skapas enkom med syftet att organisera marknader. Hit hör alla organisationer i vårt exempel utom leksakstillverkaren. Men det finns en
mängd andra, exempelvis statliga myndigheter som Konkurrensverket,
Konsumentverket och Energimarknadsmyndigheten, nationella och
internationella standardiseringsorganisationer som SIS, ISO och CEN,
organisationer som övervakar köpares och säljares kreditvärdighet, revisionsföretag och karteller på arbetsmarknadsområdet… Dessutom finns
andra organisationer där uppgiften att organisera marknader är en av
flera. Det gäller exempelvis de flesta branschorganisationer och många
miljöorganisationer.
Kort sagt: organiseringen av marknader ger upphov till att en massa
organisationer skapas och till att redan existerande organisationer får
ytterligare uppgifter. Den som hoppades att mer marknad skulle innebära mindre organisation riskerar att grundligt bedra sig. Men samtidigt
varierar det hur många organisationer som skapas och hur komplicerat
organiserandet blir. Det blir inte alltid så komplicerat som i fallet med
nallebjörnarna i EU.
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Mer eller mindre komplex organisation
Problemet med varors osynliga egenskaper – exempelvis hälsorisker,
effekter på miljön, produktionsförhållanden och arbetsvillkor – behöver
inte leda till en så komplicerad organisation som EU:s. Den tidigare
svenska organisationen där riksprovplatserna garanterade produktsäkerhet var mindre komplicerad, men även nutida system kan vara betydligt
enklare än det vi illustrerat. Ibland organiserar enskilda organisationer
marknader i stort sett på egen hand. Det gäller till exempel Svenska Naturskyddsföreningen, som för sin märkning Bra Miljöval själv sätter upp
regler och kontrollerar enligt dem – utan inblandning från myndigheter,
EU eller certifierings- och standardiseringsorganisationer.
EU:s marknadsorganisering – en organisation av organisationer – sammanfattas i tabellen på nästa sida. I kolumnen längst till vänster anges de
olika komponenterna, vilka också kan beskrivas som fem olika steg. Det
första utgår från tillverkare på produktmarknader, vilka har att följa relevanta standarder och direktiv för den bransch de verkar inom. I ett
andra steg kontrolleras att tillverkarnas egenkontroll verkligen görs och
att den håller måttet. Detta utförs av certifieringsbolag som ibland benämns tredjeparter, det vill säga en tredje, oberoende part i förhållande
till producenter och deras kunder. I ett tredje steg görs en kontroll av
kontrollanterna, vilket benämns ackreditering. Slutligen finns ett fjärde
och ett femte steg av kontroll på europeisk respektive internationell nivå,
där medlemsorganisationer granskar sina medlemmar i syfte att säkra att
de arbetar på ett trovärdigt sätt.
I tabellens mellersta kolumn anges exempel på regler mot vilka granskningen görs. I kolumnen längst till höger, slutligen, visas argument som
använts för att motivera varför ordningen ska se ut just på detta sätt.
Det finns alltså flera lager av granskningar utifrån olika regler. I vissa
fall organiseras granskningarna på en marknad där de säljs som kommersiella tjänster – exempelvis certifiering. I andra fall ska det vara myndigheter som utför granskningen. Det ser vi i steget efter certifieringarna
– ackreditering, som i Sverige utförs av den statliga myndigheten Swedac.
I ytterligare andra fall är det en organisation som utför granskningar av
sina medlemmar, som i fallet med European Co-operation for Accreditation (EA) liksom International Accreditation Forum (IAF), som utgör den
yttersta garanten för att marknaders organisering verkligen ska vara trovärdig även på internationell nivå. IAF firar den så kallade Världsackredi69
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Komponenter i marknadsorganiseringens organisation

Regler för granskning

Argument

1. Avvecklade nationella provningsmonopol som ersatts med
egenkontroll för producenter

Direktiv & standarder anpassade till olika områden, t.ex. direktiv 88/378/EEG om leksakers
säkerhet; SS-EN 71-2:2011 för leksakers säkerhet om brännbarhet; direktiv 70/156/EEG om
typgodkännande av motorfordon

Eﬀektivitet, ﬂexibilitet,
expertbaserat samt
internationellt gångbar lösning

2. Separat marknad med certiﬁeringsbolag som granskar producenter, t.ex. Det Norske Veritas
Certiﬁcation AB, Intertek Semko
AB, Kiwa Sverige AB

Standarder för granskning av producentföretag, t.ex. ISO 9001 för kvalitetssäkring, ICTI
Code of Business Practice; ISO 14001 för miljöledning

Förtroende genom
extern granskning,
eﬀektivitet

3. Nationella ackrediteringsmonopol med myndighetsstatus vilka
granskar certiﬁerare, t.ex. Swedac,
Ukas, RvA, Accredia, Cofrac

Standarder som ISO/IEC 17021 för granskning
av certiﬁeringsbolags rutiner för kompetenssäkring och oberoende

Förtroende genom
statlig granskning av
certiﬁerare

4. Medlemsorganisation som förenar ackrediteringsorgan på EUnivå (EA) samt utför granskning
på sina medlemmar genom peer
review-förfarande gällande oberoende, kompetens och god ackrediteringssed

Regulation (EC) No 765/2008; ISO/IEC 17011

Europeisk likriktning
och förtroende genom
medlemskap, granskning och exklusivitet

5. Medlemsorganisation som förenar ackrediteringsorgan på
internationell nivå (IAF) samt utför granskning på sina medlemmar genom peer review-förfarande
gällande oberoende, kompetens
och god ackrediteringssed

IAF Code of Conduct (IAF PL 1:2009); ISO
17011; IAF GD 3:2003 Guidance on Cross
Frontier Accreditation; IAF GD 5:2006
Guidance on ISO/IEC Guide 65:1996; IAF GD
24:2009 Guidance on the Application of ISO/
IEC 17024:2003; IAF MD 1–12 gällande delar i
ISO/IEC 17011 respektive ISO/IEC 17021

Internationell likriktning, kunskapsspridning och förtroende
genom medlemskap
och granskning

En ”enkel, obyråkratisk och effektiv” organisation för att organisera
marknader inom EU.

teringsdagen den 12 juni varje år, och i 2013 års marknadsföring av detta
evenemang lyfte organisationen särskilt fram värdet med certifiering och
tillhörande ackreditering som samordnas genom medlemskap i IAF:
Dessa arrangemang främjar acceptansen av produkter och tjänster över
nationsgränser genom att ta bort behovet för dem att före införsel i ett land
genomgå ytterligare tester, inspektioner eller certifiering. Detta bidrar till
att minska byråkratin och kostnaderna för företagen och bidrar till verksamhetens effektivitet.

Tanken bakom varje beslut om mer organisation är alltså att undvika
byråkrati, minska kostnader och öka effektiviteten. Det är dock högst
tvivelaktigt om man verkligen klarat av att skapa ett system som är
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obyråkratiskt, billigt och effektivt. I vart fall måste man säga att systemet
är höggradigt komplicerat: man har skapat en organiserad ordning bestående av flera organisationer som organiserar andra organisationer. En
intressant fråga är varför det blivit så. Vilka är egentligen orsakerna till
komplexitet?

Komplexitetens drivkrafter
Frågan om organisationers komplexitet är klassisk i företagsekonomin,
där man iakttagit en generell tendens till att nutida stora organisationer
som stater och företag tenderar att bli alltmer komplexa – att ”byråkratin
ökar”, som många skulle formulera det. Det finns flera svar på frågan om
varför det blir så, men i det fall vi behandlat här tror vi att det är strävan
efter förtroende som drivit fram den höga komplexiteten.
Organisatörerna i vårt fall talade inte bara om effektivitet utan också
om förtroende. Både av certifierarna och av ackrediterarna har förtroende
betonats. Det yttersta syftet med hela organisationen uppgavs vara att
konsumenterna skulle kunna känna förtroende för att de produkter de
köpte var oskadliga för både dem själva och andra. Det brittiska ackrediteringsorganet UKAS har som slogan: Delivering confidence. ”Säkerhet”,
”trygghet” och ”tillförlitlighet” är också ord som förekommer när fördelarna med systemet beskrivs. Samtidigt kan vi i björndialogen se att det
ofta var just brist på förtroende som föranledde mer organisation. Först
litade man inte på svenska staten och dess monopol, utan bestämde sig
för att lita på producenterna i stället. Sedan fann man att man nog inte
litade fullt ut på producenterna, utan lät dem kontrolleras av certifierare.
Men av samma anledning som man inte litade på producenterna – de var
ju trots allt företag – litade man heller inte på certifierarna, utan lät dem
ackrediteras. För att alla länder ska kunna lita på varandras ackreditering,
lät man ackrediterarna granska varandra i dubbla metaorganisationer. Lösningen på förtroendeproblemet har alltså varit att skapa fler organisationer och mer organiserande i form av regler, granskning och medlemskap.
Även om det yttersta syftet har varit att påverka konsumenternas tilltro till produkter, har man i stället inriktat sig på att skapa förtroende för
organisationer. Samtidigt visade det sig svårt att göra just det: organiserandet drevs ju fram av föreställningen att man inte säkert kan lita på organisationer. Problemet med de opålitliga organisationerna löstes genom
ytterligare organisation, som i sin tur skapade samma problem igen.
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”

Troligen är det få konsumenter som känner till alla dessa
organisationer och deras organiserande. Kanske är det
just därför konsumenter är trygga när de ser ett CEmärke, och kanske är det just därför som marknaden för
nallebjörnar fungerar.

Conformité Européenne…

… eller China Export?

HUR VET DU ATT BJÖRNEN INTE ÄR FARLIG?

Komplexiteten ökade genom en kombination av tilltro till och misstro
mot organisationer.
Vi gissar att komplexiteten inte blivit så stor om man hade fortsatt att
testa produkter i stället för att organisera organisationer. Troligen hade
komplexiteten också blivit lägre om misstron mot organisationer hade
varit ännu lägre, närmare bestämt om man tagit intryck av företagsekonomisk forskning om sambandet mellan beslut och handling i organisationer. Organisatörerna betvivlade organisationers vilja att verkligen göra
det man skulle, till exempel att utföra tuffa certifieringar och ackrediteringar. De verkade däremot inte betvivla att om man beslutade om de
rätta procedurerna, skulle verksamheten också bli lika rätt. Om tillverkarna hade beslutat om ett visst system för kontroll, skulle alla björnar
bli säkra. Om certifierarna hade beslutat att använda en viss procedur,
skulle deras kontroll fungera och så vidare. Man behövde alltså bara
granska beslut, inte vad som verkligen hände i de aktuella organisationerna. Men företagsekonomisk forskning visar att organisationer långtifrån alltid gör som de beslutar. Hade organisatörerna haft den insikten,
hade de kanske avstått från en del av sitt organiserande.

Det man inte vet…
Resultatet av allt detta förtroendeskapande är osäkert. Kanske gör den
komplexa organisationen att konsumenterna känner sig trygga – eller får
den motsatt effekt? Att så många är inblandade kanske leder till trygghet
– eller ses det som ett tecken på att det verkligen finns skäl för misstro?
Troligen är det få konsumenter som känner till alla dessa organisationer
och deras organiserande. Kanske är det just därför konsumenter är trygga när de ser ett CE-märke, och kanske är det just därför som marknaden
för nallebjörnar fungerar.

Not
Denna artikel bygger på studier som författarna gjort under 2010–2013. För en
redogörelse för denna forskning och de metoder som använts, se exempelvis Ingrid
Gustafsson & Kristina Tamm Hallström (2012), ”Certifieringens paradox – kontroll
som lösning och problem”, i Marta Reuter, Filip Wijkström & Bengt Kristensson
Uggla (red.) (2012), Vem i hela världen kan man lita på?, Lund: Studentlitteratur.
Citatet på s. 70 är hämtat från www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_
Day_2013/272 (besökt 21 oktober 2013; vår översättning).
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Bimarknader
– huvudmarknaders problemlösare?
När en marknad inte fungerar som tänkt kan det uppstå
bimarknader som tar sig an problemen. Tre exempel där det
uppstått sådana hjälp- eller sidomarknader är marknaderna
för spel, kraft och premiepensionsfonder. Men bimarknadens
lösningar uppskattas inte alltid på huvudmarknaden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marknadsorganiserande arbete liknar på flera sätt försöken att organisera formella organisationer.1 Omorganisation av enskilda marknader
utgör ett ständigt återkommande arbete: precis som i företag och andra
organisationer tar det aldrig slut. Marknadsorganisering tenderar också
att vara krävande och problematiskt, och reformproblemen liknar dem
som ofta uppkommer när organisationer ska förändras.2
Den här artikeln inriktar sig på ytterligare en grundläggande likhet
mellan organisering av marknader och formella organisationer: liksom
organisationer har den enskilda marknaden en omgivning, som är viktig
att beakta för att kunna förklara marknadens förändring. Utanför de
element som tillsammans utgör det enskilda marknadssystemet – köpare,
säljare, pris, produkt, utbyte med flera – finns en mängd faktorer, vanligen
i en komplex mix som gör att marknaders omgivningar skiljer sig från
varandra. Sådana omvärldsfaktorer är exempelvis regler, föreställningar,
organisationer och andra marknader. Liksom organisationer kan marknader alltså med fördel analyseras som öppna system, det vill säga som
inbäddade i en föränderlig kontext som påverkar deras form och funktion.
Till skillnad från formella organisationer, där teorier som bygger på det
öppna systemperspektivet utvecklats sedan decennier, vet vi inte så myck75
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et om hur externa faktorer påverkar försöken att organisera marknader.
Inte desto mindre är en sådan analys både teoretiskt motiverad och högaktuell i kölvattnet av samtidens omfattande marknadiseringar och finansmarknaders kriser.
Denna artikel är inriktad på ett speciellt fenomen i enskilda marknaders omgivningar: bimarknader3 och deras påverkan på andra marknader.
Bimarknader är både vanligt förekommande och betydelsefulla för att
förstå andra marknaders form och förändring. Men vad är då en bimarknad? Och hur påverkar den andra marknaders (huvudmarknaders) organisation, det vill säga beslutade ordning?

Bimarknader och huvudmarknader
En bimarknad definieras här som en marknad som erbjuder lösningar på
problem med, eller på, en annan marknad (huvudmarknaden) – problem
som uppfattas av allt från någon till alla huvudmarknadens intressenter.
Åtminstone tre kommentarer till definitionen förtjänar att göras, den
första om själva begreppet. ”Bi-” används här i betydelsen ”sido-”, för att
visa att bimarknaden uppstår i relation till andra marknader och deras
parter.4 Begrepp med delvis liknande innebörd som bimarknadsbegreppet
är ”komplementärer” och ”marknader för komplementära produkter”.5
Dessa begrepp används dock i betydelsen att de hjälper enskilda köpare
och säljare på huvudmarknaden genom att erbjuda olika kringtjänster
och varor kopplade till huvudprodukten, främst till dess användning och
produktion.
Det finns flera skäl till att begreppet bimarknader väljs här för det som
behandlas. Begreppet är först och främst bredare. Det inrymmer inte bara
marknader som erbjuder lösningar på produktrelaterade problem hos
köpare och säljare på andra marknader (problem på marknader). Begreppet inrymmer också marknader som erbjuder lösningar på andra marknaders problem (problem med marknader). Den här artikeln inriktar sig
främst på det sistnämnda. En bimarknads erbjudande kan också innebära lösningar på både huvudmarknadens och dess parters (köpares och
säljares) problem, vilket framgår av exemplen nedan. Vidare är bimarknad
ett neutralt begrepp medan komplementärmarknad har en underton av
harmoni och systematik. Som studien av premiepensionssystemet visar
längre fram i denna artikel fanns omfattande inslag av konflikt mellan
huvudmarknadens organisatörer och bimarknadens företag. Det neutrala
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begreppet bimarknad fångar in såväl konflikter som samverkan mellan
bi- och huvudmarknader – det rymmer olika slags relationer.
Den andra kommentaren till definitionen av bimarknader gäller marknadens intressenter, det vill säga organisationer eller individer med uppfattningar om hur en viss marknad ska se ut och fungera. Modeller av
marknader tenderar att ha en snäv intressentsyn som främst lyfter fram
köpare, säljare och konkurrenter. Men i praktiken har marknader ofta
långt fler intressenttyper, vilket kräver en bred syn för att fånga in omgivningens marknadskrav.6 Den tredje kommentaren gäller problemmängden: med många olika intressenttyper belyses marknaden och dess
parter från många olika håll, vilket ökar mängden uppfattade problem.
Mångfalden av intressenter och marknadsproblem på huvudmarknader
skulle sammantaget vara en drivkraft till att bimarknader uppstår, givet
definitionen ovan.

Tre exempel
I det följande ska begreppet bimarknad belysas med tre exempel. Exemplen visar också att huvudmarknaders problem och bimarknaders lösningar kan vara av olika slag.
Den första bimarknaden – spelansvarsmarknaden – uppkom genom
det statliga bolaget Svenska Spels satsning på att motverka spelberoende.
Under devisen ”Spela lagom!” utvecklades en rad webbaserade verktyg
som skulle hjälpa den enskilde spelkonsumenten att undvika spelmissbruk. Arbetet drevs också på av EU-kommissionens krav på Svenska Spel
att förstärka inriktningen mot socialt ansvarstagande och folkhälsa – i
annat fall var dess skyddade marknadsposition inte motiverad. Verktygen
mot spelberoende började dock efterfrågas allt mer av andra spelbolag
internationellt. År 2010 fick Svenska Spel regeringens tillstånd att bilda
ett dotterbolag, Playscan, som började sälja sitt verktyg Playscan/Spelkoll
till andra spelbolag. Enligt Playscans årsredovisning för 2011 framgår att
såväl Miljonlotteriet som A-lotteriet samt franska La Française des Jeux,
finska Ray och kanadensiska Atlantic Lottery köpt bolagets produkter
mot spelmissbruk.7
Den andra bimarknaden – utsläppsrättsmarknaden – uppkom genom
EU:s beslut att skapa en handel med utsläppsrätter för att minska koldioxidutsläppen. För varje ton koldioxid som ett företag på berörda
huvudmarknader släpper ut måste en utsläppsrätt överlämnas. En stor
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del av utsläppsrätterna delas ut gratis till huvudsakligen kraftproducenter
och basindustrier med hög energianvändning, det vill säga berörda marknader. Resten av utsläppsrätterna säljs. Företag som släpper ut mer än de
fått utsläppsrätter för måste då köpa nya. Handel med utsläppsrätter sker
på flera olika börser, bland annat Nasdaq OMX. EU-kommissionen har
fastställt utsläppstaket till drygt 2 miljarder utsläppsrätter för år 2013.
Därefter ska utsläppsrätterna minska med 37,4 miljoner per år, tills en
utsläppsminskning med 21 procent jämfört med år 2005 har nåtts 2020.8
De två bimarknaderna ovan uppstod som lösningar på en speciell typ
av marknadsproblem, ofta kallade negativa externa effekter eller negativa externaliteter. De innebär att marknader medför större kostnader för
tredje part, exempelvis för samhället i stort, än för marknadens köpare
och säljare. Externaliteter, negativa såväl som positiva, beskrivs i nationalekonomisk litteratur som exempel på marknadsmisslyckanden eftersom de inte leder till en samhällsekonomiskt optimal resursanvändning.9
Spelansvarsmarknaden uppkom som en lösning på de negativa externaliteter som huvudmarknaden medförde i form av spelberoende och samhällskostnader för detta. Kritik mot dessa negativa effekter framfördes av
många intressenter och intressenttyper. För att öka huvudmarknadens
och spelföretagens legitimitet i omgivningens ögon efterfrågade spelföretagen allt mer bimarknadens lösningar på problemen, det vill säga
Spela lagom!-verktygen. Bimarknadens erbjudande innebar alltså en lösning för både marknaden och dess enskilda producenter.
Även den andra bimarknaden, utsläppsrättsmarknaden, uppkom som
en lösning på problemen med huvudmarknadens negativa externaliteter.
I detta fall var det fråga om många olika huvudmarknader och deras
problem med negativa miljöeffekter. Att huvudmarknadernas säljare
skulle betala samhällskostnaderna för sina koldioxidutsläpp innebar att
de negativa externaliteterna internaliserades. Detta åstadkoms genom
organisation – det vill säga beslutad ordning i form av regler, hierarki,
medlemskap, kontroll och sanktion10 – utvecklad som en ny bimarknad.
Den tredje bimarknaden, rådgivningsmarknaden, uppkom som svar
på att en majoritet av premiepensionsspararna (fortsättningsvis köparna)
inte ville, eller tyckte sig kunna, välja finansiella fonder på ett klokt sätt
på premiepensionsmarknaden. Rådgivningsmarknaden erbjöd en lösning på detta problem genom att för en avgift på vanligen 500 kronor per
år analysera utbudet och välja fonder åt köparna. Också här uppkom
bimarknaden som en effekt av att huvudmarknadens intressenter gene78
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rellt uppfattade ett stort marknadsmisslyckande, nämligen köparnas låga
aktivitet på huvudmarknaden. Precis som spelansvarsmarknaden växte
denna bimarknad fram spontant, till skillnad från utsläppsrättsmarknaden som var politiskt beslutad.
Bimarknadernas lösningar skiljer sig åt i de tre exemplen. I utsläppsrättsfallet utgjorde själva bimarknaden lösningen på problemet, medan
de andra två bimarknadernas lösningar var de produkter de erbjöd. Dessa
två lösningar drevs också av vinstintresse, till skillnad från utsläppsrättsfallet. Även problemen – de uppfattade marknadsmisslyckandena – skiljer
sig åt. Spelansvarsmarknaden och utsläppsrättsmarknaden uppkom som
svar på huvudmarknadernas problem med negativa externa effekter. I
fallet med rådgivningsmarknaden hade problemen snarare att göra med
huvudmarknadens interna funktion. Där PPM:s många reformförsök
misslyckades med att öka köparnas aktivitet på marknaden, lyckades
bimarknaden – dock på ett sätt som varken tjänstemän, politiker eller
fondbolag tyckte var bra.
Nedan ska vi titta närmare på detta fall, och på hur bimarknaden påverkade försöken att organisera premiepensionsmarknaden. Studien av
premiepensionssystemet och rådgivningsmarknadens framväxt täcker
tidsspannet 1998 till 2012. Data har insamlats genom intervjuer med
tjänstemän, politiker, fondbolag, rådgivningsföretag med flera marknadsintressenter, totalt 23 stycken. Vid sidan av detta har jag analyserat
rapporter från myndigheter och artiklar i massmedier samt deltagit vid
seminarier och möten.

Premiepensionssystemet
och rådgivningsmarknaden
I juni 1998 beslutade riksdagen om ett nytt pensionssystem i Sverige, och
samma år inrättades Premiepensionsmyndigheten (PPM). Från att staten
hade förvaltat samtliga pensionsmedel skulle alla förvärvsarbetande
svenskar nu placera en del av sina framtida pensionsmedel själva. Det
första fondvalet skulle ske hösten 1999, då 4,1 miljoner svenskar kunde
fördela sina pengar på upp till fem olika fonder. Valet skulle göras på en
av PPM upprättad elektronisk fondmarknad. PPM skulle vara marknadens huvudman, och även samordnande köpare för att få mängdrabatt åt
köparna. De köpare som inte valde skulle automatiskt få sina pengar
förvaltade av statliga 7:e AP-fonden. Det omfattande och problemfyllda
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arbetet med att utveckla marknaden, inte minst det datasystem som
skulle administrera och samordna marknadselementen, ledde till att
marknadsstarten till mångas förtret fick skjutas upp ett år.
När marknaden öppnades hösten år 2000 valde nästan 3 miljoner
svenskar, eller två tredjedelar av köparna, aktivt mellan erbjudna fonder.11
Fondavgifterna var i genomsnitt omkring 0,7 procent av fondvärdet per
år, ungefär hälften av avgifterna för samma fonder utanför premiepensionssystemet. Premiepensionsmarknaden hade fått omfattande publicitet i massmedierna, och PPM:s information och kundtjänster hade utnyttjats i stor omfattning.
Förväntningarna bland berörda tjänstemän och politiker var att intresset och aktiviteten skulle rulla på av sig själva efter den framgångsrika
starten. Men när det första valet var över störtdök det allmänna intresset
bland köparna. Antalet samtal till PPM:s servicecenter föll från cirka
6 000 till 300 per dag. Även antalet marknadstransaktioner sjönk kraftigt.
PPM hade uppskattat antalet fondbyten till 2 000–4 000 per dag och hade
dimensionerat systemet till att kunna klara toppar på 15 000–20 000
byten. I början av 2001 låg antalet fondbyten dock på 300–600 per dag.
Av nytillkomna köpare på premiepensionsmarknaden, huvudsakligen
ungdomar, valde 18 procent aktivt.
I mars 2001 beslutade PPM att minska antalet anställda vid servicecentren med 80 procent, från hundra till tjugo personer, och sade upp
kontrakterad reservkapacitet på sextio personer. För att komma till rätta
med köparnas låga aktivitet sjösatte PPM ett flertal marknadsreformer
kommande år. Köparnas beteende skulle främst förändras genom omfattande informationssatsningar, till exempel den nationella affischkampanjen ”Du har pengar på kontot”, brevkampanjen ”Väckarklockan”,
utskickad till en halv miljon inaktiva köpare, och en dvd där Dan Bäckman (spelad av komikern Felix Herngren) visar hur illa det kan gå om
man ”skiter i allt och låter någon annan bestämma” i stället för att välja
aktivt, utskickad till ca 200 000 nya köpare år 2002.
Aktiviteten och intresset ökade dock inte; i så måtto var reformförsöken misslyckade. Till följd av undersökningar av köparnas situation
kom involverade tjänstemän och politiker också till nya insikter. Det låg
inte bara ointresse bakom inaktiviteten. En majoritet av köparna ville välja
aktivt men ansåg sig för okunniga för att kunna göra kloka val.12 Dessa
insikter var en viktig förklaring till att PPM:s försök att öka köparnas
aktivitet och intresse till stora delar ändrade form. PPM utvecklade ett
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flertal beslutsstöd för att stödja osäkra köpare i valet av fonder. Ett sådant
var betygssystemet för fonderna, baserat på deras historiska avkastning,
förvaltarens erfarenhet med mera. Det infördes på marknaden 2007. Ett
annat beslutsstöd var ”Lotsen”, som hjälpte den enskilde köparen att
utifrån risknivå, inkomst och ålder välja lämpliga fonder. Lotsen lanserades i december 2005. I augusti 2006 hade 60 000 köpare använt Lotsen,
enligt PPM. Endast 4 000 hade dock genomfört ett fondbyte med hjälp
av beslutsstödet, vilket betecknades som ett fiasko i massmedierna.13

En oönskad lösning
Trots de omfattande ansträngningarna att reformera köparna kvarstod
problemet med köparnas uppfattade okunskap och låga aktivitet på marknaden. I stället dök en annan lösning på problemet upp: en bimarknad
av rådgivningsföretag som för en kostnad av normalt 500 kronor per år
valde och bytte fonder åt köparna. Den nya bimarknaden expanderade
kraftigt till att sköta flera hundra tusen köpares val. Två rådgivningsföretag som startade tidigt var Monetar och Solidar pension. Enligt
Solidar omfattade bimarknaden 300 000 kunder år 2008. Enligt PPM
hade bimarknaden vuxit till omkring 600 000 köpare i slutet av 2009.
Omkring 25 rådgivningsfirmor kontrollerade då valet av fonder för cirka
30 miljarder kronor.
Uppkomsten och den explosiva tillväxten av rådgivningsmarknaden
var totalt oväntad bland de formella marknadsorganisatörerna (tjänstemän och politiker). ”Det fanns inte i föreställningsvärlden” när systemet
konstruerades, som en intervjuad politiker och medlem av pensionsgruppen uttryckte det. För PPM och andra marknadsintressenter var
bimarknaden också oönskad. Det fanns flera skäl till detta. Rådgivningsfirmorna bytte fonder för en stor andel av, eller alla, sina kunder samtidigt.
De bytte också ofta. Dessa massbyten gjorde att det totala antalet fondbyten på premiepensionsmarknaden ökade från 0,64 miljoner 2004 till
4,5 miljoner 2009.14 För PPM:s del ledde massbytenas omfattning och
frekvens till att PPM:s kostnader för administration och kapitalbindning
ökade. Massbytena skapade också kapacitetsproblem i transaktionssystemet. PPM kunde nu få 50 000–100 000 fondbyten att administrera inom loppet av några få timmar, med totalsummor på upp till en
miljard kronor. Fondbolagen på utbudssidan påverkades på liknande
sätt. Då omfattande fondköp och försäljningar nu kunde dyka upp snabbt
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och ofta, blev fondverksamheterna osäkrare, svårare och dyrare att bedriva.
En idé bakom hela premiepensionsprojektet bland borgerliga partier
var att göra människor i allmänhet mer intresserade av aktier, företag och
finansmarknader. Detta syfte hotades av den nya bimarknaden, vars erbjudande motverkade köparnas behov av aktivitet och intresse. Tjänstemän
och politiker oroades också av de extra kostnader som rådgivningsmarknaden medförde för köparna. Dessa urholkade framtida pensioner samtidigt som rådgivningsföretagens val i allmänhet gav lägre avkastning än
börsgenomsnittet över tid.
Problemen med bimarknaden fick PPM:s tjänstemän att utveckla
olika lösningar. Bimarknaden skulle huvudsakligen hanteras genom att
omorganisera huvudmarknaden. Ett sätt att bekämpa bimarknaden var
att sprida information till köparna om hur mycket extra avgifter urholkar
den framtida pensionen på lång sikt. Detta skulle minska intresset för
bimarknadens erbjudanden, var tanken. En annan idé var att kräva e-legitimation vid varje köpares fondbyte för att stoppa de datoriserade massbytena. Ytterligare en idé som utvecklades var att införa en avgift per
fondbyte. Man diskuterade 75 kronor, men 20 kronor blev PPM:s förslag
till regeringen 2007. Avgiften skulle göra de frekventa massbytena mycket
kostsamma, och i praktiken utestänga bimarknaden från huvudmarknaden. Förslagen fick dock inget bifall från regeringen.
I stället för att försöka exkludera bimarknaden började PPM utveckla
en reform som byggde på samarbete med bimarknaden som ett sätt att
hantera den (kallat 2K-projektet). För att få access till huvudmarknaden
skulle bimarknadens företag ”organiseras in” i huvudmarknaden genom
att behöva ingå ett standardkontrakt med PPM, med tekniska och verksamhetsmässiga krav. Utvecklingsarbetet tog lång tid och kostnaderna
uppskattades till ca 30 miljoner kronor av PPM. Många marknadsintressenter var dock missnöjda med reformen, inte minst fondbolagen som
ville reglera bimarknaden hårdare.
Under senhösten 2009 eskalerade kritiken mot 2K-reformen och framfördes även via massmedierna. Finansmarknadsminister Mats Odell hade
dittills stött reformen. Men i december 2009 deklarerade han i en debattartikel att han skulle ”sätta stopp för PPM:s vilda västern”.15 2K-arbetet
avstannade och PPM gick tillbaka till att utveckla reformer för att utestänga bimarknaden. År 2011 biföll regeringen PPM:s förfrågan om att
få sätta stopp för rådgivningsmarknadens massbyten genom att förändra
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premiepensionsmarknaden. Tekniskt skulle detta ske genom att kräva en
så kallad captcha-kod16 av köparna vid marknadsinloggning, något som
gjorde datoriserade massbyten omöjliga. Förändringen implementerades
i december 2011. Flera rådgivningsföretag svarade med att etablera fondi-fondlösningar, det vill säga sätta upp nya fonder på premiepensionsmarknaden som investerade i andra fonder på samma marknad, och föra
över kundernas kapital till dessa fonder. Inte desto mindre föll antalet
fondbyten från 4,6 miljoner 2011 till 1,4 miljoner 2012.17 År 2012 bytte
621 000 köpare fonder, vilket motsvarar 10 procent av alla pensionssparare på premiepensionsmarknaden.

Avslutningsvis om resultaten
Bimarknader är ett grundläggande fenomen i andra marknaders omgivningar, som också kan påverka andra marknaders organisation. I linje
med de två frågor som restes inledningsvis har, för det första, begreppet
bimarknad definierats, diskuterats och exemplifierats. För det andra har
premiepensionsfallet visat hur bimarknadens framväxt ledde till en rad
försök att omorganisera huvudmarknaden, detta för att undkomma bimarknadens negativa effekter. Det fanns också en fråga i själva artikelrubriken: Bimarknader – huvudmarknaders problemlösare? Svaret är att
bimarknadens lösning visserligen anammades av många osäkra köpare.
Men den löste problemet på ”fel sätt” för flera andra av huvudmarknadens
intressenter och skapade samtidigt en uppsjö nya problem.
En närmare analys av försöken att hantera bimarknaden genom omorganisation visar att dessa dels riktade sig mot olika marknadselement
(utbyte, pris, köpare och så vidare), dels skedde med olika organisationselement (regler, medlemskap, kontroll och så vidare). Reformerna e-legitimation, transaktionsavgifter och captcha-kod innebar att utbytet skulle
ändras i huvudmarknadens organisation genom nya regler. 2K-reformen
syftade till att förändra säljarna på bimarknaden genom att utöka huvudmarknadens regler för marknadsmedlemskap. Rådgivningsföretag som
inte accepterade reglerna skulle inte få access till huvudmarknaden. Vidare
var PPM:s information till huvudmarknadens köpare om bimarknadens
negativa effekter ett försök att förändra köparnas beteende genom normer, det vill säga genom frivilliga, mer löst presenterade regler om hur
man bör bete sig som premiepensionssparare.
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När svarta köp blir grå
Det är ingen hemlighet att svartköp är olagligt. Ändå existerar en
kvittofri marknad, som nästan hälften av alla svenskar utnyttjar.
Ett sätt att legitimera svarta tjänster är att ﬂytta köpet från
marknaden till en intimare, privat sfär.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Har du köpt svart arbete någon gång? Fenomenet ses oftast som ett gissel
för samhällsekonomin, men är trots allt en vardaglig företeelse. En vanlig
ekonomisk motivering är att ”det är billigare”, en mer normativ motivering säger ”att alla gör det”, medan en tredje refererar till medborgarnas
krav och förväntningar på välfärdssamhället – svartköpet är då en form
av skatteåterbäring.1 Ruben, en advokat som jag intervjuat, säger:
Svartarbete kan vara väldigt svart, det kan handla om väldigt mycket pengar
och det kan handla om att utnyttja människor till sin egen fördel och då
tycker jag att det är gräsligt, det reagerar jag väldigt starkt emot. Men sedan
finns det ju det här lilla, det kan vara någon som har väldigt svårt att få ett
arbete eller vill ha något litet vid sidan av, som ger pianolektioner. Det är en
väldig skillnad däremellan.

Vad som anses vara svartarbete täcker således ett brett spektrum av tjänstebyten. Den här artikeln handlar om de socialt acceptabla svartköpen, ofta
byten av småtjänster i vardagen, som så länge vi gör detta arbete själva
eller inom hushållet givetvis inte är föremål för beskattning. Men om min
granne hjälper mig med punka på min cykel, och jag vattnar hans blommor
när han är borta. Ska det beskattas? Knappast. Men om jag betalar honom?
Eller om han använder sina söndagseftermiddagar till att fixa grannskapets cyklar och får en hundring eller två för besväret? Svartarbete är ett
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komplext begrepp, vilket återspeglas i en osäkerhet bland svenskar i gemen
om vilka tjänster som faktiskt bör beskattas.2 Denna osäkerhet ger ett
förhandlingsutrymme för de vanliga, men olagliga, svartköpen.
I detta gränsland finns de acceptabla svartköpen inplacerade mellan
det vita och det kolsvarta, som en av mina informanter uttryckte det. Vi
kan få hjälp att förstå varför gränslandet fortsätter att existera genom att
analysera vanligt folks syn på svartköp och vad de betraktar som acceptabelt. Därmed kan vi också belysa marknadens gränser. För om vi verkligen vill veta hur något är beskaffat, som en marknad, måste vi studera
det som befinner sig på gränsen.3 Det olagliga men socialt accepterade
svartköpet är ett exempel på detta.
Men hur kommer man åt något som i grund och botten är olagliga
handlingar? Min utgångspunkt var att de flesta svenskar verkade köpa
svart. Djupintervjuer med människor som forskaren har någon relation
till sägs ge de ”bästa” insikterna4 och därför kontaktade jag de människor
som jag en gång i tiden gått ut grundskolan med i en svensk småstad. De
är givetvis lika gamla, men representerar i övrigt ett tämligen brett spektrum av det svenska samhället. De är sysselsatta med en mängd olika
arbeten och bor i dag i städer, i samhällen eller på landsbygden framför
allt i södra Sverige. Dessa 47 medelålders svenskar5 intervjuades om sin
syn på arbete, svartköp i allmänhet och acceptabla svartköp i synnerhet.

Gränsen mellan svart och vitt arbete
I vårt samhälle blir ett köp eller ett byte av arbete svart genom att någon
part undviker att betala skatt på ersättningen.6 Antingen är det utföraren
som utan köparens vetskap undviker att betala skatt, eller så är det en
överenskommelse mellan bägge parter. Resultatet är detsamma: stat och
kommun undanhålls intäkter. Enligt lagen bör alla byten av tjänster som
har ett värde vara föremål för beskattning, oavsett om ersättningen består
av pengar, varor eller andra gentjänster.7 Lagen är enkel och tydlig i teorin, men svår att leva efter i praktiken. Inte ens Skatteverket som ska
tolka lagen säger sig vare sig vilja eller kunna beskatta alla tjänster.8 Ändå
är det viktigt för Skatteverket att upprätthålla sin legitimitet genom att
tillämpa lagen på ett för medborgarna acceptabelt sätt, och därför tas
hänsyn till den enskilde skattebetalarens behov och till samhälleliga traditioner, liksom till transaktionens ekonomiska nödvändighet och kontrollerbarhet. Men beroende på omfattning, form, mottagare och utförare
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kan även lagliga, informella byten bli svarta. En enstaka tjänst behöver
således inte vara olaglig även om den inte beskattas, men om den organiseras så att den tar formen av ett företagande och ses som inkomst, ska
den beskattas för att inte vara svart.
Utgångspunkten för att köpa svart är oftast att göra en bra affär. Att
köpa billigt och få valuta för pengarna är nästan normativt i dagens
Sverige. Så här säger Niklas, mellanstadielärare:
[…] man kanske gör det av olika anledningar. Den som har dåligt med
pengar gör det för att överleva, den som har pengar gör det för att göra en
god affär. De har ju ekonomiskt sinne också. Jag tror inte att det är någon
skillnad. De som har råd använder sig av det också.

Enligt Niklas beror svartköp på hur man ser på sin ekonomi. Det handlar
både om att hushålla med knappa resurser och om att göra ett bra köp.
Vi handlar på rea, vi tar tillfällen att göra ett kap och känner oss nöjda
när vi köpt något billigt. Att hushålla med knappa resurser ses som en
god egenskap – tänk på normerande figurer som Spara och Slösa. Ruben,
advokaten i inledningen, menar att vi köper svart ”för att vi är snåla”,
men preciserar: ”nej, snåla var fel. För att vi är ekonomiska, samma fenomen är det i alla fall. Om du har två varor i butiken och det är röd lapp
på en så tar man oftast den med röd lapp. Punkt.” ”Man gör en bra affär.
Man har fått till det riktigt bra” säger Lena, som jobbar på socialförvaltningen. ”Det är likadant som när jag sprungit på något på rea. Du vet
den här grejen jag tänkte köpa och fick den mycket billigare, då blir man
ju så himla nöjd… Jag tror att det är samma grundkänsla som när man
fixat nåt svartjobb, tror jag.”
Svartköp handlar således om ekonomisk rationalitet men inte till vilket
pris som helst.

Byten och nära relationer
Om vi ser på marknaden ur en konstruktivistisk vinkel måste det som
ska köpas lösgöras (be disentangled) från sina sociala relationer.9 På liknande sätt måste en tjänst av något slag objektifieras, kvantifieras och
prissättas för att sedan kunna omvandlas till en beskattningsbar inkomst.
I det följande ska vi se hur informanterna rättfärdigar sina svartköp genom
att göra det motsatta: i stället för att lösgöra det som ska köpas från de
sociala relationerna, stärker de dessa relationer på olika sätt (entangle).
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Vänner hjälper varandra, och att prata om tjänster som byten gör dem
mer acceptabla. Ylva, programmerare som tidigare arbetat som polis, ser
på svartarbete som ”utbyte av tjänster, att man hjälper någon eller att
man känner någon som är bra på sitt yrke och hjälper till”. Jenny, lokalvårdare, säger att ”det är hårfint mellan svartjobb och tjänster och gentjänster. Som jag egentligen tycker är en bra idé. Om jag är jättebra på
nåt och du är jättebra på nåt, kan vi inte byta tjänster med varann? Och
inte ett öre utväxlas.”
Genom att byta tjänster skapar man också de sociala relationer som
gör samhället möjligt. Hjälper man någon, så är det en utgångspunkt för
en bra relation – men man förväntar sig att få hjälp i framtiden. Larry
som arbetar som kustbevakare berättade att
förr i världen var det så att när någon skulle bygga ett hus, så ställde hela
laget [kollegerna, min anm.] upp och hjälpte till. Det fanns ju elektriker, plåtslagare, målare, sågverksarbetare, allting. Så visste man ju att nästa år då var
det en annans tur och så fick man lägga några veckor där. Det gav sig utan
att man behövde säga nåt.10

Att vara en god kollega betydde att man hjälpte varandra utanför jobbet.
I dag riskerar sådana tjänster att betraktas som svartarbete, eftersom en
tjänst som återgäldas blir ett byte och därmed också inkomst. Inte bara
förtjänster från arbetsmarknaden och tjänstesektorn kan alltså betraktas
som inkomster, utan också väntjänster.
Köper man tjänster av personer man känner eller har en närmare relation till, så är det lättare att rättfärdiga svartköpet. Man kan prata om det
i termer av att hjälpa varandra. Om det är bekantskapskrets eller släktskap, då är det inte svart arbetskraft, menar exempelvis Carl Johan, jurist
på ett läkemedelsbolag. Samma sak menar Hasse, som är markarbetare.
Det är inte svartarbete, ”inte om det är kompisar. Om jag fixar hans
trädgård och han lagar min bil. Fast det är ju egentligen också svart.”
Samma mönster går igen hos flera av informanterna. Anita, som är undersköterska, har kompisar som hjälpt henne med bilen, vilket hon till och
med betalat för, men inte sett som en marknadsmässig tjänst, utan som
en personlig hjälp. Idrottskonsulenten Janne gör samma sak och lägger
till att det också handlar om förtroende:
Känner du någon som är duktig på någonting så ger du gärna en peng för
att de fixar. Jag har en kompis som fixar min bil. Jag har så stort förtroende
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för honom, så jag känner att det blir bra. Hellre ge honom en extra slant i
stället för att gå till en stor verkstad där jag inte riktigt känner människorna.
Jag får något med kvalitet och händer det något så fixar han det. Det är en
anledning för att jag använder svartarbete. Jag känner någon som är duktig
på något.11

Bo, som är civilingenjör och har en hög befattning i ett internationellt
företag, tycker att svartköp är fel. Han köper aldrig svart, hävdar han,
men gör undantag för betalning av tjänster till sina nära. Bo ger till exempel gärna sina barn något om de utför ett arbete hemma. Han har koll på
de lagliga gränserna, och samtidigt säger han att man kan se det som en
gåva. Han tycker dock att det ”är mer grått om köpen sker i en relation
till den man hjälper”.
På samma sätt vill Lennart, som jobbar med marknadsföring, hellre
betala sina brorsbarn för barnpassning, inte minst eftersom de sparar till
en resa. Det känns bra att kusinerna passar hans barn, de känner varandra
och det är bra för släktrelationen. Dessutom menar Lennart att han hjälper sina syskonbarn; det är uppfostrande för dem att själva tjäna ihop till
sin resa. Att det sedan också är billigare än att köpa barnvaktstjänster på
den öppna marknaden gör ju inget. Det är således inte bara kostnaden
som är viktig när man väljer att betala någon svart.
Den här extra slanten som Janne och Anita ovan ger är svårare att
rättfärdiga än byten av tjänster. Det finns många aspekter på pengar som
påverkar vår acceptans av svartköp.12 Det är staten som trycker pengar,
och skatt betalas enbart med pengar. Känslan av att staten inte är med i
transaktionen är mer uttalad i ett svartköp. En kontant ersättning sägs
ändra relationen mellan köpare och säljare, liksom deras roller i samhället.13 Handeln blir inte enbart en uppgörelse mellan köpare och säljare,
utan blir affärsmässig. Dessutom involveras potentiellt resten av samhället eftersom mottagaren av pengarna helt plötsligt har frihet att köpa
andra saker.
Mindre belopp går trots allt att rättfärdiga, men det får inte handla om
för mycket pengar. Anders pratar om snuspengar och kaffepengar som
acceptabelt, däremot tycker han att belopp från större transaktioner som
att ”få pengar under bordet” eller att göra affärer med dem som ”har
kontoret på fickan” inte är OK. Om beloppet inte är så stort och köpet
dessutom är ett alternativ till en komplicerad marknadssituation känns
beslutet lätt – som för Torsten, delägare i en teknisk ritbyrå. Han gav en
granne en femhundring för att denne fixade stoppet i avloppet. Alterna91
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tivet var att ringa efter rörmokarfirman som har tid först efter en vecka
och dessutom endast på dagtid, vilket innebär att Torsten måste ta ledigt
för att vara hemma och öppna dörren.

Det acceptabla svartköpet
Här har vi sett hur svartköp kan rättfärdigas genom att de fjärmas från
idéer om marknaden på olika sätt. I klassisk marknadsteori bestäms handeln av utbud och efterfrågan, och existerande relationer ska vara ovidkommande. Marknadshandel står enligt dessa teorier i motsats till byten
mellan vänner och bekanta, som styrs av en annan logik och bygger på
en redan existerande relation.
Är relationen nära mellan köpare och säljare är svartköpet mer acceptabelt. Därför pratar man ofta i termer av att ”vi byter” eller ”att jag får
hjälp”. Andreas, ekonomiansvarig på ett företag, som beskrev sig som
opraktisk berättade om ett ”byte” med sin kusin som han betalade för.
”Jag arbetade några timmar extra och betalade honom för lite hjälp i
huset.” Ofta säger man att det är en bekant som hjälper till vilket är ett
uttryck för att det finns en tidigare relation mellan köpare och säljare.
Att byta svarta tjänster är således mer acceptabelt än att köpa svarta
tjänster för pengar. Det kan som i exemplen ovan handla om barnpassning, där det inte enbart är pengarna som spelar roll, utan också andra
värden – släktrelationer, närhet, tillit eller kanske en komplicerad marknadssituation. Ett kontant svartköp blir inte bara en uppgörelse mellan
köpare och säljare, utan i och med pengatransaktionen involveras potentiellt resten av samhället. Rollen för mottagaren förändras eftersom
pengarna ger frihet att köpa. Transaktionen blir en marknadshandel, och
som svartköp blir handeln mer acceptabel om den uppstått som en lösning på den formella marknadens brister.
Av dem jag intervjuade köpte det stora flertalet svart någon gång då
och då. En handfull är djupt engagerade och både köper, säljer och byter
svarta tjänster så ofta det går; bara någon enstaka hade aldrig medvetet
köpt svart. Benägenheten att köpa, byta och sälja svart verkar ha mycket
litet att göra med gängse sociala kategorier eller politiska åsikter. De som
är mest aktiva sympatiserar med partier både till höger och vänster. Man
gör som de flesta andra i sin omgivning, och under vissa premisser ses
svartköp som varken omoraliskt eller irrationellt, utan som ett smart byte
för både köpare och säljare, som dessutom stärker deras relation.
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Svartköp rättfärdigas alltså ofta genom att de intervjuade undviker att
tala om dem i marknadstermer, eller genom att de ser köpen som undantag från den ideala marknaden, präglad av konkurrens och effektivitet.
Tjänsterna behöver inte vara resultat av marknadstransaktioner, men i
och med att de har ett värde så konkurrerar de med köp på den öppna,
vita marknaden. De är helt enkelt billigare.
Även byten av tjänster som inte är föremål för beskattning blir därmed
ett reellt alternativ till den vita marknaden. Kanske är det inte enbart
minskade skatteintäkter som gör att staten bekämpar dessa byten, utan
också det faktum att de konkurrerar med den formella marknaden? Vi
kan se att byten av tjänster på det här sättet också stärker mänskliga relationer. Därmed utgör svartarbete ett dilemma för välfärdsstaten. Hur ska
gränsen dras mellan de marknadstjänster som beskattas för att säkra
välfärden och de tjänster och byten som medborgarna ser som socialt
konstituerande? Om svartarbete är något illegalt som samtidigt fortsätter
vara socialt accepterat, så framhärdar fenomenet i sin tvetydighet.14 Då
får vi leva med svartarbete länge framöver.
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SUSANNA ALEXIUS

Världens mest reglerade
avreglerade marknad?
När en hårt reglerad marknad – som den svenska
taximarknaden – avregleras, uppstår lätt så allvarliga problem
att den snart återregleras. Och gör inte myndigheterna tillräckligt,
så tar andra aktörer tag i saken. I detta fall säljare på
angränsande marknader.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Enligt ett gammalt ordspråk är en kedja aldrig starkare än sin svagaste
länk. Översatt till temat för denna bok finner vi att svagt organiserade
marknader innebär en legitimitets- och affärsrisk för aktörer på angränsande marknader. När en marknad inte fungerar bra, brukar den reformeras i något avseende. Vanligen är det någon offentlig myndighet som
griper in med förändrat regelverk eller ny tillsynspraxis, ofta i samverkan med egenåtgärder från den kritiserade branschens aktörer. I den
här artikeln riktar jag uppmärksamheten mot en mindre bemärkt reformatörsgrupp: säljare på angränsande marknader i ”värdekedjan” vars
verksamhet drabbas av grannmarknadens tillkortakommanden. Jag belyser fenomenet marknadsorganisering över marknadsgränserna genom
empiriska exempel på hur företag på hotell-, tåg-, båt- och flygmarknaderna gått in som aktiva organisatörer av den svenska taximarknaden.
Redogörelsen grundar sig på kvalitativ analys av intervjuer och deltagande
observationer genomförda hösten 2013 samt ett brett dokumentunderlag.1

97

SUSANNA ALEXIUS

Från påreglering till avreglering…
Taximarknaden är utan överdrift en omstridd marknad.2 Det är en marknad som över tid pendlar mellan att betraktas som ett regleringsmisslyckande och ett avregleringsmisslyckande.3 Jämför vi taximarknadens
organisering med andra omstridda marknaders, finner vi en generell
trend. När det gäller hur problemen beskrivs i debatten ser vi en utveckling från att problematisera produkter och producenter till att i ökad grad
problematisera konsumenter och konsumtion. När det gäller reformlösningar märks en trend från regelsystem för statlig planering till dagens
ambitioner om samordning via marknadslösningar.
På 1980-talets taximarknad var det producenterna och produkten som
ansågs problematiska. Både politiker och konsumenter irriterade sig på
”växelmonopolet”, som ansågs leda till brister i både kundservice och
resursanvändning samt till onödigt höga priser. Marknadens organisation
behövde förbättras, och det genom att luckor i regelverkets lapptäcke
täpptes till med mer detaljerade regler. Redan före 1980 var den statliga
kontrollen över produktionen av taxitjänster betydande, och nu förstärktes utbudskontrollen ytterligare. Genom regelverk och allehanda planer
beslutades i vilken omfattning, var och av vem taxitjänsterna skulle tillhandahållas. Och det var i första hand offentliga myndigheter som ordnade marknaden. Transportrådet beslutade över taxorna, medan länsstyrelserna beslutade över tillståndsgivningen till olika taxiåkerier och
om så kallade kommenderingsplatser där taxibilar skulle hållas tillgängliga. Ett taxiåkeri var vid denna tid tvingat att tillhöra en beställningscentral, och endast en sådan per kommun tilläts. Lokalt fanns ett visst
inflytande från kommuner och landsting, medan privata kunder gavs
mycket litet utrymme att påverka utbudssituationen. Det var i princip
omöjligt att välja taxibolag, och de olika bolagen hade inga reella möjligheter att profilera sig genom att utveckla sitt tjänsteutbud. Länsstyrelserna, Transportarbetareförbundet och branschföreningen Taxiförbundet
menade att det fanns för många taxitillstånd trots att kötiden för ett
tillstånd var omkring åtta år. I samma veva uppmärksammades att anspråk om stora taxehöjningar anförts av Taxiförbundet med branschens
dåliga lönsamhet som uttryckligt motiv.4 Det blev droppen.
Kritiken av växelmonopolet växte och ”Taxi, var god dröj!” blev ett
stående skämt om producentmaktens medverkan till marknadens misslyckande. Från mitten av 1980-talet påpekade därför allt fler statliga
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utredare och forskare att det rådande regelverket borde rivas upp med
hänsyn till kundintresset. Regleringsmisslyckandet behövde avhjälpas
snarast, menade man, men inte genom fler regler, utan genom färre. I
januari 1987 kom en inflytelserik rapport från Statens pris- och kartellnämnd som argumenterade för en avreglerad taximarknad.5 I inledningen listades ”regleringars negativa effekter” som om de vore självskrivna; det framfördes bland annat att regleringar i allmänhet leder till
ineffektivitet, tröghet, producentorientering och producentkontroll över
priser, att kreativitet motverkas och att myndigheterna tenderar att ägna
sig för mycket åt regeltolkning.6 I juni samma år kom Kommunikationsdepartementets avregleringsförslag, året därpå fattades beslut och när taximarknaden så småningom avreglerades 1990 motiverades reformen framför allt med hänvisning till principer om fri etablering och fri konkurrens.7
Det var en genomgripande reform. Från att varje taxibil hade behövt
tillstånd utifrån behovsprövning hos Länsstyrelsen, infördes fri etableringsrätt. Kravet att åkarna skulle tillhöra en beställningscentral, det vill
säga en gemensam taxiväxel, slopades. Och kanske mest radikalt: från
förekomsten av en strikt taxereglering beslutad av Transportrådet släpptes
nu även priserna helt fria. Kvar blev en – nu skärpt – lämplighetsprövning
av åkaren och särskilda krav på taxametrar, kvitton och prisinformation.
Om bara priset var fritt, producenterna lämpliga och konsumenterna fick
möjlighet att informera sig skulle det nog gå bra, resonerade utredare och
politiker. Och staten skulle ju fortsatt hålla ett vakande öga över marknaden och dess utveckling, var det tänkt. Men det övergripande ansvaret
för taxifrågor som givits trafikhuvudmännen förde denna gång inte med
sig några reella maktbefogenheter, utan byggde helt på ”frivillig samverkan”.8

I avregleringens kölvatten:
kloka kunder?
Ett sätt att summera utvecklingen från påreglering till avreglering är att
konstatera att under den tidigare perioden betonades ordning och reda
genom statlig inblandning, medan den senare, nuvarande periodens mer
liberala tongångar i högre utsträckning förordar ordning och reda genom
frihet från statlig inblandning. Särskilt understryks vikten av att kunden
både har rätt och skyldighet att bruka sina resurser efter eget huvud, eller
helst rationellt.9 Men kunder kan som bekant vara mycket olika. Eftersom
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det offentliga tar notan för omkring hälften av alla taxiresor i landet,
särskilt i glesbygd (skolskjuts, färdtjänst och så vidare), såg avregleringsförespråkarna möjligheter till marknadseffektiviseringar genom statens,
landstingens och kommunernas roll som storkund på taximarknaden.
Utvärderingar av avregleringsreformen indikerar att taxibranschen
fortfarande är en bransch utan ordning och reda och utan tillräcklig tillsyn, en bransch som fortfarande är långt ifrån konkurrensneutral.10 Men
utvärderingarna visar också att avregleringsförespråkarna i viss mån fick
rätt. Enligt Regelutredningen (2005)11 och en rad andra överlag samstämmiga utvärderingar, har avregleringen av taximarknaden 1990 bidragit
till att öka tillgängligheten på bilar. Men priset på tjänsten har stigit.
Prisökningen har dock inte varit lika stor för de offentligt betalda resorna, vilket möjligen till del förklaras av kvalitetsskillnader mellan färdtjänst
och skolskjuts å ena sidan och privattaxiresor å den andra.12 I en aktuell
rapport från Transportarbetareförbundet skriver författarna att det är
”ett stort problem med de offentliga upphandlingarna att det taxiåkeri
som lägger lägsta budet ofta vinner upphandlingen. Inte det taxiåkeri
som lägger det bästa budet. Något som enligt Transport leder till att
förarna får lägre lön och sämre arbetstider.”13 Fackförbundets hållning är
att ett seriöst företag med schysta arbetsvillkor får svårt att vinna upphandlingar där pris går före kvalitet.14 Deras studie pekar dock också på
att det offentliga som storkund vunnit på avregleringen: ”Priserna på
samhällsbetalda resor är i dag så pressade att de kan vara 40 procent
under priset för en privatfinansierad resa.”15
Men det man vinner på gungorna förlorar man ibland på karusellen.
Utvärderingarna indikerar nämligen också att politikerna verkar ha överskattat privatkonsumenternas möjligheter till inflytande. En illustration
till det är allt prat om de gula prisinformationsdekalerna på dagens taxibilar som i likhet med det orangea pensionskuvertet hittills verkar ha haft
en ytterst blygsam roll i att lösa problemen på marknaderna i fråga.16 En
färsk Sifo-undersökning visar att fastän prislapparna är gula och täcker
flera kvadratdecimeter av bilens båda bakre sidofönster är det få som
läser dem och ännu färre som låter informationen påverka deras konsumtionsval.17 Trots ambitiösa informationskampanjer.18 Ibland för att kunderna inte är priskänsliga, exempelvis eftersom det är deras arbetsgivare
som betalar taxiresan – ofta på basis av företagskontrakt med ett eller ett
par beställningscentraler. Men det händer också att kunder helt enkelt
inte begriper sig på prisinformationen. Sifo-undersökningen visar också
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att de flesta intervjuade uppger att de tycker att priset är skäligt; endast
omkring 1 procent av dem känner sig lurade.19 Denna undersökning
stödjer alltså inte en uppfattning om att det skulle finnas många bedragare i taxinäringen i storstäderna (se vidare nedan).20

I avregleringens kölvatten:
friåkarna, taximarknadens svarta får?
På sistone har det offentliga samtalet om taxi handlat mycket om att
upplysa oss konsumenter om att vi ska börja bete oss som ”riktiga” kunder, som förmår väga pris och kvalitet och välja det bästa alternativet.
Men taximarknadens skugga har inte bara fallit över konsumenterna. De
senaste åren har det skrivits spaltmeter om stackars lurade taxikunder,
ofta turister, som tvingats betala ockersummor för sin taxiresa, ofta i
någon av de svenska storstäderna.21 I de här sammanhangen har friåkarna,
de mindre och nyare taxiföretag som etablerats efter avregleringen, anmärkningsvärt ofta dragits över en kam och som kollektiv målats ut som
taximarknadens svarta får.
När Svenska Taxiförbundet uppvaktar politiker och myndigheter å
sina medlemmar beställningscentralernas vägnar handlar det framför allt
om fusk och önskemål om förbättrad myndighetstillsyn av i första hand
friåkare.22 Problemkolumnen i förbundets senaste ”probleminventering”
är fulltecknad: oredovisade intäkter, bidragsfusk, fusk med vilotider,
ogiltiga taxilegitimationer, trafikförseelser vid stoppförbud och bristande
lokalkännedom.23 Transport presenterar en snarlik lista.24 Om problem
med utnyttjande av dominerande ställning sägs ingenting i rapporterna.
Tvärtom framhåller båda förbunden och i synnerhet Taxiförbundet i en
rad skrivelser och artiklar att de tagit en ledande roll för att hävda en
jämlik och rättvis konkurrens i branschen.25 Det är emellertid viktigt att
notera att svartmålningen av friåkarna i stort varit oemotsagd och onyanserad, till de stora etablerade taxiföretagens fördel.26
En viktig förklaring är sannolikt att friåkarna inte har någon organisation som företräder deras intressen. Claudio Skubla, kommunikationschef
på Taxiförbundet, bekräftar i en intervju att förbundet ser det som sin
huvuduppgift att ansluta beställningscentraler, inte att organisera friåkare, trots att friåkarna i dag utgör 20 procent av branschen: 3 000 fordon
i landet varav 2 000 i Stockholmsregionen.27 Men, säger Skubla, fristående taxiåkerier är också välkomna som medlemmar, förutsatt att de upp101
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I avregleringens kölvatten ser vi hur lokala, höggradigt
organiserade marknadsplatser växer fram. Det generella
regelverk som politikerna avreglerat har nu deras statliga
bolag (och andra, som de privata hotellen) känt sig tvungna
att ersätta med lokala organisationslösningar, där detaljerade
regler alltjämt speglar en avgörande roll.
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fyller förbundets kvalitetskrav som framgår av stadgar, kvalitetsnormer
om God Taxitradition samt en etikpolicy. Fackförbundet Transport välkomnar alla förare, men konstaterar att taxichaufförerna överlag har låg
anslutningsgrad jämfört med andra yrkesgrupper inom transportsektorn.28 Eftersom ingen organisation för friåkarnas talan, exempelvis i
medierna, har friåkarna som kollektiv kunnat göras till syndabockar, trots
att deras prissättning är laglig – och trots att de stora företagen inom
näringen (vars beställningscentraler är medlemmar i Taxiförbundet)
öppet ägnar sig åt samverkan i prisfrågor, samarbeten som knappast gjort
resorna billigare för privatresenärerna. Branschkännare jag talat med och
som vill vara anonyma antyder att dessa ibland kartellartade samarbeten
– i kraft av de ingående bolagens starka marknadsposition – är det verkligt oseriösa på marknaden, och beklagar trenden hos politiker och journalister att sila mygg och svälja kameler.

I avregleringens kölvatten:
vem organiserar bytesplatserna?
På senare år har det också börjat uppmärksammas att negativa bieffekter
av taximarknadens avreglering spiller över och på olika sätt fläckar ner
företag i andra branscher som är beroende av en fungerande taximarknad,
exempelvis företag i hotellbranschen och i andra transportbranscher. ”Vi
vill undvika att våra gäster betalar överpris. Tar man en taxi utanför
hotellet och får betala 2 000 kronor till Arlanda blir det mycket badwill
gentemot oss på hotellet”, sa till exempel Grand Hôtels dåvarande vd
Nils Axling till DN Ekonomi hösten 2009.29
Sheraton Stockholm Hotel hör också till de hotellföretag som tidigt
och självmant tog på sig rollen som organisatör av taximarknaden.
Genom successivt ökade grader av organisation, det vill säga genom tilllägg av allt fler organisationselement (se nedan), försökte Sheraton Hotel
medverka till en mer ordnad taximarknad lokalt i Stockholms city. Först
försökte Sheraton påverka genom nya regler: de såg bland annat till att få
omskyltat från taxiskylt till parkeringsförbud utanför hotellet. Sedan lade
de till organisering genom övervakning: de anlitade säkerhetsbolaget
Securitas för att flera gånger per dag köra bort de oönskade taxibilarna
från hotellet. Slutligen valde hotellet att samverka närmare med en, som
det heter på inköpslingo, ”preferred supplier”. En taxivärd från bolaget
Taxi Stockholm, marknadens största och mäktigaste bolag, stod utanför
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hotellet varje morgon för att vaka över gästernas taxiresor. Grand Hôtel
gick ännu längre i sin iver att organisera taximarknaden och valde redan
sommaren 2008 att kontraktera ett eget taxibolag som kör i hotellets
namn, Grand Hôtel Limousine Service. De första åren körde bolaget
exklusivt för hotellets gäster, och än i dag är det nära knutet till hotellet.
Man kan välja att se fallen Grand Hôtel och Sheraton som exempel på
att säljare på en angränsande marknad – hotellmarknaden – tar på sig
rollen som lokal organisatör av taximarknaden. Men man kan också
vidga perspektivet och ur kundens perspektiv se hotell och taxi som delar
av samma värdekedja, samma rese- eller turisttjänst. Kanske upplever en
turist att hon köper en weekend i Stockholm och förväntar sig ett smidigt
flöde från en marknadstransaktion till nästa, som om de vore en enda
lång transaktion. Om då taxitransaktionen strular kan det hända att
missnöjet spiller över på hennes helhetsupplevelse, vilket i förlängningen
drabbar övriga aktörer och transaktioner i värdekedjan.
På det statliga flygplatsförvaltarföretaget Swedavia finns en anställd
med titeln angöringsansvarig. För den kund som tänker att hon köpt en
weekend i Stockholm tar transaktionen nämligen inte slut i ankomsthallen på Arlanda. Nej, där ser Swedavia som sitt uppdrag att utgöra en
brygga till (och från) taximarknaden, dels för att få nöjda kunder, dels
för att nå lagens och företagsdirektivens uppsatta miljömål. Det är nämligen inte bara taxikundernas missnöje som fläckar av sig på Swedavia
och övriga flygbranschen. Det gör även taxibilarnas koldioxidutsläpp,
eftersom de räknas in i Swedavias miljöredovisning.30 Flygplatsbolagets
samhällskommunikationschef Henrik Kelfve menar att Swedavia arbetar
för att värna turistnäringen och reseupplevelsen i dess helhet. Han framhåller också att bolaget kunnat använda sin starka position för att trycka på
taxibranschen i miljöfrågor, då endast miljötaxi är tillåtna på Arlanda och
Bromma flygplatser.31 Införandet av regeln att endast bilar som kör på
miljöbränsle får hämta resenärer vid Arlanda vann utmärkelsen Årets
miljöinitiativ vid Grand Travel Award 2011.32
”Nu ska taxiskojarna stoppas i Stockholm”, skrev DN i maj 2013 och
skildrade hur så kallade bytesplatser för taxi växt fram som ”en välsignelse
för kunderna”. Dessa lokala organisationslösningar finns numera bland
annat utanför centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, vid
Arlanda Express i Stockholm och på Arlanda, utanför flera av terminalerna på både Arlanda och Bromma flygplatser samt i flera av Stockholms
hamnar. En bytesplats är enkelt uttryckt en marknadsplats i gränslandet
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mellan olika transportmedel, där en resenär kan byta från flyg till taxi,
från båt till taxi eller från tåg till taxi och vice versa. I en internationell
jämförelse visar sig detta vara en unikt svensk marknadsföreteelse, särskilt
i ett avseende: det är inte myndigheterna som driver dem. Taxibranschens
organisationer är visserligen samverkansparter, men inte heller de är
huvudmän. De drivande organisatörerna är i stället i första hand offentligägda bolag som Jernhusen, Swedavia och Stockholms hamnar som alla
verkar i taximarknadens gränsland mot marknaderna för flyg, tåg och
båt.
”Vi kom till en punkt när det helt enkelt inte fungerade längre med
den här avreglerade marknaden. Och eftersom varken politiker eller
myndigheter lyfte ett finger var vi tvungna att gripa in”, säger Swedavias
angöringsansvarige Tomas Kreij när jag intervjuar honom, och han får
medhåll av Jernhusens Yvonne Hendele: ”Var och en kunde se att det var
vilda västern där ute. Något måste göras, vi behöver ha ordning och reda
på marknaden”, säger hon och berättar att det var regeringen som redan
1995 bad SJ att arrangera en ordnad taxiangöring vid centralstationen i
Stockholm.33 Och på den vägen är det. ”Organisering är absolut nödvändig”, menar hon. Hendeles kollega Göran Palmkvist pratar om vikten av
att på olika sätt underlätta ”hela resan”, som det heter i branschen. Det
handlar om att kvalitetssäkra kundens angöring mot andra transportslag,
som kollektivtrafik och taxi. Ett sätt att göra det är att organisera dessa
bytesplatser.
Jernhusen öppnade en taxibytesplats vid Göteborgs central 2006, år
2009 öppnades den vid Stockholms central och två år senare öppnade en
motsvarighet i Malmö. ”Alla bolag kan söka men vi släpper inte in alla”,
förklarar Hendele, och redogör för de grundkrav och kundlöften som
Jernhusens styrgrupp satt upp i samråd med taxibolagen och andra samarbetspartners i transportsektorn. För att kvala in för körningar i bytesplatssystemet måste åkeriet uppfylla krav på tillgänglighet, valfrihet, egen
växel, säkra och fräscha bilar, vårdade och utbildade förare. Och så får
priset inte vara orimligt högt.34 För närvarande är det logistikkonsultbolaget MyCab som hjälper till att utvärdera ansökningarna. Hittills har
de mindre åkerierna inte lyckats kvalificera sig i den processen.
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Så här ser det ut i praktiken
Det är en gråmulen septembermorgon i huvudstaden. På Centralplan,
torget framför centralstationen intill Vasagatan, är kommersen i full gång,
som alltid. Här utbyts bland annat taxitjänster. Säljare och köpare strömmar in på Centralplan. Där finner de varandra och åker så småningom
därifrån tillsammans, efter avtalad affär. Om någon för ett ögonblick
trodde att dessa möten, dessa affärer, kommer till stånd genom försynen
hos en ”osynlig hand” är det bara att peka på taxivärdarna, tre till antalet
denna morgon. Iförda neongula västar använder de sina händer för att
dirigera fram kunder och bilar så att de kan mötas och göra affär. Det går
också att peka på de lika påtagliga bommarna, som endast släpper in
bilar från de fem beställningscentraler som godkänts att tillträda bytesplatsen. ”Körfält nummer 1 innanför bommen, det närmast kundkön, är
helt reserverat för Taxi Stockholms bilar. Liksom oftast körfält nr 4”,
berättar taxivärdschefen Kjell Sterner som själv har ett mångårigt förflutet inom taxibranschen både som förare, i styrelseuppdrag och som ordförande för Taxi Stockholm.35 I de övriga två körfälten samsas bilar från
Taxi Kurir, Taxi 020, Sverigetaxi och (i sällsynta fall) Top Cab.
Det koncept som Jernhusen använder utgår från tidigare nämnda
kundlöften och grundkrav. Vikten av att alla taxibolag som trafikerar
Centralplan uppfyller dessa grundkrav är stor, sedd främst ur ett resenärsperspektiv. Att få rätt kvalitet till rätt pris, menar Jernhusen, är en
hygienfaktor som kan säkras bland annat genom grundkraven och frekventa samrådsmöten. De taxibolag med trafikeringstillstånd som utför
flest transporter kvalificerar sig för de filer som finns tillgängliga på
platsen. Övriga taxibolag göre sig icke besvär här på Centralplans taxibytesplats. Det ser kontrakt, bommar och vakter till.
Det är Jernhusen som driver taxibytesplatsen i kraft av sitt ägande av
marken vid Centralplan. För att iordningställa bytesplatsen krävdes investeringar i ombyggda trottoarer, bommar, ett transpondersystem med
mera, och till detta kommer löpande kostnader för bland annat taxivakter. Systemet finansieras genom en bomavgift om 21 kronor per resa, som
kunderna får betala till Jernhusen. På kundkvittot anges ”Centralen” som
specifikation, och det finns information anslagen i närheten av kön. På
sin webbplats skriver Jernhusen att Taxi Welcome Service bland annat
erbjuder ”valfrihet kring taxibil”.36 Det framgår dock inte att det endast
är de stora beställningscentralernas bilar kunderna kan välja på.
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Ute på Vasagatan är det formellt stoppförbud, men tre friåkare står
ändå uppställda i väntan på kunder. Jag börjar samtala med en friåkare i
25-årsåldern som vill vara anonym. Han berättar att det är mycket svårare att hitta kunder numera. För var ska han möta dem? Allt fler allmänna taxistolpar har tagits bort. Hur gick det till? undrar han. Och de
attraktiva bytesplatserna blir organiserade en efter en, med resultatet att
han inte får tillträde till dem. Trots att hans verksamhet och prissättning
är fullt laglig. ”Vet du vad som händer?” frågar han mig retoriskt. ”Jo,
förut kunde vi ha kanske nio eller tio körningar en dag. Men nu när vi
inte får stå någonstans, hittar vi inte så många kunder. Kanske fyra eller
fem på en dag. Och det betyder att antingen måste jag höja priset eller så
får jag sluta köra för det blir inte lönsamt.” Han berättar om segregeringen i branschen, och vi diskuterar avsaknaden av organisationer som
företräder friåkare och deras förare. ”De [Taxiförbundet] pratar bara för
de stora [beställningscentralerna]. Jag känner mig inte välkommen”,
säger friåkaren och skakar på huvudet. ”Jag vill göra rätt för mig och får
ta hand om mig själv så länge det går. Kanske skolar jag om mig till elektriker i stället.”37

I avregleringens kölvatten:
taxiorganisatör med livet som insats
Det kan kosta på att organisera marknader. Att det inte är riskfritt att ta
på sig rollen som taxiorganisatör har Tomas Kreij, angöringsansvarig på
Swedavia blivit varse. 2010 blev han allvarligt hotad till livet och fick
personligt skydd och säkrad lägenhet av Arlandas säkerhetsavdelning.
”Det var krig att få igenom det här taxisystemet. Jag fick ett meddelande:
’Du tar våra barns mat!’ Du förstår, det var rena maffiametoder”, säger
han. ”Visst var det en omskakande tid, men vi var ju tvungna att få ordning på det här. Jag blev faktiskt mest förbannad”, förklarar han, och det
märks hur stolt han är över Swedavias taxiframkallningssystem som i
dagarna drar studiebesökande från flera europeiska flygplatser. Förhoppningen är att inom kort börja exportera systemet utomlands.38
Swedavias system som utvecklats i samarbete med det tyskägda företaget Apcoa (tidigare Europark) är en höggradigt organiserad marknadsplats. ”Här är det ordning och reda, då fungerar det”, säger Tomas Kreij.
Han berättar att taxiverksamheten vid Arlanda växt med 20 procent efter
systemets införande och att kundundersökningar visar att kunderna
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numera är mycket nöjdare – före reformen var det hela 80 procent som
kände obehag inför det dåvarande så kallade 2-kösystemet.39
Inträdet i nuvarande system regleras genom kontrakt mellan åkerierna
och trafiklogistikföretaget Apcoa, där varje åkeri och förare förpliktar sig
att följa en rad regler, till exempel om att löpande informera om bland
annat motortyp för registrerade taxifordon samt att hålla förare och fordon fräscha och kvittoredovisa hur man köpt bränslen, med mera.40 Alla
godkända bilar, i dag över 3 500 stycken, förses med en transponder som
gör att IT-systemet kan identifiera bilen och som möjliggör öppning av
bommarna. Först kallar beställningscentralerna sina bilar till Arlandas så
kallade remote-parkering som i dag rymmer omkring trehundra bilar.
Inträdet övervakas av både vakter och bommar. I remoten finns ett sanktionssystem: varje enskild bil får miljöpoäng och den mest miljövänliga
bilen får flest. Dessa miljöpoäng vägs sedan samman med poäng för
väntetid, bolag med mera, vilka tillsammans skapar en framkallningsordning bland bilarna i remoten. Huvudregeln är att den bil som har högst
miljöpoäng blir framkallad först till upphämtningsplatserna vid terminalerna 2, 4 och 5. Där står man först på en så kallad påmatningsuppställning, som också den har bommar, och därefter möter man kunderna
i en lastningszon där chaufförerna går ut ur sina bilar och visar upp både
sig och bilen. ”Det är lite skönhetstävling över det, och det är meningen”,
förklarar Tomas Kreij. Kunderna ska se att både bil och chaufför ser vårdade ut, och här finns möjlighet för dem att välja bland bolag och bilar.
Tvärtemot ordningen på Centralplan har Taxi Stockholm och Taxi 020
här fått filerna längst bort ifrån kundernas utgång, medan den närmaste
filen, efter påtryckningar av bland andra Konkurrensverket, delas av de
mindre bolagen. Swedavias system bygger också i hög utsträckning på
övervakning. Missköter man sig i något allvarligt hänseende riskerar man
omedelbar uteslutning ur systemet i 6 månader.41 Här märks också inslag
av medlemskap. Swedavia, Arlanda Express, Stockholms hamnar och Jernhusen har mötts fyra gånger per år sedan 2010 i något de kallar Terminalägarforum. ”Taxibolagen samverkar ju i vissa frågor och därför behövde
också vi terminalägare samverka”, förklarar Tomas Kreij. I dag finns ett
maxpris om 625 kronor inom en markerad zongräns som grovt sträcker
sig mellan Uppsala och Stockholm. Liknande takprisregler har bland
andra Stockholms hamnar och bolaget A-Train som äger och driver Arlanda Express. Enligt dess vd Per Thorstenson har takpriset införts ”för
att skydda våra passagerare”.42 För att finansiera taxisystemet på Arlanda
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tar Swedavia ut en servicekostnad om 35 kronor per bil som angör systemet. Av den avgiften, som betalas av kunderna, tillfaller 10 kr Swedavia
och resten Apcoa. Med 1,2 miljoner angöringar per år motsvarar det en
omsättning på 50,4 miljoner totalt, varav 12 miljoner för Swedavia.43 Vad
Jernhusen tjänar på sina taxibytesplatser vill de ”av principskäl” inte
berätta för mig.44
Men bytesplatserna faller inte alla på läppen. Swedavia har redan varit
i Marknadsdomstolen två gånger och har åtskilliga anmärkningar hos
Konkurrensverket. I juni 2013 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt där de kräver att Swedavia ska
betala 340 000 kronor i böter för att de tagit ut felaktiga avgifter av
taxiföretag och i förlängningen av deras kunder. Under nio månader 2011
fick taxiföretagen betala en särskilt ”skyltavgift” på 25 kronor per kund
till Swedavias entreprenör Europark för att få hålla upp en skylt med
kundens namn på inne i ankomsthallen. Endast drygt 3 procent av avgiften, 85 öre, visade sig motsvara en faktisk kostnad, vilket Konkurrensverket anser styrker att Swedavia utnyttjat sin monopolsituation vid
bytespunkten Arlanda. Den särskilda skyltavgiften påfördes ca 115 000
enskilda taxiresor under 2011.45 Detta är inte första gången Konkurrensverket kritiserar organisatörer av kö- och framkallningssystem för taxi
vid Arlanda flygplats och på andra ställen för att missbruka sin dominerande ställning som marknadsplats.46

Världens mest reglerade
avreglerade marknad?
Det går mode i hur marknader ska organiseras. Det gäller inte minst
graden och arten av offentlig organisering av marknader. Efter en tid med
strikt statlig reglering och myndighetskontroll väntar vanligen en tid med
större tilltro till branschens egenåtgärder. Och tvärtom, enligt lärdomar från det fåtal länder där större avregleringsreformer genomförts,
som USA och Nya Zeeland. Efter avreglering av en taximarknad väntar
”påreglering” som ett brev på posten.47 I någon form. Som taxivärden
Thomas Hamrén på Centralplan i Stockholm uttrycker det: ”Den svenska
taximarknaden kanske är den mest reglerade avreglerade marknaden i
världen.”48
I den här artikeln har vi sett hur företag på hotellmarknaden och andra
resemarknader gått in som organisatörer av lokala bytesplatssystem för
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De senaste åren har Riksrevisionen genomfört en rad
utvärderingar av de stora avregleringarna på bland andra
tågmarknaden, apoteksmarknaden, elmarknaden, telekommarknaden och spelmarknaden. Resultatet är nedslående:
avregleringarna och den bristande tillsynen i deras kölvatten
har kostat staten åtskilliga miljarder.
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taxi och hur dessa system nu är på väg att utvecklas till en inkomstbringande sidoverksamhet och möjlig exportprodukt. I avregleringens kölvatten ser vi hur lokala, höggradigt organiserade marknadsplatser växer
fram. Det generella regelverk som politikerna avreglerat har nu deras
statliga och kommunala bolag (och andra, som de privata hotellen) känt
sig tvungna att ersätta med lokala organisationslösningar, där detaljerade regler alltjämt speglar en avgörande roll.
I vetskapen om att flertalet av de nya organisatörerna är offentligägda
bolag kan man också konstatera att det offentligas inflytande över marknader tar sig många uttryck. Fram till 1980-talet betonades det offentligas roll som planläggare, regelsättare och övervakare, via organisationer
som länsstyrelserna och Transportrådet. Sedan avreglering kom på agendan från mitten av 1980-talet framhålls det offentligas inflytande i rollen
som upphandlare och storkund på taximarknaden. Och nu är vi inne i en
period då denna styrning fått ett tydligt komplement i de statliga och
kommunala bolagens organisering av bytesplatser. Trots att man hellre
pratar om nya ”verktyg”49 och ”system” än om regler och sanktioner, är
det i praktiken samma sak: en ökad grad av organisering av taximarknaden. Det är precis som Transportstyrelsen skriver i sin senaste marknadsövervakningsrapport:
På varje marknad behöver det finnas tydliga spelregler och rättvisa förutsättningar för dem som verkar eller har avsikt att verka på marknaden. När allt
fler transportmarknader öppnas upp för konkurrens blir behovet av marknadsövervakning mer påtagligt än tidigare.50

Och det är en väldigt dyr lärdom. De senaste åren har Riksrevisionen
genomfört en rad utvärderingar av de stora avregleringarna på bland
andra tågmarknaden, apoteksmarknaden, elmarknaden, telekommarknaden och spelmarknaden. Resultatet är nedslående: avregleringarna
och den bristande tillsynen i deras kölvatten har kostat staten åtskilliga
miljarder.51

Noter
1. Samtliga intervjuade som jag citerat har fått och tagit möjlighet till återföring,
d.v.s. chansen att läsa texten och korrigera eventuella missförstånd och felaktigheter. Författarens varma tack till er alla som tagit er tid för intervju, besök
samt läsning och återföring.
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En marknad för utbildning
En kommun som såg en konkurrent i de snabbväxande
friskolorna tog saken i egna händer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genom ”marknadisering” har nya organisationsformer för grundskolan
växt fram runtom i svenska kommuner på senare årtionden. Förändringarna handlar om nya aktörer, nya sätt att leverera och ta emot utbildning, nya sätt att finansiera verksamheten, liksom om nya strategier, tankemodeller och attityder. De förändrade organisatoriska förutsättningarna
skapar incitament för ett förändrat – marknadsorienterat – beteende hos
många aktörer som tidigare styrts av andra regler och drivkrafter.
En del debattörer menar att svenska grundskolor har omvandlats till
marknadsaktörer som konkurrerar med varandra om elever, dessutom
alltmer för varje år som går. Under läsåret 2012/2013 var 16 procent av
landets nära femtusen grundskolor fristående, medan drygt 13 procent
av eleverna gick i friskola.1 För att etablera en friskola krävs statligt tillstånd, och samtliga typer av grundskolor i Sverige har offentlig finansiering. Men det är en heterogen grupp av aktörer – kommunala skolor,
fristående skolor, kommunala friskolor – som betraktas som säljare på en
marknad i den meningen att de erbjuder ett paket av tjänster till elever
och deras föräldrar. Parallellt med de privatägda friskolorna har alltså
även kommunala friskolor börjat växa fram. Elva sådana skolor var i
slutet av 2013 anslutna till Nätverket kommunala friskolor, enligt dess
webbplats.2
Den statliga utbildningsreformen 1992 anses sålunda ha skapat en
nationell kundvalsmarknad. Svenska grundskoleelever är utrustade med
en av staten fastställd peng, eller voucher, som följer dem under hela
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utbildningen. Elever och deras föräldrar har rätt att välja skola. Denna
marknadsmodell kan beskrivas som kundorienterad eftersom det är
kundernas intresse som betonas. Elever och föräldrar, vilka alltså utgör
efterfrågesidan, förväntas göra övervägda val mellan olika utförare. Genom
dessa val avgörs vilka av de konkurrerande skolorna på utbudssidan som
kommer att lyckas. Så är den allmänna bilden.

En annorlunda marknad
I själva verket är dock utbuds- och efterfrågebilden långt ifrån enkel. Till
skillnad från de flesta andra marknader finns här en förutbestämd efterfrågan – samtliga åldersbehöriga barn måste få grundskoleutbildning
enligt lag, och antalet barn är känt. Efterfrågan på marknaden styrs därför inte av prissättningen, vilket annars är ett grundantagande inom den
mikroekonomiska marknadsmodellen.
Prismekanismen är satt ur spel. Elever behöver inte fundera på tjänstens pris eftersom den redan är betald tack vare offentlig finansiering.
Elevernas möjligheter till fritt val kan också begränsas av att det i många
fall är offentliga representanter eller professionella personer som gör det
faktiska valet för dem. Generellt kan sägas att det finns tre typer av aktörer på denna kundvalsmarknad: de väljande kunderna, de konkurrerande
utförarna samt en tredje grupp bestående av politiker och tjänstemän som
ombesörjer finansieringen och bestämmer verksamhetsomfattningen.
Den sistnämnda gruppen ansvarar även för en stor del av marknadens
reglering och tillsyn.
En marknad för grundskoleutbildning är ett i grunden instabilt och
föränderligt arrangemang. Både efterfrågesidan och utbudssidan förändras, inte bara vad gäller antalet köpare och säljare, utan det handlar
också om organisatoriska förändringar, anpassningar, kompromisser och
konflikter på olika nivåer. Forskning pekar även på att den inbyggda
motsättningen mellan olika mål och intressen som kännetecknar den
offentliga sektorn skapar en grund för instabila organisatoriska arrangemang.3 Det som händer med grundskoleutbildningen kan därmed betraktas som ständigt pågående marknadsskapande processer. Men vem
skapar och organiserar offentliga marknader, och hur och varför?
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Offentliga marknader
Sedan 1990-talet har en förändringsvåg svept över den offentliga sektorns
organisationer, inte bara i Sverige utan runtom i världen. Med syftet att
omorganisera och effektivisera den offentliga sektorn har fokus skiftat
från hierarkisk planering och reglering till marknadstänkande, decentralisering, kostnadseffektivitet, flexibilitet och valfrihet. De nya organisatoriska lösningarna har kännetecknats av tanken att konkurrens mellan
olika utförare skapar ett marknadsorienterat – och därmed effektivt –
agerande hos både utförare och kunder.
Utförare på offentliga marknader kan ha offentliga eller privata ägare
och drivas i vinstdrivande eller icke-vinstdrivande syfte. Det som kännetecknar en offentlig marknad är att det är offentliga organ som har det
övergripande ansvaret för att tjänste- eller varuproduktionen verkligen
kommer till stånd.
Offentlig marknad är ett komplext begrepp. Å ena sidan kan en sådan
marknad liknas vid det som traditionellt menas med marknader, som i
mikroekonomisk teori. Här talar nationalekonomer om förhållanden
mellan utbud och efterfrågan som regleras genom marknadsmekanismen,
varvid pris och såld kvantitet avgörs. Ett grundläggande kännetecken hos
offentliga marknader är att konkurrens mellan olika slags utförare, exempelvis grundskolor i olika regi, har kommit att ersätta svunna tiders
monopolistiska offentliga produktion. Å andra sidan skiljer sig offentliga
marknader från den gängse mikroekonomiska bilden i en rad avseenden.
Exempelvis finns det utförare på offentliga marknader som inte har
vinstmaximering som mål. Många grundskolor ägs av kommuner eller
stiftelser och agerar därmed utifrån annorlunda förutsättningar än skolor
med privat huvudman. En annan skillnad ligger i att elevernas köpstyrka
inte mäts i penningtermer på samma sätt som på en traditionell marknad,
i och med att alla elever har lika stor elevpeng och även konsumerar ungefär samma kvantitet av tjänsten.
När forskare talar om det offentliga i offentliga marknader pekar de
framför allt på det övergripande politiska ansvaret och regleringen. Kommuner och andra offentliga organisationer har ett lagstadgat uppdrag att
skattefinansiera och leverera tjänster till medborgare samt att bestämma
över tjänsternas innehåll och omfattning. Detta politiska ansvar gentemot
medborgarna kan inte väljas bort. Offentliga marknader uppstår med andra
ord inte av sig själva. De är medvetet planerade, skapade och reglerade.
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Forskning visar att processer av offentligt marknadsskapande oftast initieras av politiker.4
För att förstå den svenska grundskoleutbildningens marknadisering
behöver vi studera lokala praktiker, eftersom det är där den faktiska
omorganiseringen sker. Grundskolan är ett kommunalt uppdrag. Beroende på de lokala aktörernas unika erfarenheter, egenskaper och mål har
olika svenska kommuner tillämpat egna organisatoriska lösningar och
skapat egna offentliga marknader inom sina gränser. Det råder specifika
förutsättningar i varje kommuns lokala marknadsstruktur: säljarnas antal och storlek, elevernas antal och geografiska spridning, kommunens
hierarkiska uppbyggnad, sättet att fördela ersättning, politisk styrning,
tjänstemannareglering och många andra faktorer.

En marknadsskapande process
För att belysa hur offentliga marknader skapas har jag följt en process där
en sådan marknad för grundskoleutbildning upprättades i Norrköpings
kommun under perioden 2006–20125. Omorganiseringen i kommunen
handlade om att skapa nya förutsättningar för både kommunala och
fristående grundskolor att agera som aktörer på en gemensam lokal marknad.
Kommunledningen i Norrköping hade under flera år diskuterat grundskolans problem och utmaningar. Elevunderlaget höll på att sjunka,
kostnaderna ökade och betygsresultaten bedömdes vara otillfredsställande. I debatten nämndes även tröga beslutsprocesser, otydliga mål och
avsaknad av pedagogisk mångfald och motivation som faktorer där kommunen behövde vidta åtgärder.
Inte minst diskuterades det ökande antalet friskolor som etablerades
i kommunen. Koalitionen vid rodret (S, V, MP) uttryckte oro över grundskoleverksamheten och fick medhåll av oppositionen. Grundskolesektorn
i kommunen började alltmer likna en marknad: år 2007 fanns det nio
friskolor vid sidan av de drygt femtio kommunala grundskolorna i kommunen – alla intresserade av samma elever. Kommunala rapporter visade
att antalet elever som valde en friskola framför ett kommunalt alternativ
ökade för varje år, vilket enligt politikerna medförde att flera kommunala skolor hotades av nedläggning. Lokaltidningarna presenterade talande bilder av att skolverksamheten i kommunen befann sig i kris.
Norrköpings politiker menade att den hårdnande konkurrensen mellan
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kommunala och fristående skolor påverkade organisationen i kommunen
på ett besvärande sätt. Efter en politisk motion från oppositionen uttalade Barn- och ungdomsnämnden att den var redo att förändra utbudssidan på den skolmarknad som höll på att formas. En del aktörer i kommunen beskrev avsikten att införa organisatoriska förändringar i den
kommunala skolorganisationen som ett sätt att skydda de kommunala
skolorna från friskolornas konkurrenskraft. Andra välkomnade den utlovade förändringen som en förbättring av den kommunala skolans kvalitet
och trovärdighet. Barn- och ungdomsnämndens ordförande förklarade
att nämnden ville ta ansvar för kommunens elever och skapa möjligheter
för dem att få en likvärdig utbildning oavsett deras val av skola.

Kommunala friskolor
Norrköping bestämde sig för att etablera en tredje typ av marknadsaktör
som kallades kommunala friskolor. Sådana skolor var redan igång i några
andra kommuner, men det fanns ingen gemensam modell för dem och
inte heller något regelverk. Tanken var att låta några kommunala grundskolor agera mer självständigt utan att förlora tryggheten i kommunens
famn. Självständigheten skulle enligt förväntningarna stimulera rektorer
och skolpersonal till nytänkande och förbättra kommunala skolverksamheter, vilka ofta utmålades som stelbenta och gammalmodiga. Entusiastiska politiker från samtliga partier samlades bakom förslaget. Kommunala
tjänstemän, rektorer och intresseorganisationer blev snart involverade i
arbetet med att utforma den nya organisationsformen.
Men hur mycket frihet och vilket slags frihet behöver en kommunal
friskola för att bli en starkare aktör på marknaden? De många frågor som
initiativtagarna ställde sig handlade bland annat om den kommunala
friskolans ställning i den kommunala hierarkin, befogenheter och skyldigheter för ledning och övrig personal i den kommunala friskolan, samt
skolans finansiering. En politiker (S) sa så här i en intervju:
Det som gör den här frågan lite svår är att vi på något sätt ska släppa friheten
över skolorna men samtidigt måste vi ha ett ansvar. Här tror jag att det kommer att bli en balansgång, men man måste pröva sig fram och det är viktigt
att man inte låser fast sig. Om man verkligen följer det här hela vägen så att
vi snabbt ska kunna göra justeringar åt båda hållen, så kanske skulle man
kunna släppa ännu mer på friheten så småningom. Eller om det inte alls
fungerar så måste man dra in det. Men jag tror att det är viktigt för dem som
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går in i det nu att också veta att det här är inget statiskt, jag ser det som ett
utvecklingsarbete.6

Förberedelsearbetet tog sin rundliga tid. Varken politiker, tjänstemän
eller rektorer hade en färdig lösning, men många såg processen i sig som
värdefull. Inte minst hade tjänstemännen många och långa diskussioner
med de kommunala skolornas rektorer. Rektorerna välkomnade ökat
egenbestämmande, vilket tjänstemännen hade till uppgift att åstadkomma
– utan att kommunen helt tappade kontrollen över verksamheten.
Efter många överväganden beslutade politikerna i Barn- och ungdomsnämnden att en försöksverksamhet med kommunala friskolor i kommunen skulle inledas vid årsskiftet 2007/08. För att skapa kortare beslutsvägar och ökad frihet för rektorerna, skulle kommunala friskolor inte
längre tillhöra den kommunala områdesorganisationen som andra kommunala skolor. En administrativ mellannivå togs därmed bort. Kommunala friskolor fick även möjlighet att upprätta egen budget och behålla
eventuella överskott för att återinvestera i verksamheten. Ytterligare ett
tecken på ökad självständighet var tillkomsten av rådgivande styrelser
som skulle utses bland skolans personal, elever och representanter från
det lokala näringslivet. Förhoppningen var att stärka banden mellan
skolan och lokalsamhället samt öka insynen för externa intressenter.
Kommunen öppnade även för att skolorna kunde skapa egna utbildningsprofiler.
Samtliga kommunala skolor inbjöds att ansöka om att omvandlas till
kommunala friskolor. Avsikten var att välja ut några av dem och låta dem
pröva sina vingar under en period. Skulle försöket ge positiva erfarenheter var politikerna beredda att erbjuda fler skolor att omorganiseras.
De förklarade även att de skulle kunna ta tillbaka ansvaret för de kommunala friskolor som eventuellt inte levde upp till förväntningarna.
Några aktörer såg satsningen som ett sätt att ta kontroll över marknaden,
medan andra beskrev det som att anpassa sig till marknadens krav.
Huvudpoängen är dock att Norrköpings kommun valde att aktivt arbeta
med att forma sin lokala grundskolemarknad.
Parallellt med satsningarna på att klarlägga innebörden av begreppet
kommunal friskola, arbetade politikerna med att föra kommunen närmare en annan grupp – friskolorna. Dessa aktörer ansvarade inför den
statliga myndigheten Skolverket och hade enligt politikerna och tjänstemännen alltför begränsade kontakter med kommunen. Kommunled122
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ningen hade i ökande grad fäst sig vid att kommunen betalade ut ersättning till friskolorna men saknade kunskap om och insyn i deras verksamhet. Barn- och ungdomsnämndens entusiastiske ordförande menade att
marknadens säljarsida måste reformeras i sin helhet för att säkerställa att
Norrköpings elever fick likvärdig grundskoleutbildning. Att föra de kommunala och de fristående skolorna närmare varandra fanns därför som
ett mål i organiseringsarbetet. Friskolerektorerna var å sin sida intresserade av att inleda ett samarbete med kommunen och efterfrågade
transparens i marknadens organisering, på samma sätt som politikerna
gjorde från sitt håll. Friskolerektorernas frågor gällde bland annat ersättningsnivåer för de olika skolorna, tillgång till gemensamma resurser och
graden av gemensam kommunal reglering och ansvar.

Bara en av drygt femtio
I början av 2008 invigdes Norrköpings första kommunala friskola, som
också blev den enda! Besvikna politiker och tjänstemän undrade först vad
som hade gjort att utfallet blev så lågt. Av de mer än femtio kommunala
grundskolorna hade endast sex ansökt om att få bli kommunala friskolor,
och av dem hade fem valt att hoppa av. Att det till slut blev bara en kommunal friskola berodde framför allt på ekonomifrågor – sent i processen
stod det klart att fem av de sex kandidaterna skulle få mindre i ersättning
som kommunala friskolor än vad de redan fick genom områdesorganisationen.
De rektorer som valde att hoppa av på ett sent stadium förklarade att
de var mycket intresserade av tanken bakom kommunala friskolor men
besvikna över att förändringen innebar mindre fördelaktiga ekonomiska
villkor. En del rektorer menade även att det fanns ett motstånd mot idén
i områdesorganisationen och att man som kommunal friskola riskerade
att hamna i utanförskap gentemot övriga kommunala skolor. Själva processen beskrevs av flera inblandade som alltför långdragen och ofokuserad, med många splittrade uppfattningar och förväntningar hos olika
aktörer. Några rektorer vars skolor inte hade ansökt om ombildning
menade samtidigt att deras skolor redan var tillräckligt självständiga och
hade gott om utrymme för egna initiativ.
Den marknadsskapande organiseringsprocessen stannade dock inte
här. Samtliga aktörer förklarade att processen trots allt hade varit lärorik,
bland annat för att marknaden synliggjordes. Politikerna, tjänstemännen,
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rektorerna och andra aktörer fick ökad förståelse av marknadens organisering och både sin egen och andras roll i den.
De olika aktörerna satsade därför på att fortsätta processen, trots det
magra utfallet i första rundan. Den enda kommunala grundskola som
omvandlats till kommunal friskola visade sig nå stora framgångar. Kommunens utvärderingar visade att skolan hade en stabil budget med överskott, elevernas betygsresultat var höga och medarbetarnas engagemang
var stort. Skolans arbete genomsyrades av laganda, framtidsoptimism och
förändringsbenägenhet. Trivseln och tryggheten ökade. Den engagerade
styrelsen satsade på att kvalitetscertifiera skolan och visade bra resultat.
Framgången medförde ett ökat förtroende för skolan från både politikernas och elevernas håll. Skolan blev högt efterfrågad av elever från hela
Norrköping. Den kom även att inspirera många andra rektorer och lärare
i kommunen.
Politikerna tvekade därför inte att låta den kommunala friskolan fortsätta efter den tvååriga försöksperioden. Deras ambition var nu att sprida
framgångsreceptet till andra kommunala skolor. Många kommunala
rektorer efterfrågade en tydlig organisatorisk lösning med ökat självbestämmande. Redan fyra år senare, 2012, fattades därför det politiska
beslutet att låta samtliga kommunala skolor omfattas av samma organisationsmodell som den första kommunala friskolan. Norrköping blev
även den första kommunen i Sverige att underteckna ett samarbetsavtal
med friskolorna. Den marknadsskapande processen omfattade sålunda
samtliga typer av skolor och skedde på flera organisatoriska nivåer.

Framtiden
Av Norrköpings erfarenheter går det att utläsa en del svar på frågor av
typen av vem, hur, när och varför en offentlig marknad kan skapas. Kommunens sätt att ta tag i den upplevda krissituationen inom grundskolan
var att omorganisera marknadens utbudssida. Detta var ett svar på den
utveckling som hade initierats på nationell nivå genom 1992 års statliga
utbildningsreform. Det offentliga marknadsskapandet i Norrköping,
initierat av lokala politiker, blev en process som involverade ett stort
antal aktörer med skilda och ofta motsägelsefulla uppfattningar om marknaden och dess egenskaper, exempelvis vilka som är att betrakta som
marknadsaktörer och vilka som är konkurrenter. I Norrköping utgick de
flesta aktörer inledningsvis från en bild av konkurrens mellan två grupper
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av skolor, för att senare skifta fokus från det kollektiva till det individuella.
Varje enskild skola kom alltmer att betraktas som en självständig aktör
med större möjligheter att hävda sig på skolmarknaden, vilket samtidigt
innebar att alla skolor kom att ses som konkurrenter till varandra. En
annan, delvis motsatt, följd var att grupptillhörigheten synliggjordes och
att aktörerna tog tillvara den styrka som fanns inom exempelvis gruppen
kommunala skolor.
I Norrköping visade det sig vara viktigt att skapa dialog för att synliggöra uppfattningarna och nå en rimligt gemensam bild av både den
nuvarande och den önskade marknaden. Hos många aktörer i Norrköping
har tilltron till marknadens inneboende självreglerande egenskaper varit
stark. Samtidigt har aktörerna tydligt strävat efter att gemensamt skapa
ett fungerande organisatoriskt arrangemang. Den sociala interaktionen
har varit av stor betydelse för marknadsskapandet. Det innebär att de
som i framtiden har att skapa offentliga marknader kan behöva mycket
tid och energi för att möjliggöra sådan interaktion och slutlig framgång.
Inte minst är detta viktigt då Norrköpings erfarenhet visar att det kan
finnas motstånd mot marknadsorienterade förändringar.
Försöket att etablera kommunala friskolor i Norrköping har också
präglats av att frågan om kommunens insyn och reglering har tagit
mycket plats i förhandlingarna. Det har lett till en långdragen process där
förändringar i resursfördelning för skolorna synliggjorts alltför sent. Utträde ur ett gemensamt resursfördelningssystem har medfört betydelsefulla förändringar i finansiering för både den kommunala friskolan och
andra kommunala skolor. Denna erfarenhet visar att det är viktigt att
tidigt i processen försöka skapa tydliga incitament för marknadsaktörerna gällande både reglering och finansiering. I Norrköping skapades till
slut en marknad med tydliga förutsättningar för samtliga skolor, både
kommunala och fristående.
Politiska mål har varit viktiga i processen, och den har kännetecknats
av ett – kanske överraskande – brett politiskt samarbete mellan politiker
från samtliga partier i Norrköping. Detta har återspeglats i den marknadsstruktur som skapats såtillvida att alla partier har fått några önskemål
tillgodosedda. En sådan bred uppslutning bakom en gemensam politisk
vision kan vara avgörande för att marknadsskapandet ska kunna genomföras med lyckat resultat. Erfarenheterna visar också att det gemensamma
politiska budskapet kan främjas och förstärkas av att aktörer på olika
organisatoriska nivåer involveras i det praktiska arbetet, exempelvis
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kommunala tjänstemän, rektorer och lärare samt lokala organisationsföreträdare. Inte minst handlar det om att nå en gemensam förståelse av
målet för marknadsskapandet.
I Norrköping har man därför kunnat kombinera marknadsinslag med
det offentliga – eller kanske snarare det marknadslika med politiskt ansvarstagande och kontroll – på en offentlig marknad.

Noter
1. Enligt Friskolornas Riksförbund.
2. www.komfri.se.
3. Tom Christensen m.fl. (2005), Organisationsteori för offentlig sektor, Malmö:
Liber Ekonomi.
4. Gustaf Kastberg (2005), Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och
skapade marknader i kommuner och landsting, avhandling, Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.
5. Olga Yttermyr (2013), Varför blev det (bara) en? En studie av en offentlig marknad
i förändring, avhandling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling,
Linköpings universitet.
6. Ibid., s. 5.

127

MARTA SZEBEHELY

Vinstsyfte i äldreomsorgen
Ekonomer tenderar att vara mer positiva än omsorgsforskare
till vinstdrivande välfärdsföretag. De förra ser höjd kvalitet
och eﬀektivitet, de senare risk för ökad ojämlikhet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I boken Plikten, profiten och konsten att vara människa diskuterar Göran
Rosenberg betydelsen av olika drivkrafter när det gäller välfärdstjänster.
I förordet till den nya utgåvan noterar han den osedvanligt långtgående
förändring som skett i Sverige, utan att drivkrafternas betydelse över
huvud taget funnits med i den politiska diskussionen:
Med sömngångaraktig samstämmighet instiftade Sverige på kort tid ett
välfärdssystem, där vem som helst, av vilka skäl som helst, hade rätt att med
offentliga medel fostra våra barn, vårda våra sjuka och ta hand om våra
gamla. Det gjordes därvid ingen skillnad mellan självstyrande personalkooperativ, icke-vinstdrivna stiftelser och vinstdrivna börsbolag, för att inte
tala om skatteplanerande riskkapitalister.1

Många välfärdstjänster har ursprungligen initierats av idéburna organisationer för att så småningom tas över av den offentliga sektorn, vilken
vid välfärdsstatens uppbyggnad ansågs vara självklart bäst lämpad att nå
de socialpolitiska målen om alla människors lika rätt till god utbildning,
vård och omsorg. I Sverige rådde det i stort sett politisk enighet om
detta under många decennier, fram till tidigt 1980-tal. Då började nyliberala krafter ifrågasätta de så kallade offentliga monopolen.
Mot slutet av 1980-talet hade idéerna om konkurrens som drivkraft
för förnyelse och effektivitet inom den offentliga sektorn fått fotfäste
också inom den socialdemokratiska regeringen, framför allt bland det
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starkt ökande antalet ekonomer på Finansdepartementet. Det var också
en socialdemokratisk regering som på våren 1991 införde en ny kommunallag som gjorde det möjligt för kommunerna att lägga ut äldreomsorg
och andra välfärdstjänster på såväl ideella organisationer och kooperativ
som vinstsyftande företag. Förhoppningen var att idéburna organisationer, personal- och brukarkooperativ och små företag skulle stimulera den
offentliga sektorn och att konkurrensen skulle leda till både kostnadsbesparingar och kvalitetshöjningar.
I lagar och politiska dokument gjordes ingen åtskillnad mellan vinstsyftande och icke-vinstsyftande organisationer; de icke-offentliga utförarna kallades vanligtvis ”alternativa”. I statistiken redovisas än i dag äldreomsorgens utförare i endast två kategorier: kommunala och enskilda, där
den sistnämnda kategorin utgörs av ”vård och omsorg som kommunen
har det yttersta ansvaret för, men som utförs av annan än kommunen,
till exempel bolag (inklusive kommunala bolag), stiftelse eller kooperativ”.2 Den här indelningen är ingen självklarhet. I anglosaxiska länder
som USA och Australien är det inte ovanligt att skilja mellan vinstsyftande och icke-vinstsyftande organisationer när det gäller välfärdstjänster
som äldreomsorg. De icke-vinstsyftande innefattar då både offentligt och
privat drivna organisationer. Bakom denna uppdelning ligger tanken att
verksamheter som drivs i syfte att generera vinst för ägarna skiljer sig på
ett grundläggande sätt från verksamheter som har andra drivkrafter,
oavsett om dessa är offentliga eller privata.

Äldreomsorg i Norden
I Norden, liksom i många andra delar av världen, har det under senare
år skett en rad retoriska, institutionella och organisatoriska förändringar
av välfärdstjänsterna, med genomslag för marknadsinfluerade organisationsmodeller. I samtliga nordiska länder finns inslag av konkurrensutsättning och modeller där ”kunden” väljer leverantör, men graden av
marknadsorientering skiljer sig mellan de nordiska länderna.
En likhet mellan länderna är dock att de lagändringar som på olika
sätt från 1990-talets början öppnade upp för konkurrens inte kopplades
till några nationellt övergripande uppföljningar. Det saknas i stort reguljära nationella statistikuppgifter om hur stor andel av de äldre som får
äldreomsorg i vinstsyftande respektive icke-vinstsyftande regi, och kunskapen om hur omsorgens kvalitet och kostnader har påverkats är också
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Äldreomsorg i privat regi i Norden 2012*
Sverige

Finland

Danmark

Norge

Vinstdrivande

Nonproﬁt

Vinstdrivande

Nonproﬁt

Vinstdrivande

Nonproﬁt

Vinstdrivande

Nonproﬁt

Hemtjänst

21 ↑

2→

13 ↑

2↓

13 ↑

0

3

0

Äldreboende

18 ↑

3→

7/30 ↑

12/32↓

<1

?

4

6

Äldreomsorg
Totalt

19 ↑

3→

18 ↑

16↓

5–6 ↑

?

3–4

4–5

Förändringar sedan ca 1990: ↑ Ökning; ↓ Minskning; → Oförändrat. Uppgifterna för
finländska äldreboenden gäller sjukhem och andra institutioner (före /) respektive servicehus (efter /).

högst begränsad. Detta betyder dock inte att det helt saknas uppgifter. I
en nyligen publicerad översikt redovisas den kunskap som trots allt finns
om äldreomsorgens marknadisering i de nordiska länderna.3 Vi ser då
tydliga skillnader inom Norden när det gäller den vinstsyftande sektorns
storlek och struktur, liksom de icke-vinstsyftande privata utförarnas roll.
I Danmark och Norge är den vinstsyftande äldreomsorgen betydligt
mindre omfattande än i Finland och Sverige, se tabellen.
Kring 1990 fanns egentligen ingen äldreomsorg utförd av vinstsyftande aktörer i de nordiska länderna. Däremot fanns det, vid sidan av den
dominerande offentliga sektorn, kooperativ och religiösa eller andra idéburna icke-vinstsyftande organisationer i varierande omfattning. Tjugo
år senare stod vinstsyftande utförare för 18–19 procent av äldreomsorgen
i Sverige och Finland, och för 3–6 procent i Danmark och Norge. Inte i
något land har den icke-vinstsyftande sektorn ökat i omfattning. Den är
minst och oförändrat liten i Sverige (3 procent) och trots en viss minskning störst i Finland (16 procent). Även i Danmark har den icke-vinstsyftande sektorn relativt stor betydelse (ca 20 procent) inom sjukhemsvården, men har ingen plats alls inom hemtjänsten. Eftersom det saknas
statistik om andra äldreboenden än sjukhem är det inte möjligt att uppskatta den icke-vinstsyftande sektorns storlek inom den danska äldreomsorgen sammantaget.4
* Alla uppgifter ska ses som ungefärliga och bygger på uppskattningar från en rad
olika källor. Uppgifterna i Danmark och Sverige gäller timmar (hemtjänst) och
platser (äldreboende); i Norge kostnader och i Finland anställda, se vidare Meagher
& Szebehely (2013), s. 244–245.
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I Finland och Sverige har stora internationella företag fått en allt
större roll, och sedan 2005 är dessa företag i allmänhet ägda av riskkapitalbolag. Nära hälften av de privata äldreboendena i Sverige – motsvarande
cirka 10 procent av samtliga platser – drivs i dag av två riskkapitalägda
bolag, Attendo och Vardaga (tidigare Carema). Attendo är den största
privata aktören i både Sverige och Finland, och de fem största vinstsyftande företagen i Finland svarar sammantaget för uppskattningsvis 22
procent av samtliga äldreboendeplatser.5 Jämfört med länder i och utanför Norden är ägarkoncentrationen ovanligt stark i Finland och Sverige.
I Norge drivs endast ett tiotal äldreboenden av stora privata aktörer. I
Danmark är antalet ännu lägre, och där är de största aktörerna i stället
icke-vinstsyftande organisationer.
Delvis som svar på tendensen till fåtalskonkurrens (oligopol) infördes
i Sverige år 2009 lagen om valfrihet, LOV. Den syftade till att underlätta för kommunerna att införa kundvalsmodeller inom äldreomsorgen
och gjorde det betydligt enklare för företag att etablera sig på hemtjänstmarknaden. Vid sidan av Attendo, som står för en femtedel av den privata hemtjänsten, finns det i dag ett stort antal små privata hemtjänstföretag i Sverige. Många av företagen erbjuder tilläggstjänster vid sidan
av den biståndsbedömda, offentligt finansierade hemtjänsten till sina
hemtjänstmottagare liksom hushållstjänster till allmänheten – i båda
fallen till halva den faktiska kostnaden med hjälp av skattereduktionen
för hushållstjänster (RUT). Kundvalsmodeller finns också i Danmark och
Finland, och i betydligt mindre utsträckning i Norge. Gemensamt för de
nordiska länderna är att hemtjänsten domineras av många små företag,
så sammantaget präglas den privata äldreomsorgsmarknaden av både
koncentration när det gäller äldreboenden (i Finland och Sverige) och
fragmentering inom hemtjänsten – även om den vinstsyftande sektorn
totalt sett är betydligt mindre i Danmark och Norge.

Nordiska skillnader
Det behövs mer historiskt orienterad forskning för att förstå varför de
offentliga, vinstsyftande och icke-vinstsyftande organisationerna har så
olika stor betydelse i de nordiska länderna. I vad mån handlar det om
politiska majoritetsförhållanden, om makroekonomiska förutsättningar
och om intresseorganisationers styrka (för eller emot marknadisering)
vid kritiska tidpunkter?
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En viktig skillnad mellan länderna är förekomsten av entreprenadupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Sedan början
av 1990-talet har denna form av konkurrensutsättning varit relativt
vanlig i både Sverige och Finland, men betydligt mer sällsynt i Norge och
Danmark. I början av 1990-talet hade Danmark sina svåraste ekonomiska år bakom sig, och Norge hade (och har fortfarande) god ekonomi
tack vare sina oljefyndigheter. Däremot var både Finland och Sverige hårt
drabbade av recession. Detta var en tid då idéer om konkurrens som
drivkraft för förnyelse inom den offentliga sektorn fått fotfäste inom den
politiska eliten och då kommunpolitiker från olika partier tog till sig
löftena om bättre kvalitet och inte minst sänkta kostnader. Äldreboenden
bjöds ut till upphandling genom priskonkurrens, där hugade aktörer fick
tävla om att driva ett äldreboende till lägsta pris. Historiskt sett gynnade
denna form av entreprenadupphandling stora företag, som kunde lägga
lägre bud på grund av stordriftsfördelar eller till och med lägga ett underbud för att komma in på marknaden. I dag är ren priskonkurrens sällsynt.
I stället handlar det om en kombination av kvalitet och pris, eller ren
kvalitetskonkurrens där utförarna konkurrerar genom att erbjuda den
högsta kvaliteten till ett fastställt pris. Även denna form av konkurrensupphandling har tenderat att gynna stora företag som har resurser att
utforma övertygande anbudshandlingar.6 Över tid tenderar dessutom ofta
stora aktörer att växa genom att köpa upp mindre företag och genom
företagssammanslagningar.
Att de stora koncernerna har en större del av marknaden i Finland och
Sverige än i Danmark och Norge kan således bero på att marknadiseringsvågen slog igenom tidigare och i form av entreprenadupphandling,
vilket i sin tur kan kopplas till makroekonomiska skillnader mellan länderna. Men av betydelse för de vinstsyftande företagens större roll i
Finland och Sverige är troligen också att dessa två länder har valt att fullt
ut implementera EU:s konkurrenslagstiftning, trots att välfärdstjänster
som äldreomsorg fick undantas.

Den icke-vinstsyftande sektorns ställning
Vid sidan av den snabbt ökande vinstsyftande äldreomsorgen i Finland
är det samtidigt detta land som har Nordens största icke-vinstsyftande
sektor. Detta har en lång historisk tradition, och en specifik finländsk
finansieringsmodell har haft stor betydelse. Penningautomatföreningen,
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som har ensamrätt att driva spelautomater i Finland, har gett omfattande bidrag till välfärdstjänstesektorn, bland annat till äldreomsorg.
Dessa bidrag gavs länge endast till icke-vinstsyftande organisationer – inte
till kommuner eller företag – och under 1980- och 90-talen byggdes
14 000 servicehuslägenheter i icke-vinstsyftande regi med hjälp av dessa
medel. År 2001 ändrades lagen med konkurrensneutralitet som argument,
så att icke-vinstsyftande organisationer inte längre fick särbehandlas.
Därefter har de vinstsyftande företagen roll i den snabbt växande servicehussektorn ökat mycket kraftigt.
Inte heller i Sverige särbehandlas icke-vinstsyftande organisationer,
medan Danmark och Norge har valt en annan linje. I Danmark betraktas
de icke-vinstsyftande sjukhemmen i princip som en del av den kommunala verksamheten, och kommunerna har rätt att träffa långsiktiga överenskommelser med dessa organisationer utan krav på konkurrensutsättning.7 År 2006 instiftade Norge en lag med ett liknande syfte: att positivt
särbehandla icke-vinstsyftande äldreboenden. I likhet med Danmark kan
norska kommuner välja att ingå långsiktiga driftavtal med ideella och
andra icke-vinstsyftande organisationer utan att behöva inbjuda vinstsyftande företag att konkurrera. Orsaken till lagändringen var erfarenheten att de ideella organisationerna – trots erkänt hög kvalitet – inte
klarade sig i anbudskonkurrensen.
Norge är visserligen inte med i EU men följer i dessa avseenden EU:s
konkurrenslagstiftning. I enlighet med en tidigare dom i EU-domstolen
(det så kallade Sodemarefallet) är det fullt möjligt för ett medlemsland
att välja att utesluta vinstsyftande företag från välfärdstjänstesektorn – så
länge organisationer inom och utom det egna landet behandlas på samma
sätt. Att tillåta eller förbjuda vinstsyftande utförare är därmed i grunden
ett politiskt val.

Politiska skillnader?
Det finns tydliga skillnader mellan de politiska blocken när det gäller
synen på konkurrens och vinster i välfärden. Det förefaller också finnas
större skepsis bland lokala politiker – oavsett partifärg – mot konkurrens
och vinstsyftande företag i Danmark och Norge än i Finland och Sverige.
I Danmark har exempelvis totalt endast fyra kommuner konkurrensutsatt
sammanlagt sex äldreboenden. Som jämförelse kan nämnas att i Sverige
konkurrensutsattes sjuttio äldreboenden bara under arton månader 2011–
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12. De flesta danska kommunpolitiker, oavsett partifärg, föredrar att låta
kommunen eller icke-vinstsyftande organisationer ansvara för vården av
de mest omsorgsbehövande medborgarna.
Också i Norge finns ett mer utbrett politiskt motstånd mot vinstsyftande
företag inom äldreomsorgen. Fagforbundet (den norska motsvarigheten
till Kommunal) har varit mycket kritiskt mot konkurrens och vinstsyftande
utförare. I stället formulerade förbundet vid slutet av 1990-talet en alternativ strategi för förnyelse av kommunal verksamhet som kom att kallas
Modellkommunförsöket. Detta var en ansats att samla dem som är närmast berörda av äldreomsorgen och andra välfärdstjänster för att gemensamt utveckla den kommunala verksamheten inifrån och underifrån.
Initiativet fick stor spridning och utvecklades till det så kallade Kvalitetskommunprogrammet, som vid slutet av 00-talet samlade en tredjedel
av Norges kommuner (med olika politiska majoriteter). Ansatsen bygger
på decentralisering och samarbete på lokal nivå mellan omsorgspersonal,
kommunpolitiker och tjänstemän samt i viss mån brukare. Utvärderingar
har visat på vissa kvalitetsförbättringar, framför allt i de kommuner som
har längst erfarenhet och där de anställda fått störst inflytande.
I Sverige har dessa tankegångar uppmärksammats av Vänsterpartiet,
SSU och framför allt Miljöpartiet. I en aktuell riksdagsmotion föreslår
fyra MP-politiker att modellen ska prövas även i Sverige:
Det behövs alternativ till dagens marknadslösningar där medborgare reduceras till kunder […]. Konkurrensutsättning bygger på att de som arbetar
med välfärdstjänster ska sporras att göra ett bättre arbete genom konkurrens
i stället för samarbete. Kvalitetskommunekonceptet däremot präglas av helt
andra värderingar: tro på de anställdas kompetens och kreativitet, en tillit
till att de vill och kan föra verksamheten framåt.8

Det här perspektivet bygger på en annan människosyn än de ekonomiska
teorierna om konkurrens och vinst som drivkraft till förändring. Det
bygger främst på tilltro till att de som har som sitt yrke att ta hand om
gamla och skröpliga människor vill och kan ge god omsorg och att de vill
och kan bidra till att förbättra äldreomsorgen om de får förutsättningar
för det. Huruvida dessa tankegångar kommer att prägla framtidens äldreomsorg i Sverige återstår att se.
Klart är att det finns en utbredd skepsis också i den svenska befolkningen mot vinstsyftande välfärdsföretag. I en helt färsk undersökning gjord
för denna årsbok och som redovisas i den sista artikeln i boken svarar 60
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procent av den svenska allmänheten Nej på frågan: ”Anser du att företag
med vinstsyfte ska få driva sjukhus i Sverige?” Endast 9 procent är förbehållslöst positiva.
På liknande sätt håller år 2013 enligt SOM-undersökningen 69 procent
av befolkningen med om påståendet ”Vinstutdelning ska inte tillåtas
inom skattefinansierad vård, skola och omsorg”, medan endast 13 procent
inte håller med. Det finns också en klar övervikt i opinionen mot att ”låta
privata företag svara för äldreomsorg”. Skillnaderna mellan de olika
partiernas sympatisörer är tydliga, men i alla grupperna är det fler som
är kritiska än positiva till privatisering av äldreomsorgen och vinst i välfärden. Medborgarna är härvidlag betydligt mer avståndstagande än
politikerna. I den senaste SOM-rapporten konstaterar Lennart Nilsson:
”Ställningstagandena präglas av ideologi och partisympati men med en
stor skillnad i åsikter mellan väljare och valda.”9

Konkurrensens konsekvenser
– en omstridd fråga
Vi har kunnat konstatera att förhoppningarna om att kooperativ och
ideella organisationer skulle vitalisera den offentliga sektorn inte har infriats i de nordiska länderna; åtminstone har inte dessa organisationer
ökat i omfattning i något land. Men hur har det gått med förhoppningarna om minskade kostnader och höjd kvalitet? Finns det några skillnader
mellan kommuner som har valt att behålla all sin äldreomsorg i egen regi
och kommuner som har infört konkurrens i form av entreprenadupphandling eller kundval? Och råder det skillnader mellan äldreomsorg som
utförs i vinstsyftande, icke-vinstsyftande och kommunal regi? Inom dessa
områden är kunskapsläget högst varierande i de olika nordiska länderna,
och även om det finns kunskapsluckor också i Sverige är det tveklöst här
som det finns mest information. Den följande redovisningen bygger därför på svenska studier.10
När det gäller kostnader är bilden inte entydig. De första årens upphandling av äldreboenden efter priskonkurrens ledde sannolikt till sänkta
kostnader, medan studier av senare års upphandlingar inte visar på motsvarande besparingar. Även när det gäller kundvalsmodeller inom hemtjänsten finns motstridiga bilder: enligt en studie har kostnaderna i de
kommuner som infört LOV ökat snabbare än i andra kommuner, som en
följd av ökade kostnader för bland annat upphandling och efterkontroll,
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medan en nyligen publicerad utredning i stället fann lägre kostnadsökningar i kommuner med än utan LOV.11 Tyvärr saknas uppgifter om de
sammantagna kostnaderna för upphandlingsadministration och kvalitetsuppföljning.
Det finns fler studier av kvalitet än av kostnader, och även här pekar
studierna i olika riktningar. Hälften av landets kommuner bedriver all
sin hemtjänst i egen regi, och hälften har infört LOV. Enligt riksomfattande studier är hemtjänstmottagare i kommuner där alla har kommunal
hemtjänst lika nöjda som brukare i kommuner som har infört kundvalsmodeller, och de som har kommunal hemtjänst är lika nöjda som de
som använder privata hemtjänstutförare. Inte heller när det gäller äldreboenden finns det några systematiska skillnader mellan offentliga och
privata utförare när det gäller hur nöjda de äldre är med sin äldreomsorg.
När det gäller andra kvalitetsmått finns vissa skillnader: äldreboenden
i vinstsyftande regi, och framför allt de som drivs av riskkapitalbolag, har
lägre personaltäthet, fler timanställda och lägre andel anställda med formell utbildning än kommunala äldreboenden. En studie visar också att
personaltätheten sänks efter att ett riskkapitalbolag har tagit över ett
äldreboende i Sverige, och liknande resultat finns även i internationell
forskning. Samtidigt har svenska äldreboenden i vinstsyftande regi högre
så kallad processkvalitet, som exempelvis dokumenterade bedömningar
av olika risker. Till exempel har de äldre i betydligt högre grad än i kommunala äldreboenden riskbedömts för trycksår, undernäring och fall
(enligt utförarnas egna uppgifter som de redovisas till Socialstyrelsen).
Däremot saknas nationella uppgifter om den faktiska förekomsten av
trycksår, undernäring och fallskador, och det är därför inte känt om privata och offentliga utförare skiljer sig när det gäller dessa aspekter av
resultatkvalitet.
Mönstret är likartat när det gäller hemtjänsten: vinstsyftande hemtjänstföretag har lägre andel personal med formell utbildning och betydligt fler timanställda än såväl kommunala som icke-vinstsyftande hemtjänstorganisationer. Samtidigt har de privata företagen högre processkvalitet, till exempel finns en uppdaterad genomförandeplan för fler av
hemtjänstbrukarna.
Olika forskare och andra bedömare tolkar dessa resultat på olika sätt
och tar fasta på olika aspekter. Ekonomer tar sin utgångspunkt i ekonomisk teori och tolkar gärna resultaten som tecken på högre effektivitet
hos de privata utförarna, som trots lägre personaltäthet har bättre pro137
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cesskvalitet och lika nöjda brukare.12 De tenderar också att göra en relativt
optimistisk bedömning av de äldre hjälpmottagarnas förmåga att göra
informerade val och att göra ett omval om de inte är nöjda. Detta förväntas höja verksamheternas kvalitet, särskilt inom hemtjänsten: det sägs vara
enklare för brukarna att värdera kvaliteten på hemtjänst jämfört med på
särskilt boende. Det beror både på brukarna själva, som är yngre och friskare,
men också på tjänsten, som jämfört med särskilt boende har ett lägre vårdinnehåll och därmed är lättare att förstå. För det andra är det enklare att byta
utförare om man inte är nöjd med hemtjänsten.13

Samtidigt betonas vikten av tillsyn, kontroll och övervakning, framför
allt när det gäller äldreboenden, medan man inom hemtjänsten förväntar
sig att ”valfriheten sannolikt har god kvalitetsstyrande effekt i normalfallet”.14
Omsorgsforskare som jag själv tar snarare utgångspunkt i omsorgsforskning som har visat att tillräckligt med tid i mötet mellan omsorgsgivare och brukare, liksom hög personalkontinuitet, är viktiga kvalitetsaspekter för de äldre.15 Ur detta perspektiv framstår de vinstsyftande
företagens lägre personaltäthet och färre fast anställda som ett möjligt
problem. Omsorgsforskare betonar också de stora och ökande omsorgsbehoven bland de äldre som i dag bedöms vara berättigade till äldreboende eller hemtjänst. Även om många äldre på ett allmänt plan uppskattar möjligheten att välja är det många som i praktiken inte klarar
valsituationen, och många är oroade över att välja fel. ”Det är inte en
köpvillig kund på en hemtjänstmarknad som biståndsbedömaren oftast
möter, utan en person som sakta behöver vänja sig vid och acceptera att
livet blivit annorlunda”, skriver utredaren Ingrid Hjalmarson vid Stockholms läns äldrecentrum i en utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholm.16 Närmare hälften är inte ens medvetna om att de har gjort ett val,
och mycket få (uppskattningsvis 4 procent) gör ett omval, inte minst
eftersom kontinuitet är en så viktig kvalitetsaspekt. Därför är omsorgsforskarna betydligt mer tveksamma än ekonomerna till valfrihetsmodellernas potential att höja omsorgens kvalitet.

Universalism och valfrihet
De nordiska länderna har en gemensam historia av universella ambitioner
när det gäller äldreomsorgen. Skattefinansierade tjänster av lika hög kva138
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litet förväntas fortfarande vara tillgängliga för alla. Rika och fattiga förväntas använda samma kommunala hemtjänst och sluta sina liv på samma
sjukhem. För att alla sociala grupper ska vilja använda samma offentliga
välfärdstjänster måste dessa vara attraktiva även för dem med mer resurser
– en ambition som fångas i ett uttryck som brukar tillskrivas folkhemsarkitekten Gustav Möller: ”Endast det bästa är gott nog åt folket.” Centralt i denna tankegång är att mindre privilegierade grupper gynnas om
samma tjänster utnyttjas även av medelklassen.
Som vi har sett tenderar olika aktörer att göra olika tolkningar av konkurrensens konsekvenser för äldreomsorgens kostnader och kvalitet.
Detsamma gäller med all sannolikhet även de fördelningsmässiga konsekvenserna av marknadens intåg på äldreomsorgens område. Här är
kunskapsläget dock mycket mer begränsat. Vi vet inte om olika sociala
grupper i ökad eller minskad utsträckning får del av en äldreomsorg av
lika god kvalitet. Internationell forskning och svenska myndighetsrapporter pekar mot att äldres sociala bakgrund har stor betydelse för hur
de klarar sig i valfrihetsmodeller och andra former av konkurrensutsatt
omsorg. Det är troligt att det finns både vinnare och förlorare i en marknadspräglad äldreomsorg.
En välrenommerad amerikansk ekonom, Rebecca Blank, har noterat
att detta gör marknadslösningar och konkurrens mindre attraktiva för
samhällen som betonar generell välfärd: ”The more one cares about
enforcing ’universalism’ in the provision of services, the stronger the
argument for government provision.”17 För en nordisk äldreomsorg med
jämlikhetsambitioner borde de fördelningsmässiga konsekvenserna av
konkurrens, valfrihet och vinst ägnas betydligt större uppmärksamhet än
vad som är fallet i dagens Sverige.

Noter
1. Göran Rosenberg (2013), Plikten, profiten och konsten att vara människa, Stockholm: Bonnier Pocket (2:a utgåvan; 1:a utgåva 2003), s. 11.
2. Citerat från Socialstyrelsen (2013), Äldre och personer med funktionsnedsättning.
Regiform år 2012, s. 12.
3. Gabrielle Meagher & Marta Szebehely (red.) (2013), Marketisation in Nordic
Eldercare. A Research Report on Legislation, Oversight, Extent and Consequences,
Stockholm Studies in Social Work, Stockholms universitet. När inte annat
anges är informationen i kapitlet hämtad från denna översikt.
4. År 2010 drevs en femtedel av de danska sjukhemmen av icke-vinstsyftande
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organisationer (ofta med en specifik värdegrund). Andelen var oförändrad
under 2000-talet, men samtidigt minskade antalet sjukhem kraftigt för att
ersättas av moderna former av äldreboenden där uppgifter om ägarförhållanden
saknas (Malena Thøgesen (2013), Selvejende institutioner i Danmark. Institutionernes udvikling, udbredelse og karakter på udvalgte samfundsområder, Aalborg Universitet.
Enligt en nystartad lobbyorganisation för dessa fem största äldreomsorgsföretag
svarar de för 11 500 äldreboendeplatser, se artikel från 15 oktober 2013: http://
svenska.yle.fi/artikel/2013/10/15/privata-vardforetag-vill-ha-gemensammaspelregler (senast kontrollerad 18 mars 2014). Detta motsvarar 22 procent av de
sammanlagt 54 000 äldreboendeplatserna i Finland (Nososko (2013), Social tryghed i de nordiske lande 2011/12, Nordisk Socialstatistisk Komité, Köpenhamn, s. 133).
I en genomsnittlig anbudsupphandling av ett äldreboende måste anbudsgivare
uppfylla drygt 200 ”skall-krav” och det har uppskattats att kostnaden för att
lägga ett anbud är ca 200 000 kr (Mats Bergman & Henrik Jordahl (2014),
Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen, Rapport till
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:1, Finansdepartementet).
Konkurrencestyrelsen (2010), In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner, Köpenhamn.
Motion till riksdagen 2013/14:Fi307 av Annika Lillemets m.fl. (MP), Nya välfärdsmodeller.
SOM-seminarium 24 april 2014. Presentation av Lennart Nilsson: ”Vinster i
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Små guldklimpar och stora pengar
Personförsäkringsmarknaden präglas av återkommande konﬂikter,
liksom av statliga och privata försök att organisera bort störningarna.
På senare år har bolagens behov av hälsoinformation stått i
motsättning till kundernas behov av personlig integritet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marknaden för privata personförsäkringar är en komplicerad handelsplats. Kunden betalar produkten i förskott, för en möjlig användning i
framtiden, som egentligen är oönskad av båda parter: köparen vill förbli
frisk och säljaren slippa betala ut ersättningar. Kundernas situation kompliceras av att det är svårt att bedöma både de juridiska villkorstexterna
som medföljer produkten och säljarnas framtida ekonomiska förmåga att
införliva sina löften.1 Säljarnas situation kompliceras av att det är svårt
att bedöma den risk – kundernas hälsotillstånd – som ska försäkras. Ett
ömsesidigt förtroende mellan bolag och kunder är grundläggande för att
en försäkringsmarknad ska fungera.2
Personförsäkringsmarknaden är därtill historiskt präglad av återkommande värdekonflikter. Enligt tidiga kritiker av livförsäkringar i början
av 1800-talet och barnförsäkringar i slutet av 1800-talet var det överhuvudtaget inte moraliskt försvarbart att etablera monetära överensstämmelser för liv och död eller att prissätta ovärderliga barn.3 I mitten av
1900-talet, för att nämna ytterligare ett exempel, antog den svenska
socialdemokratiska partikongressen ett program som krävde villkorslöst förstatligande av försäkringsväsendet.4 Konflikterna har mötts med
organisering. Den svenska försäkringsmarknaden under de senaste 150
åren har snarast utmärkts av ett växelspel mellan statens lagregleringar
och de privata bolagens självregleringar. Lite schematiskt kan sägas att
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försäkringsbranschen praktiserade självreglering i väntan på statlig lagstiftning i slutet av 1800-talet och för att undvika ytterligare lagstiftning
i mitten av 1900-talet liksom under slutet av århundradet.5
I den här artikeln fokuserar jag på relationer mellan aktörer på marknaden för barnförsäkringar, en särdeles omdebatterad typ av personförsäkringar som började spridas i stora delar av den svenska befolkningen
mot slutet av 1900-talet. För att få en konkret inblick i hur marknaden
fungerade på lokal nivå lyfter jag fram exempel på hur de mer vardagliga
kontakterna såg ut mellan de aktuella marknadsaktörerna: kunder/föräldrar, vårdpersonal, bolagens riskbedömare samt ledamöter i statliga
och privata nämnder. Det blir tydligt att den här marknaden var inbäddad
i en rad olika konflikter, likaså att den var en genomorganiserad mötesplats. I artikelns första del – om inträdet på marknaden – illustrerar jag
hur konfliktfyllda relationer mellan olika aktörer under det tidiga
2000-talet ledde fram till en ny lagstiftning 2011. I artikelns andra del
– om skadereglering – vänder jag på steken och studerar hur systemet
med privata prövningsnämnder, som startade 1942 för att avvärja det
nämnda socialiseringshotet, användes för att hantera konflikter med
missnöjda barnförsäkringskunder i början av 2000-talet. I ett avslutande
avsnitt, som baseras på en kvantitativ studie av artiklar om barnförsäkringar i svensk press under perioden 1982–2011, konstaterar jag att
bolagens massiva organisationsansträngningar på vissa områden av marknaden påverkade vilka frågor som kom upp i den allmänna debatten.
Exemplet visar både hur konflikter ledde till mer organisering och hur
organisering hade en dämpande effekt på konflikter.6

Soliditet kontra integritet
Det statliga regelverket för försäkringsmarknaden omfattar både köpare
och säljare. Ett försäkringsbolag måste alltid kunna betala ersättning för
försäkrade skador. Denna så kallade soliditetsprincip är en grundläggande del i försäkringsrörelselagen.7 En förutsättning för korrekt premiesättning är att bolagen känner till de risker som ska försäkras. Om bolaget
har mindre information än den sökande själv har, kan riskbedömningen
bli felaktig och premien otillräcklig. Alla former av privat försäkringsverksamhet bygger på att försäkringsgivare och försäkringstagare har
samma information när försäkringen tecknas. Vid liv- och sjukförsäkring
behöver bolagen information om den försäkringssökandes hälsotillstånd
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och tidigare sjukdomar. De presumtiva kundernas upplysningsplikt är
således en central del av försäkringsavtalslagen.8 Men det är inte bara
staten som – med hjälp av de två refererade regelverken – är en aktiv
organiserande kraft på denna marknad. De privata försäkringsbolagen är
själva ständigt verksamma med att organisera legitima köpare; med hjälp
av regler (hälsodeklaration krävs för att få köpa försäkring), övervakning
(kontroll av lämnade uppgifter mot patientjournaler) och sanktion (försäkringen blir ogiltig om det med tiden visar sig att kunden har lämnat
felaktiga uppgifter) signalerar de vilka egenskaper kunderna ska ha för
att bli insläppta på marknaden.
Statens och företagens långtgående krav på blivande och befintliga
försäkringskunder att lämna ut känslig information om sig själva – och
sina barn – hade, visade det sig i början av 2000-talet, negativa effekter
för folkhälsan. Det uppstod en målkonflikt mellan försäkringsbolagens
behov av hälsoinformation och kundernas behov av personlig integritet.
Patienter blev restriktiva med information när de besökte läkare, eftersom
de inte ville att uppgifter om deras – eller deras barns – hälsa skulle journalföras och på så sätt komma privata försäkringsföretag till del. Personalen på offentliga sjukhus var visserligen ålagd sträng lagstadgad tystnadsplikt, men de anställda på försäkringsbolagen fick tillgång till samma
känsliga information genom att kunderna vid nytecknande av försäkringar skrev på en fullmakt som gav bolagen rätt att granska journaler
som upprättades inom den offentliga sjukvården. På så sätt hävde den
enskilde medborgaren själv sekretessen gentemot försäkringsbolaget.9
Den ovan nämnda soliditetsprincipen verkade kort sagt krocka med en
integritetsprincip. Måste legitima försäkringskunder vara helt genomskinliga, utan skyddande gränser kring den egna personen? undrade
kritikerna.
Företagen baserar sitt omdöme på integritetskänslig information ur
sjukhusjournaler vid både nyteckningar och skaderegleringar. Konflikten
har dock varit särskilt synlig vid nytecknandet av barnförsäkringar, som
jag avhandlar nedan. Här blixtbelyses diskussionerna som föregick introduktionen av ny lagstiftning 2011 om förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. Vilka problem lyftes fram av olika aktörer? Vilka
delar av kritiken fångade den nya lagen 2011 upp och vilka delar ignorerades?
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Inträdet till marknaden
Många försäkringskunder blev chockade när Dagens Nyheter i januari 2001
avslöjade att försäkringsbolagen hade hittat en laglig bakdörr till den
offentliga sjukvårdens sekretessbelagda patientjournaler. Det var absurt,
menade föräldrarna till en fyraåring som nekades försäkring på grund av
en journalanteckning. Enligt anteckningen hade sköterskan föreslagit
pappan att gå till en psykolog för att få stöd i arbetet med sonens, i och
för sig helt normala, humörsvängningar. Föräldrarna hade missat den
finstilta delen av ansökningsblanketten till försäkringsbolaget, som berättade att en underskrift innebar att bolaget gavs rätt att beställa fram
oredigerade journalhandlingar.10 Det var de inte ensamma om. Många
föräldrar kontaktade barnavårdscentralerna vid den här tiden och ”frågade hur bolaget hade fått uppgifterna från BVC-journalen”.11
Kunskapen om hur bolagen använde ansökningshandlingarna spred
sig snabbt, vilket påverkade beteendet hos en rad olika aktörer. För det
första påverkades föräldrarnas relationer till barnavårdscentralerna. Hösten 2003 ville till exempel föräldrarna till en tvåspråkig pojke avstå från
treårskontrollen eftersom den innefattade en språkbedömning:
De vill nu avstå från besöket då de är rädda för vad som kommer att stå i
Journalen. Pojken pratar bra polska men dålig svenska (enligt far). Detta
grundar sig på debatten som har varit angående försäkringsbolagen och
Barnförsäkringar.12

Fem år senare bad oroliga föräldrar en BVC-sköterska att dokumentera
”besöket som om de var någon vecka senare eftersom de ska skriva på
papper från försäkringsbolaget”. En annan uppriven mamma markerade
bestämt att BVC-sköterskan inte fick skriva ner det hon berättat på telefon (att hennes son fick feber i ett och ett halvt dygn efter det att han
hade vaccinerats) ”eftersom de ska söka barnförsäkring. Hotar med att
inte ringa BVC mer om vi dokumenterar den information vi får”.13
För det andra fick organiseringen av informationsinhämtningen även
konsekvenser för hur vårdpersonalen förhöll sig till de statliga lagar som
reglerade deras arbete. Eftersom BVC-sköterskor, och andra som är skyldiga att föra journal, också blev medvetna om att informationen i journalerna kunde läggas till grund för försäkringsmässiga bedömningar, blev
många mer restriktiva i sin journalföring. Rädslan för att så kallade arbetsdiagnoser blev till faktiska diagnoser när patientjournalerna lämnade
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sjukhusbyggnaden – att antecknade hypoteser i friskvårdsarbetet blev till
fakta i försäkringsföretagens riskbedömning – ledde till att sköterskor
skrev mindre detaljerat, med fler reservationer och med färre noterade
hypoteser. Trots att det enligt journallagen är olagligt för sjuksköterskor
att föra dubbeljournal, det vill säga inofficiella minnesanteckningar vid
sidan av den egentliga journalen, visade det sig att BVC-sköterskor och
andra stundom kände sig tvingade att göra så. Det uppstod således spänningar mellan formella regler och faktiska beteenden. Som yrkesutövare
hade sköterskorna ett professionellt ansvar att följa det regelverk som
fanns, men de kände samtidigt att de ville respektera patienternas önskemål och intressen – att till exempel inte journalföra alkoholkonsumtion,
relationsproblem eller barnens hudutslag.14 År 2003 svarade närmare 30
procent av BVC-sköterskorna i Stockholm att försäkringsbolagens hantering av patientjournalerna påverkade deras rapportering. ”Man skriver
mkt mindre, mer kryptiskt och lägger ner mkt tankeverksamhet bakom
orden.”15
Det här sättet att organisera marknadsinträdet skapade också kommunikationsproblem mellan sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna
och de ofta sjuksköterskeutbildade riskbedömarna på försäkringsbolagen,
som läste och tolkade uppgifter i patientjournaler och andra handlingar
som innehöll hälsoinformation. Eftersom patientjournalerna egentligen
har ett helt annat syfte än att tjäna som underlag för försäkringsmedicinska riskbedömningar – de är arbetsverktyg i ett friskvårdsarbete – var
det bäddat för tolkningsproblem. BVC-sköterskans journalanteckning
”pigg och duktig, mycket aktiv” kunde i extremfall tolkas som ”kommande DAMP-barn” av riskbedömaren på försäkringsbolaget.16
Den nya lagen om förstärkt integritetsskydd, som trädde i kraft den
1 juli 2011 (SFS 2011:12), beaktade delar av den kritik som inte minst
vårdsektorn hade fört fram mot den befintliga ordningen. Det blev inte
längre tillåtet för bolagen att använda otydliga blanketter med finstilta
rader, att slentrianmässigt begära ut patientjournaler och att spara den
inhämtade informationen på obegränsad tid. Däremot ignorerades tre
tunga invändningar. Det infördes inget förbud för försäkringsbolag att
inhämta kompletta patientjournaler. Enligt kritikerna hade bearbetade
journalutdrag eller intyg varit en bättre idé. Inte heller infördes det
några särskilda begränsningsregler för inhämtande av hälsouppgifter i
journaler inom barn- och skolhälsovården. Detta trots att kritiker påpekat
att information framtagen för andra syften än riskbedömning – exempel147
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vis friskbedömning – riskerade att leda till över- eller misstolkningar.
Slutligen lagstadgades inte någon författningsreglerad tystnadsplikt för
anställda i försäkringsbolag.17 Eftersom de nya lagdelarna dels innehöll
otydligheter, dels inte var kopplade till direkta sanktioner, menade kritiska röster därtill att effekterna av de nya restriktionerna nog skulle bli
begränsade.

Skaderegleringen
I det här avsnittet flyttar jag fokus från gränsområdet runt marknaden
till de centrala barriärer inom själva marknaden som skaderegleringen
utgör. Här hotar missnöjesyttringar från personer som visserligen fått
träda in på marknaden som legitima kunder men som av en eller annan
anledning är missnöjda med hur deras skadeanmälan har hanterats av
bolagen. Klagomål från missnöjda kunder hanteras inom olika rådgivningsorgan och prövningsnämnder. Här finns också en rad konfliktlinjer
att uppmärksamma. Det handlar om otydliga gränser, då bolagen till viss
del har döpt sina instanser till samma namn som statliga instanser. Likaså om förskjutna gränser, där styrkeförhållandena mellan statliga och
privata rättskipande organ, och mellan kunder och bolag, har ändrats
över tid. Samt om osynliga gränsdragningar mellan bifallna och avvisade
skadeanmälningar, eftersom majoriteten av klagomålen hanteras i företagsinterna insynsskyddade organ. Hur är det privata systemet med prövningsnämnder uppbyggt mer i detalj, och hur påverkar det konfliktnivåerna på marknaden?
De svenska försäkringsföretagen använder sig av ett privat organiserat
system, som vuxit fram under 1900-talet, där kundernas frågor och klagomål hanteras på olika nivåer, först i instanser inom företagen, sedan i
instanser inom branschen. De allra flesta missnöjda konsumenter som
velat få sitt skaderegleringsärende prövat verkar aldrig ha lämnat marknadsdomänen och besökt statens organ. Den typiska arbetsgången för
dessa aktiva och missnöjda konsumenter följer samma mönster (se den
högra delen av figur 1). När man blivit oense med bolaget kring försäkringsfallet tar man förnyad kontakt med den handläggande skaderegleraren. Är kunden fortsatt missnöjd efter samtalen med handläggaren kan
hon ta ärendet vidare till klagomålsansvarig och därefter, om inte tvisten
lösts, till företagets kundombudsman (se instanserna inom rutan ”Företag” i figur 1).
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FIGUR 1

Möjligheter att överklaga beslut kring skadereglering.
Rådgivningsorgan och prövningsnämnder inom staten och marknaden
STATEN

MARKNADEN

Domstolar

Bransch
Personförsäkringsnämnden
(2004–)
Olycksfalls- och
sjukförsäkringsnämnden
(1942–2004)

Statlig förvaltningsmyndighet
Allmänna
reklamationsnämnden
(1968)

Företag
Kundombudsman (ca 1976)
ȹ
Klagomålsansvarig
ȹ
Handläggande skadereglerare

Statlig tillsynsmyndighet
Konsumentombudsman
(1976)

Kommunal rådgivning
Konsumentvägledare
(1975)

Konsument
missnöjd med
skadereglering

Privat rådgivningsorgan
Konsumenternas
försäkringsbyrå
(1979)

Mer svårlösta ärenden mellan försäkringskunder och försäkringsbolag
kan transporteras till metaorganisationer på branschnivå, som Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden, som startade 1942 och bytte namn
till Personförsäkringsnämnden 2004 (högst upp till höger i figur 1).
Mycket få ärenden verkar vandra hela vägen upp till en statlig domstol,
den enda instans som saknar privat motsvarighet. Det finns också några
få offentliga alternativ för missnöjda konsumenter som vill lämna marknaden (se den vänstra delen av figur 1). De kan få sina ärenden prövade
av dels en statlig prövningsnämnd, Allmänna reklamationsnämnden, dels
en statlig domstol.
Av figur 1 framgår också att konsumenterna kan röra sig mellan den
offentliga sfären och den privata. De kan få råd av kommunens konsumentvägledare (grå box längst ner till vänster), men eftersom få kommuner har
kompetens att vägleda konsumenter i mer komplicerade ärenden avseende
finansiella tjänster, brukar kommunen hänvisa till det av branschen finansierade partssammansatta organet Konsumenternas försäkringsbyrå, där
de statliga myndigheterna Konsumentverket och Finansinspektionen och
försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring är huvud149
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män (grå box längst ner till höger).18 Konsumenternas försäkringsbyrå
kan ge kvalificerade råd om vart den missnöjda kunden kan vända sig för
att få sitt ärende omprövat, men däremot inte fungera som den missnöjda kundens juridiska ombud.19 Styrkeförhållandet mellan de offentliga organen och de privata är detsamma på nästa nivå, där den statliga
förvaltningsmyndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) hänvisar många ärenden till det privata branschorganet Personförsäkringsnämnden (PFN) eftersom den själv saknar medicinsk expertis.
Att de privata företagens interna instanser som hjälper kunderna, Kundombudsmännen, verkar vara döpta efter den statliga tillsyningsmyndighet
som övervakar att företagen följer lagar på konsumentområdet, Konsumentombudsmannen, är inte förvånande. Genom att imitera namn på
myndigheter och även deras organisatoriska drag kan privata företag
framstå som mer legitima.20 En och annan kund kan säkert också gå vilse
i den privata organisatoriska djungeln och tro sig vara inom den demokratiskt styrda statens domäner. Gränserna blir otydliga när instanserna har
så snarlika namn. Här finns samtidigt en potentiell källa till värdekonflikt
som på sikt kan leda till minskad legitimitet för företagen. Eftersom det
är företagen själva som utarbetar, tillämpar och finansierar klagoinstanserna riskerar allmänheten att tycka att rollerna blandas samman inom
självregleringsorganen.21 Problemet med potentiellt sammanblandade
roller illustreras av följande uttalande av en bolagsrepresentant i en tvist
i Personförsäkringsnämnden: ”Ärendet har även underställts bolagets
kundombudsman som inte funnit anledning att ändra bolagets beslut”.22

Från transparenta offentliga forum
till nedsläckta privata
Av figur 2 framgår att antalet ärenden om barnförsäkringar som prövats
i den statliga myndigheten Allmänna reklamationsnämnden, där konsument- och näringsidkarintressena är representerade med lika många ledamöter, var försvinnande få under femtonårsperioden 1995 till 2010 och
därtill minskande över tid. Figuren visar också att barnförsäkringskonsumenterna i stort sett aldrig får bifall. De flesta ärenden som kommit så
långt upp i organisationshierarkin som till ARN fick antingen avslag eller
så hänvisades de till det motsvarande – men resursstarkare – privata
branschorganet Personförsäkringsnämnden, där näringsidkarintresset är
representerat med fler ledamöter än konsumentintresset.
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FIGUR 2
Antal ärenden om barn- och ungdomsförsäkringar hos ARN 1995–2010 (n = 180)
och PFN 2004–2010 (n = 727), och antal bifall för de klagande konsumenterna
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Källa: Data från tvister om barn- och ungdomsförsäkringar (kod 3630) hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och om sjuk- och olycksfallsförsäkringar där barnläkare har
varit med på mötena hos Personförsäkringsnämnden (PFN).23

”Det finns ingen uppgift om hur stor andel av utslagen som går helt
eller delvis i klagandes favör”, skrev en riksdagsrapport om den privata
Personförsäkringsnämnden 2010.24 I vanliga fall innebär en rörelse från
offentliga organ över gränsen till privata organ också en rörelse från en
transparent värld till en ogenomskinlig. Men på grund av att Försäkringsbolagens branschorganisation har varit välvilligt inställd till forskning på
området har jag fått tillgång till ett anonymiserat material från det privata regleringsorganet PFN för perioden 2004–2010 (de sju första åren
då nämnden har existerat i sin nuvarande form). Det handlar alltså om
ett material som inte omfattas av den svenska offentlighetsprincipen och
som därför i vanliga fall är undanhållet insyn.
Av figur 2 framgår tydligt att antalet ärenden hos den privata instansen
ökar markant i jämförelse med antalet ärenden hos den resurssvaga statliga instansen. Att de tvistande barnförsäkringskonsumenterna ytterst
sällan får bifall mot sina försäkringsbolag i bolagens branschorgan blir
också tydligt. Antalet avslag hos den privata instansen ökar i ungefär
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samma takt som det totala antalet ärenden. Figur 2 belyser likaså att det
totala antalet tvister kring barnförsäkringar är påfallande få även inom
den privata nämnden. Trots att en stor andel av landets barnfamiljer är
kunder på denna marknad behandlade PFN endast ett drygt hundratal
tvister om året mot slutet av undersökningsperioden.25
En förklaring till att tvisterna är så få torde vara att de allra flesta försäkringsärenden löses informellt på lokal nivå inom företagen (se rutan
”Företag” i figur 1), innan de når branschens och statens prövningsorgan
högre upp i organisationshierarkin. Hur många fall som behandlas av
företagen går inte att utreda. De företagsinterna organ för klagomålshantering som började etableras under 1970-talets andra hälft som ett komplement till branschorganen är helt ogenomskinliga.26 En central poäng
med dessa organ är just att tona ner mängden kontroverser som skulle
kunna ge försäkringsbolagen dåligt rykte och i längden legitimitetsproblem om informationen nådde arenor med offentlig insyn, som statliga
prövningsinstanser och massmedier.27 Att klara ut missförstånd eller
gottgöra konsumenter på ett tidigt stadium genom intern hantering kan
därför spara näringsidkaren avsevärda kostnader, inte minst i form av
negativ publicitet.28 Trots informationsluckor tyder allt på att försäkringsbolagen själva behandlar ”ett stort antal ärenden” internt.29
Att få ärenden dyker upp hos ARN och PFN förklaras alltså av hur
hierarkin av prövningsinstanser är organiserad. Att konsumenterna tenderar
att förlora mot bolagen i de få fall som tas upp i de båda instanserna,
förklaras till stor del av hur försäkringsprodukten är organiserad. Informationen om vad konsumenten faktiskt har köpt kan nog många gånger
vara, som den statliga Förtroendekommissionen uttryckte problemet, ”så
komplicerad eller svårförståelig att bara en person som är expert på området kan förstå och dra relevanta slutsatser av den”.30 Först när ärendet
prövas på juridiska och medicinska experter, förstår konsumenten, tillspetsat uttryckt, att hon inte förstått vad hon köpt. Många ärenden som
prövats av ARN och av PFN visar inte minst hur kundernas vardagsspråk
krockar med försäkringsbolagens – och nämndernas ledamöters – expertspråk. En kvinna som överklagade ett försäkringsbolags beslut och yrkade
att barnförsäkringen visst borde gälla hennes son, som av olyckshändelse
hade skadat knäet i samband med en innebandymatch, fick exempelvis
erfara att det krävdes ganska avancerade språkliga övningar för att reda
ut vad som i försäkringsteknisk mening definierade en giltig olycka och
att hennes eget sätt att definiera en olycka visserligen var rimligt, men i
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sammanhanget felaktigt: ”Enligt vanligt språkbruk”, förklarade ledamöterna i ARN i en utläggning om den sannolika orsaken till språkförbistringen,
torde skadan anses som ett olycksfall. Enligt villkoren i försäkringen definieras emellertid olycksfall som en plötslig yttre händelse. I det aktuella fallet
utgår nämnden från att foten fastnade på grund av friktionen mot golvet och
inte på grund av att det fanns någon spricka eller annat fel [på golvet i gymnastiksalen]. Utifrån detta är det inte fråga om en yttre händelse, varför
skadan inte omfattas av försäkringen.31

Sättet som både produkten och de dominerande prövningsorganen är
organiserade på bidrar alltså till att marknaden för barnförsäkringar blir
mindre genomskinlig för kunderna och medborgarna, en utveckling som
paradoxalt nog sker parallellt med att värdena öppenhet och transparens
allt mer betonas i diskussionen om hur marknaden bör vara organiserad.32
En annan effekt av marknadsorganiseringen är att konflikter löses på företagens hemmaplan och därför inte tar sig ut i offentligheten. Organiseringen har alltså en döljande effekt som gör att vissa tvister inte läcker ut
i massmedierna eller i statliga organ med insyn.

Debatterade och bortorganiserade konﬂikter
”Varför”, refererar en journalist en vanlig fråga bland försäkringstagare,
”var bolaget så tillmötesgående då försäkringen såldes och varför trilskas
man nu då det skett en skada?”33 Trots möjlig irritation över diskrepansen
mellan trevliga personer som säljer försäkringar och aviga personer som
skadereglerar, verkar missnöje hos försäkringstagare över hur de har blivit behandlade vid skadereglering sällan leta sig ut i massmedierna. Jag
hittade ytterst få sådana artiklar bland de tidningsurklipp som barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow samlade in under 00-talet, då
hon själv var engagerad i frågan om försäkringsbolagens tillgång till den
offentliga sjukvårdens patientjournaler.34 En systematisk sökning i Mediearkivet efter artiklar om barnförsäkringar mellan år 2001 och 2011 visar
likaså att skadereglering är ett sällsynt tema i sammanhanget. Endast 1
av 31 artiklar om barnförsäkringar år 2001 och 3 av 226 artiklar år 2011
handlade om skaderegleringar. Det finns betydligt fler artiklar som är
kritiska mot att inte alla människor tillåts teckna en privat tilläggsförsäkring, både i den nämnda klippsamlingen och i Mediearkivet (11 av 31
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FIGUR 3
Möjligheter att överklaga avslag på försäkringsansökan gällande inträde på marknaden. Rådgivningsorgan och prövningsnämnder inom staten och marknaden
MARKNADEN

STATEN
Domstolar

Statlig tillsynsmyndighet
Konsumentombudsman (19)

Person missnöjd med
avslag på ansökan

artiklar år 2001 och 99 av 226 artiklar år 2011). Varför dyker det upp
värderelaterade konflikter i den samhälleliga debatten i det ena fallet
medan det ser ut att råda harmoni i det andra, trots att värdeladdade
frågor står på spel i båda fallen?
Svaret ska sökas i bolagens organisationsansträngningar. Medan det
finns en omfattande självregleringsapparat som hanterar missnöje hos
bolagens godkända kunder – privata prövningsorgan som kostnadsfritt
behandlar skadeanmälningar – saknas det helt privata organ som kan
fånga upp, parera och hindra missnöje hos avvisade kunder från att, med
jämna mellanrum, läcka ut i massmedierna (se figur 3). De avvisade kunderna har endast offentliga domstolar att tillgå, men det är kostsamt om
den klagande förlorar målet, vilket hen oftast gör.35
Självregleringsorganen ser alltså ut att fungera som konfliktdämpande
bålverk på marknaden med förmåga att organisera bort vissa laddade
frågor från den allmänna debatten, och kanske därmed också avvärja
politiska hot om ökad statlig reglering.36 En annan förklaring till att
antalet öppna konflikter var förhållandevis få under perioden kan förstås
vara att ytterst få kunder faktiskt var missnöjda med produkten och ersättningsnivåerna.
En tredje lika trolig och parallell förklaring är dock att bolagen hade
för stora maktresurser och konsumenterna för små. Sannolikheten för
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öppna konflikter mellan två parter är nämligen störst när parterna har
ungefär lika stora maktresurser; den minskar när skillnaderna i maktresurser ökar.37 Bolagens praxis att begära insyn i kundernas patientjournaler i samband med att försäkringarna tecknas och i samband med
försäkringsfall, framstår därför som ett extremt kostnadseffektivt system
för kontroll. Det torde bidra till att såväl presumtiva som faktiska konsumenter – under vetskap om att de är helt transparenta, till kropp och själ
genomlysta av företagens allseende öga – i hög grad styrs bort från konfrontativa lösningar i riktning mot en självpåtagen anpassning till systemet.38

Noter
1. Gunvall Grip (1992), Den försäkringsbehövande allmänhetens förtroende. Sju uppsatser om svensk försäkring, Stockholm: Assurans, s. 124.
2. Mats Larsson, Mikael Lönnborg & Sven-Erik Svärd (2005), Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall, Stockholm: Svenska försäkringsföreningen, s. 17.
3. Viviana A. Rotman Zelizer (1979), Morals and Markets. The Development of Life
Insurance in the United States, New York: Columbia University Press, och Viviana
A. Rotman Zelizer (1994), Pricing the Priceless Child. The Changing Social Value of
Children, Princeton: Princeton University Press.
4. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Sammanfattning i 27 punkter (1944), Stockholm:
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, punkt 18, s. 22.
5. Jämför diskussionen om försäkringsbranschens institutionella utveckling (1850–
2000) i Larsson m.fl. (2005), s. 262.
6. Kapitlet lyfter fram några centrala resonemang från mina tidigare studier av
personförsäkringsmarknaden, den ena om nyteckningar av personförsäkringar
(Martin Gustavsson (kommande 2014), ”Protecting the Customers’ Privacy.
Attempts to Reform the Market for Personal Insurance”, i Nils Brunsson &
Mats Jutterström (red.), Organizing and Re-organizing Markets, (preliminärt)
Oxford: Oxford University Press), den andra om tvister mellan bolag och
försäkringskunder i samband med försäkringsfall (Martin Gustavsson (2014),
”Harmony or hidden conflicts? Proactive self-regulation in the personal insurance market”, i Susanna Alexius & Kristina Tamm Hallström (red.), Configuring
Value Conflicts in Markets, Cheltenham: Edward Elgar). I dessa texter finns det
rikligt med referenser, här är referenserna mer tunnsådda.
7. Svensk författningssamling: SFS 2010:2043, Försäkringsrörelselag, Finansdepartementet, kap. 4, § 1.
8. Svensk författningssamling: SFS 2005:104, Försäkringsavtalslag, Justitiedepartementet, kap. 12, §§ 1–4.
9. Regeringens proposition 2010, Prop. 2009/10:241, Ett förstärkt integritetsskydd i
försäkringssammanhang, s. 17.

155

MARTIN GUSTAVSSON

10. Leni Weilenmann, ”4-åring nekas teckna försäkring”, Dagens Nyheter, 9 januari
2001.
11. Brev från BVC Rissne till chefen för Barnhälsovårdsenheten vid Sachsska barnsjukhuset Margareta Blennow 7 mars 2001. Avsnittet bygger på delar av det
material som Blennow, som ansvarade för kvalitetssäkringen på södra Stockholms cirka 110 barnavårdscentraler, började samla in från 2001. I förvar hos
Blennow, Södersjukhuset, Stockholm.
12. Brev från BVC Bandhagen till Margareta Blennow 22 september 2003.
13. Två brev från Lugnets BVC till Margareta Blennow 16 januari 2008.
14. Justitiedepartementet, Departementspromemoria Ds 2005:13, Försäkringsbolags
tillgång till patientjournaler, utredare generaldirektören för Konsumentverket
Karin Lindell, s. 124, 152.
15. Svar på enkät utdelad sommaren 2003 till samtliga sjuksköterskor vid de 106
barnavårdscentralerna i Södersjukhusets närområde. I Margareta Blennows
förvar, Södersjukhuset, Stockholm.
16. Justitiedepartementet (2005), s. 114, 123, 149, 164.
17. Regeringens proposition 2010, s. 28ff, 39–40, 42–43.
18. Finansdepartementet, Konsumentskyddet inom det finansiella området, PM av
Anders Eriksson, Fi 2005/1958, s. 27ff.
19. Konsumenternas försäkringsbyrå (2010), Verksamheten 2010, s. 4.
20. Nils Brunsson (2011/1991), ”Politisering och företagisering – institutionell
förankring och förvirring i organisationernas värld”, i Rolf Lind & Anders
Ivarsson Westerberg (red.), Ledning av företag och förvaltningar. Former, förutsättningar, förändring, Stockholm: SNS förlag, s. 245.
21. SOU 2004:47, Näringslivet och förtroendet, s. 151.
22. Personförsäkringsnämnden (PFN), Stockholm, dnr 770-2004.
23. Materialet från tvister inom PFN – där inte barn- och ungdomsförsäkringsärendena är särskilda från andra ärenden med en specifik kod, som hos ARN
– består dels och framför allt av samtliga ärenden där barnläkare varit med på
beslutsmötena (cirka en fjärdedel av dessa ärenden rubriceras som ”barn- och
ungdomsförsäkringar” i arkivet, men merparten är registrerade under den mer
åldersneutrala och allmänna benämningen ”sjuk- och olycksfallsförsäkringar”),
dels av ett mindre antal ärenden (cirka 5–10 procent av samtliga) som visserligen avgjorts utan närvarande barnläkare, men som då uttryckligen rubriceras
som sjuk- och olycksfallsförsäkringar för ”barn- och ungdom” i registerrullorna.
24. Civilutskottet (2010), Näringslivets självregleringsorgan. Utvecklingen sedan 2003,
Sveriges Riksdag, 2009/10:RFR12, s. 109.
25. Enligt en uppskattning hade 70 procent av de svenska barnen under tio år
någon form av privat försäkring år 2001. Se Leni Weilenmann, ”Sjuka får inte
försäkra sig”, Dagens Nyheter, 17 oktober 2001.
26. Kundombudsmannen Anna Augsburger på Skandia bank & försäkring meddelar i mejl 27 oktober 2010 att det ”för närvarande inte finns utrymme för att

156

SMÅ GULDKLIMPAR OCH STORA PENGAR

ta fram den information du önskar”, vilket eventuellt kan tolkas som att bolaget kan tänkas öppna dörrarna till arkiven i en framtid.
27. Jämför Lars Heuman (1980), Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, Stockholm: Norstedts, s. 458.
28. SOU 2004:47, s. 323.
29. Civilutskottet 2010, s. 21
30. SOU 2004:47, s. 156.
31. Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Stockholm, 3630, ärende 1998-0810.
32. Jämför t.ex. SOU 2004:47, s. 155. Kundernas lagstadgade skyldighet att vara transparenta inför företagen (lagen om ”upplysningsplikt” från 1927) kvarstår dock.
33. Kjell Löfberg, ”Alla får råd hos försäkringsbyrån”, Dagens Nyheter, 9 oktober
2000.
34. Jämför not 11.
35. Vid enstaka principiellt viktiga ärenden har den statliga ”Konsumentombudsmannen”, som också är generaldirektör för myndigheten Konsumentverket,
fört försäkringstagares talan i domstol, till exempel i december 2011 då Konsumentombudsmannen företrädde en ettårig flicka som nekades försäkring på
grund av låg födelsevikt (Konsumentverket, ”KO företräder ettårig flicka i tvist
med Skandia”, pressmeddelande 16 december 2011). Jämför SOU 2004:47, s.
323.
36. Jämför Virginia Haufler (2001), A Public Role for the Private Sector. Industry Selfregulation in a Global Economy, Washington D.C.: Carnegie Endowment for
International Peace, s. 21, 26.
37. Walter Korpi (1987), ”Maktens isberg under ytan”, i Olof Petersson (red.),
Maktbegreppet, Stockholm: Carlssons, s. 98.
38. Jämför diskussionen om panoptismen i Michel Foucault (1987), Övervakning
och straff. Fängelsets födelse, Lund: Arkiv förlag, s. 228.

157

SUSANNA ALEXIUS

Spela lagom!
Hur går det till när marknader fördelar ansvar? Och vad händer om det
som säljs riskerar att skada kunderna? Spelmarknaden är en sådan
marknad, och där har det sedan 1990-talet skett en förskjutning av
ansvaret från de statliga organisationerna till individerna själva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Har du lagt märke till den lilla förmaningen i Svenska Spels reklam?
”Spela lagom!”, en hälsning från det statliga spelbolaget till oss medborgare och spelkonsumenter. Sug på den ett slag. Faktum är att den
enkla uppmaningen, som hängt med som stående inslag i reklamen ända
sedan 2007, är en träffande illustration till hur ansvar brukar organiseras
på dagens marknader. Uppmaningen lär oss något om vad som sker på
en marknad som kritiseras för ansvarsbrister och om konsekvenserna av
ett ansvarsarbete.

Delat ansvar, inget ansvar?
På marknader finns det många potentiella ansvariga. Det kan man förstås
se som en möjlighet. Men också som en risk. Delat ansvar är inget ansvar,
heter det ibland, och det säger en del om marknader och ansvar. Att det
finns många potentiella ansvariga betyder nämligen att det krävs större
ansträngningar för att komma fram till vem som ska ansvara för vad och
varför. Sådant gränsdragningsarbete pågår därför ständigt. Men förutsättningarna är inte de bästa. Till skillnad från organisationer saknar marknader medlemskap, vilket gör det oklart vilka som kan komma i fråga i
en ansvarsfördelning. Där finns inte heller någon formell hierarki, vilket
gör det oklart vilka som leder och beslutar om marknader, exempelvis i
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ansvarsfrågor. Dessutom har marknader generellt en lägre grad av gemensam reglering än organisationer, vilket gör det svårare att övervaka och
åstadkomma transparens kring marknaders baksidor.
Vi kan inte hoppas på att ansvarighet uppstår spontant i tillräcklig
grad. Särskilt inte när det gäller ansvarsproblem som få vill förknippas
med. Marknaders bristande förutsättningar att åstadkomma ansvar genom
traditionella organisationselement som medlemskap, hierarki och regler
gör att vi inte kan förvänta oss en enkel fördelningsmanöver.
I den här artikeln lutar jag mig mot en omfattande studie som jag
genomfört om organiseringen av ansvar på den svenska spelmarknaden.1
Studien har sin empiriska grund i dokumentstudier, ett fyrtiotal intervjuer
med nyckelpersoner, dussintals mer informella samtal samt ett femtontal
deltagande observationer av ansvarsarbete runt om på marknaden: hos
spelproducenter och deras ombud i butiker, restauranger, bingohallar och
på kasino, hos behandlare av spelberoende patienter i öppenvård och
privat institutionsvård samt på stödföreningen för spelberoende.
Jag har valt att disponera den här artikeln efter tre huvudbegrepp:
problemförskjutning, ansvarsförskjutning och ansvarsluckor. Det första begreppet, problemförskjutning, riktar uppmärksamheten mot marknadsproblem
och de ansträngningar genom vilka spelmarknadens problemdiskurs
gradvis har ändrat inriktning. Det handlar om försök att frikoppla problemet från en marknadsaspekt (till exempel produkten, i detta fall själva
spelen) för att i stället fästa det vid en annan (till exempel kunden, i detta
fall spelaren).
Det andra begreppet, ansvarsförskjutning, sätter fingret på en tydlig
konsekvens av problemförskjutningen och den samsyn som spelmarknadens organisationer utvecklat vad gäller ansvarsroller och deras fördelning. Organisationerna tar gärna på sig förebyggande och informerande
ansvarsroller, medan individerna – i första hand konsumenterna själva
– tilldelas ansvaret att besluta vad som är ”lagom” för just dem.
Det tredje begreppet är ansvarsluckor. Min studie av spelmarknadens
ansvarsorganisering väcker frågan om det förskjutna ansvaret faktiskt tas
som det var tänkt. Särskilt mot bakgrund av den kommersialisering av
ansvar som blir alltmer utbredd i dagens samhälle. Jag menar att det kan
vara mer relevant att fråga sig vilka ansvarsluckorna blir i ett fördelningssystem baserat på utbud och efterfrågan. Är det verkligen rimligt att lösa
marknaders ansvarsbrister med en ansvarsmarknad?
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Från farliga spel till oansvarigt spelande
Spel om pengar har varit en omstridd aktivitet och handelsvara i många
århundraden,2 dock på olika grunder.3 Såväl föreställningar om centrala
problemområden som tilltänkta ansvariga har förändrats radikalt över
tiden. Så har även organiseringslösningarna som tillämpats för att försöka
åstadkomma en välfungerande marknad utan större negativa bieffekter.
En lärdom av historieskrivningen är att den som önskar rättfärdiga
reformer av en omstridd marknad som spelmarknaden framför allt måste
se till att hålla problemrepresentationen à jour. Det vill säga, som marknadsorganisatör är det centralt att skapa eller forma sig ett lämpligt aktuellt och brännande problem att rikta sina reformer mot. Föreställningarna om och bilderna av marknadens baksida är därför föremål för betydande organisering. Det är här grunden läggs för de reformer som följer.
I århundraden var spelandet starkt kontroversiellt på moralisk-religiös
grund. Spelandet ansågs vara ett slöseri med värdefull tid som borde ägnas
åt förnuftigare, produktiva sysslor. Spelvinster betraktades som smutsiga
pengar, som man fuskat till sig genom att stjäla tid från Gud, vilket
många ansåg vara en omoralisk genväg till rikedom. Det ansågs också fel
att inleda sin nästa i frestelse av detta slag, vilket gällde såväl medspelare
som spelanordnare. Föreställningen om spel som moraliskt förkastligt
var väl etablerad i den offentliga debatten under 1800-talet och in på
1900-talet. Ett utdrag från ett riksdagsutlåtande 1885 illustrerar legaliseringsmotståndet och tidens syn på statens ansvarsroll:
Alla slags hazardspel äro fördärfliga och böra icke af lagarna skyddas […].
Staten saknar ej tillfälle att på anständigare sätt än genom lotterispel vinna
behöfliga inkomster.4

Enligt den rådande ansvarsordningen ankom det i första hand på staten
att ansvara för att lösa problemen, närmare bestämt genom ett totalförbud av spel. Tanken att staten skulle anordna spel var lika kontroversiell
i 1880-talets Sverige som idén om ett statligt bolag för narkotikaförsäljning skulle vara i dag.
Spelmarknaden remoraliserades och normaliserades sedan gradvis
under det glada 1920-talet, för att därefter åter bli mer omstridd under
1930-talet, men då på säkerhetsmässig och protektionistisk grund. Föreställningar om den pålitliga staten användes för att främja idén om ett
statligt spelmonopol som både skulle stänga ute förment opålitliga (privata)
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aktörer från marknaden och skydda medborgarna från spelrelaterade
brott, samtidigt som de hägrande vinsterna skulle hållas inom landets
gränser.5
Här skedde sålunda ett skifte från en ansvarsordning enligt vilken
staten inte borde sälja spel till en annan där det tvärtom ansågs ansvarsfullt av staten att i monopolställning sälja spel. Till grund för den förändrade ansvarsordningen låg en problemförskjutning från moralisk-religiösa
argument till nationell (o)säkerhet och kriminalitet, det vill säga en
förändrad problemdiskurs som öppnade möjligheter för staten att rättfärdiga en legalisering utan att framstå som ansvarslös. De statliga spelen
kom dessutom att kopplas till välgörenhet, ett värde som sedan dess
fungerat som alibi för de stora statliga spelvinsterna.
Efter decennier av stabilitet seglade ett nytt problem in på marknadsorganisatörernas agenda under 1990-talet: spelberoende. Trots att forskare börjat rapportera om hälsomässiga beroendeproblem relaterade till
spel om pengar redan under 1980-talet tog det över ett decennium innan
problemet etablerats i marknadsdiskursen, och ytterligare ett decennium
innan det kom att dominera spelmarknaden och dess organisering. Kort
uttryckt kan man säga att hållningen till problemet spelberoende under
dessa tjugo år utvecklats från att ha betraktats som en utländsk kuriositet,
ett icke-problem med liten bäring på svenska spelare, till att bli det statliga spelbolagets officiella existensberättigande. Avgörande blev att EGdomstolen i fall efter fall slog fast att statlig ”skyddshänsyn” var det enda
godtagbara skälet till fortsatta nationella spelmonopol runt om i Europa.
Enligt EU var det den svenska statens uppgift att skydda sina spelande
medborgare, inte bara från bedrägeri, utan också – och i synnerhet – från
att bli sjuka av sitt spelande.6
Bilderna av spelets baksida, det vill säga framställningarna av ansvarsproblematiken, hade således än en gång förskjutits. Denna gång från att
i huvudsak fokusera på säkerhetsbrister till att handla om ohälsa. Som
illustration till detta skifte noterar spelforskaren Robert Ihrfors att över
åttio av drygt tvåhundra frågor och motioner i Sveriges riksdag åren
2000–2007 som berört spel om pengar, handlade om spelberoende.7 Men
det betyder inte att spelberoende är något självklart problem, naturligt
avhängigt av spelmarknadens praktik, som nu upptäcktes. Problemet
spelberoende har snarare blivit ett centralt problem relaterat till spelmarknaden, som resultat av att en stor skara individer och organisationer
engagerat sig.
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Problemförskjutning från farliga spel till oansvariga spelare och problemdelning mellan normalspelare och problemspelare. De feta pilarna markerar
den observerade trenden, den ansvarsposition som de flesta organisationer
på spelmarknaden i dag önskar besitta. (Figuren hämtad ur min bok Ansvar
och marknader. Vem tar ansvar för spelmarknadens baksida?, 2014.)

Vad spelar då detta för roll, kan man fråga sig? Jo, att engagera sig i att
forma ansvarsproblem är ett synnerligen kraftfullt sätt att påverka ansvarsfördelningen på en marknad. Detta eftersom det ofta finns föreställningar om lämpliga ansvarsrelationer mellan problem och potentiella
ansvariga. Skildras marknadens baksida som ett nationellt säkerhetsproblem framstår troligen staten som ansvarig. Framställs marknadens baksida i stället som full av farliga produkter, faller ansvaret på producenter
och anordnare av spel. Sedd i det ljuset blir det tydligt att uppmaningen
”Spela lagom!” riktar uppmärksamheten mot individens val. Enligt denna
föreställning är det individers oansvariga val som fläckar ner marknader,
eller åtminstone är det genom individers ansvariga val som marknaders
ansvarsbrister kan avhjälpas.8
Som vi sett av den korta historieskrivningen kan problemförskjutningar över tid hjälpa till att försvaga eller till och med lösa upp ett visst
ansvarssamband (till exempel statens eller de statliga producenternas och
säljarnas ansvar) för att i stället skapa eller förstärka ett annat (till exempel konsumenternas). Som figuren här ovan visar kan sedan nya problem
delas upp ytterligare i syfte att klargöra och avgränsa det egna ansvarstagandet. Med begreppet problemdelning avser jag ansträngningar för att få
det som tidigare framstod som ett problem (spelberoende spelare) att i
stället framstå som flera problem. Å ena sidan potentiella spelberoende
som fortfarande spelar normalt. Å andra sidan redan insjuknade spelberoende spelare.
En lärdom är att de som önskar undkomma ansvar kan engagera sig i
försök att rama in eller definiera problemet så att andra än de själva fram163
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står som mer skyldiga eller bättre lämpade att ansvara för det (i dess
helhet eller den mest betungade delen av problemet). Problemframställningar har på detta sätt inverkan på vilka ansvarspositioner som ter sig
lämpliga och möjliga respektive olämpliga och omöjliga för olika parter
i marknadskontexten. Alla de stora organisationerna på spelmarknaden,
med statliga Svenska Spel i täten, har sedan mitten av 1990-talet på
olika sätt, enskilt och i samverkan, systematiskt arbetat för att avgränsa
sitt ansvarstagande till att i första hand gälla normalspelarna, de som inte
utvecklat några spelproblem. Problemdelningen har hjälpt till att rättfärdiga ansvaret. Intresset för att ansvara för de färre men mer problematiska spelberoende spelarna har varit betydligt svalare.

Från organisationer till individer
Också marknadens ansvariga skapas eller åtminstone formas. Det är nämligen ofta långt ifrån självklart vem som ska ta ansvar för vad. Etableringen av en ansvarsordning kräver därför mycket arbete. Statliga myndigheter, politiker, statliga och privatägda spelbolag, konsultbolag, EUkommissionen och EG-domstolen, spelberoendeföreningar, offentliga
och privata utredare, forskare, offentliga och privata vårdgivare, journalister med flera har alla tagit aktiv del i spelmarknadens ansvariggöranden,
genom sina ansträngningar att forma och sprida inte bara spelprodukter
utan också idéer, texter och bilder av marknaden. Det handlar om processer genom vilka ansvarspositioner upprättas och om hur ansvar fördelas,
vanligen i syfte att åstadkomma ökat ansvarstagande hos andra.
I fokus står samsynen kring det jag kallar förebyggandets och egenansvarets avgörande värde, samt likformigheten i de olika marknadskontexterna och deras satsningar på att konsumenten ska lära sig att ansvara
för sin egen konsumtion och dess eventuella negativa följder.
Talesättet ”kunden har alltid rätt”, eller the customer is king som man
säger på engelska, används ofta slentrianmässigt för att rättfärdiga försök
till ansvarsförskjutningar.9 Idén om att flytta över ansvaret till den individuella kunden ligger i linje med flera av vår tids starka idéströmningar:
den neoliberala politiska ideologin, den kognitiva psykologin och beteendeterapeutiska skolbildningen samt föreställningarna om ett postmodernt risksamhälle.10 De betonar individens eget ansvar för sitt liv och i
synnerhet för sina egna val. Samtidigt framhålls betydelsen av en ansvarsposition som ”förebyggare” för organisationerna och idén att de ska
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tillhandahålla information och verktyg så att individerna själva kan fatta
kloka beslut.11 Se här ett typiskt uttryck för detta förebyggande, hämtat
ur Svenska Spels samhällsrapport 2006:
Vårt ansvar är helt och hållet förebyggande och genom att tillhandahålla
verktyg, som till exempel självtest och olika former av spelbudgetar och spärr
av konto, hjälper vi våra kunder att ha kontroll över sitt spelande, att ”spela
lagom”.12

På dagens spelmarknad finns ett stort utbud av sådan hjälp till självhjälp
som syftar till att skjuta över ansvaret att välja på individerna och därmed
befästa ansvarsfördelningen mellan ”förebyggare” (organisationer) och
”beslutsfattare” (individer). Det sker dels genom att spelare själva erbjuds
utbildning i egenansvar och en växande portfölj av ansvarstjänster, till
exempel budgetverktyg och motiverande KBT-samtal, dels genom att
andra, som spelombud och spelarens anhöriga, undervisas och uppmuntras i konsten att frånsäga sig ansvar för spelproblemen.
Ett exempel på detta är den utbildningsfilm som Svenska Spel visar på
sin spelskola för spelombud. Filmen visar pedagogiskt med flera repetitioner att det alltid är olämpligt och felaktigt att neka en kund att köpa
spel, om det inte gäller minderåriga eller spel på kredit. För att undvika
icke-kommersiella relationer till kunderna får spelombuden lära sig att
broschyrerna med ansvarsbudskap ska ”tillhandahållas”, inte aktivt marknadsföras, samt att det är fel att starta en mer personlig konversation om
en kunds förmodade spelproblem. Det som kunnat tas för en gest av
medmänsklighet framställs i filmen och i spelskolan på ett närmast nedlåtande sätt och som ett olämpligt, oprofessionellt beteende: ”ni ska inte
vara några amatörpsykologer”.13
På ett liknande sätt lär Spelberoendes riksförbund (SBRF) sina resurspersoner (de som leder självhjälpsgrupper med problemspelare) att det
vore ”kontraproduktivt” att låta spelarna prata politik på mötena, eftersom det kan betraktas som en sjuklig ”ansvarsflykt” snarare än som en
frisk motståndsreaktion. Enligt denna omvårdnadsretorik är det således
inte normalt av en spelare att ifrågasätta att ansvaret mer och mer läggs
på spelarna själva. Försöker man göra det, tolkas det som att man fortfarande är sjuk och i behov av vård och behandling. Och i det tillståndet
bör man inte tas riktigt på allvar. Spelaren blir snarare betraktad som
omogen, som ett barn eller en trotsig tonåring tills han eller hon accepterar sitt ”vuxenansvar”, som det ibland uttrycks.
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På motsvarande sätt lär behandlare, såväl hos SBRF som vid Kolmårdens behandlingshem för spelberoende, aktivt de anhöriga att ställa
ultimatum, packa väskan och sluta vara ”medberoende”. Slutligen tycks
spelarna själva också bidra till att befästa det förskjutna ansvaret. Pokerspelare kan exempelvis hänvisa till argumentet ”om inte jag tar pengarna
[i potten, min anm.] så gör ändå någon annan det”. 14
Att på dessa sätt förskjuta hela ansvaret till spelarna själv är en subtil
och politiskt mindre känslig strategi som, såvitt jag förstår, har få kritiker.
De stora organisationernas möjligheter att på detta sätt proaktivt definiera ansvarspositioner för sitt eget och andras ansvarsarbete är något
det talas tyst om, om ens alls, i det offentliga samtalet.

Ansvarsluckor
Den vanligaste utgångspunkten i beskrivningarna av den samtida CSRrörelsen (corporate social responsibility) är att organisationers ansvarsarbete
vidgar deras ansvarsområde och ansvarstagande, så att de tar hänsyn till
fler värden och intressenter än tidigare. Den allmänna retoriken från
denna hållnings förespråkare har länge varit win-win, det vill säga att
företag förväntas kunna balansera olika värden – exempelvis ekonomiska
och sociala eller miljömässiga – inom ramen för ett business case.15 Enligt
den devisen finns ingen värdekonflikt utan bara en affärsmöjlighet. Och
visst kan det vara så ibland. Ser man emellertid närmare på mikropraktiken i de pågående ansvariggörandeprocesserna och de ansvarspositioner
som upprättas i dessa, kan man fråga sig om inte det vi uppfattar som ett
vidgat ansvar vid närmare påseende visar sig vara ett särkopplat och förskjutet ansvar. Att balansera värden och mål är knepigt, och den som
förväntas gasa och bromsa samtidigt riskerar att få sladd.16 Då blir det
begripligt att allt fler organisationer gärna lämnar över ratten till individen för att i stället själva ägna sig åt att informera och författa säkerhetsmanualer på betryggande avstånd.
Det är därför inte säkert att ansvarstagandet ökar bara för att fler företag börjar ansvarsinformera eller ansvarsrapportera. Det kan i stället vara
så att det i första hand är företagets legitimitet och kunskaper i rapportmetodik som ökar.17 En ambition att låta ansvaret genomsyra ett enskilt
producent- och säljarföretag kan resultera i en särkoppling på organisationsnivån: en separat CSR-avdelning och sedermera också en nisch av
exempelvis ”ansvarsfulla” spel eller ”hållbara” fonder. I vissa fall kan det
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arbetet sedan gradvis utvecklas vidare mot fristående tjänster som tillhandahålls de egna kunderna via en separat webbsida (som www.spelalagom.se),
och slutligen kan några av dessa tjänster avknoppas i ett separat dotterbolag (som Svenska Spels dotterbolag Playscan, verksamt på den
framväxande internationella marknaden för spelrelaterade ansvarstjänster).
Mycket tyder på att det är en dålig idé att förlita sig på frivillighet och
valfrihet i fördelningen av ansvar och i definierandet av ansvarsroller på
omstridda marknader. Mina empiriska studier visar att de säljare som tar
chansen att vara med och fördela ansvaret för marknadens baksidor
gärna själva begränsar sitt ansvar till förebyggande. Intressant är att
denna tendens inte bara ger upphov till ansvarsförskjutning från organisationerna till individerna. Utvecklingen riskerar också att ge upphov till
ansvarsluckor – en sorts ansvarsarbetets Svarte Petter som ingen verkar
vilja bli sittande med – exempelvis behandling för de redan spelberoende,
de som befinner sig långt bortom förebyggande frivilligåtgärder.
Kommersialiseringen av ansvaret får således långtgående konsekvenser, men inte alltid dem som omvärlden önskar sig. Eftersom marknader
saknar formell hierarki och tydligt ledarskap med beslutsmakt att avgöra
vem som ska ansvara för vad, är risken stor att alla plockar russinen ut
kakan, det vill säga väljer de ansvarspositioner som framstår som mest
attraktiva – ofta för att de är minst betungande.
En angelägen fråga i sammanhanget är varför det är så få drabbade
spelare och deras anhöriga som opponerar sig mot den rådande ordningens överskott på förebyggande insatser mot spelare utan problem. En
hypotes är att det kan vara den effektiva organiseringen av dåliga samveten, det vill säga ansvarighet utan egentligt ansvarstagande, som bidrar
till tystnaden. Samtidigt är det så att de politiska och tekniska svårigheterna, och oviljan (?), att i praktiken åstadkomma en striktare reglering
av spelmarknaden har vidgat utrymmet för och normaliserat en marknadspräglad förståelse av ansvar. Enligt denna håller ansvar på att reduceras till ett slags anseendefrämjande identitetsaccessoar för den omstridda marknadens säljare och övriga organisationer som finansierar sin
verksamhet genom spel.
”Öppna det orangea pensionskuvertet!”, ”Byt bank!”, ”Ät sunt!”, ”Klimatkompensera!” och ”Spela lagom!” Tänk problemförskjutning, ansvarsförskjutning och ansvarsluckor nästa gång du får höra en sådan tidstypisk
uppmaning om den kloka konsumentens egenansvar. Och det dröjer nog
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inte länge innan du möter en sådan uppmaning, för vårt moderna marknadssamhälle fullkomligt kryllar av dem.18
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Högt spel i gränslandet mellan
politik och marknad
Formella regler för hur marknader ska fungera är ofta
slutpunkten på många och långa diskussioner mellan en rad
olika intressenter. Ingen annan arena är viktigare för sådana
samtal än World Economic Forums årliga
konferens i Schweiz.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En gång varje år i samband med World Economic Forums årsmöte i den
schweiziska skidorten Davos träffas den så kallade globala eliten för att
begrunda tillståndet i världen. Vid 2012 års möte var det den globala
ekonomin och kapitalismen själva som stod högst upp på dagordningen.
Den pågående finansiella krisen skapade en känsla av brådska och nervositet. Men det fanns också en annan känsla, att kapitalismen skulle kunna
förändras, att nya marknader för innovation och vinst skulle kunna öppnas, samtidigt som ett globalt samarbete skulle kunna vara till fördel för
alla parter.
Davos gator var fulla av deltagare, elegant klädda i kostym och överrock, och lätta att känna igen på sina deltagarmärken om halsen och
portföljer prydda med World Economic Forums logotyp. Samma logga
fanns på byggnader, i hotellfoajéer och på kaféernas menyer. Mötesområdet upptog en stor del av staden och var omringat av höga taggtrådsstängsel. Beväpnade vakter bemannade de fåtaliga entréerna in till säkerhetsområdet, och det räckte med att komma i närheten för att man
skulle bli ombedd att visa upp sin bricka och registreringshandlingar.
Därefter fick besökaren gå igenom en säkerhetszon som påminde om den
vid en modern flygplats. Högt över den stimmiga gatunivån svävade ett
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stort antal helikoptrar för att skydda området. Och prickskyttar var utposterade på taken runt omkring.
Under denna vecka blev bergsbyn Davos ett centrum för brådskande
och angelägna globala frågor. Men vad handlar mötet om? Varför åker
företagsledare och politiker dit? Vilken betydelse har det för marknaders
utformning och gränser? I den här artikeln besvarar vi dessa frågor med
utgångspunkt i våra studier av World Economic Forum, framför allt byggt
på intervjuer och deltagande i deras aktiviteter.

Organisering av marknader
– en politisk affär
World Economic Forum (WEF eller Forumet) är en politisk arena där
olika typer av marknadsaktörer deltar. Bilden av Davos, med sina säkerhetssystem, taggtråd och svävande helikoptrar, antyder att arenan inte är
helt lugn. Snarare inramas den av hot om våld. Vår utgångspunkt är att
denna inramning beror av marknaders politiska karaktär. De är inte skapade av en alltid osynlig och vänlig hand, utan är lika mycket arenor för
kamp där värden förhandlas och konflikter utspelas. Någon sätter gränsen
för vad som får göras – säljas och köpas i vissa specifika former – ofta i
konflikt med en annan part som skulle önskat att det såg ut på ett annat
sätt. Hur marknader ser ut påverkar människor i deras vardagsliv. Marknader beror av politiska överväganden och är delvis politiska skapelser. I
Davos blir dessa överväganden tydliga. Inom ramen för WEF förhandlas
marknader på ett informellt sätt.
Under lång tid har marknader setts som undantagna politik. Reglering
har förekommit på en del områden i de flesta länder, men i stora drag har
marknad och politik setts som två skilda sfärer, av exempelvis forskare,
politiker och företagare. Men sedan några decennier är det uppenbart att
marknader inte står fria från politiska intressen – lika litet som politik är
något som enbart ska kopplas samman med regeringar och parlament.
För att förstå hur marknader fungerar måste vi därför förstå den kamp
som pågår mellan olika aktörer, med olika typer av resurser, om olika typer
av värden relaterade till marknader.
Politik utövas av många typer av aktörer på ett stort antal platser i
samhället – många gånger betalda av företag. Tankesmedjor, forskningsinstitut och lobbyorganisationer finansierade av företag är exempel på
gränsöverskridande aktörer som vill vara med i den politiska processen
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– dels genom att påverka samtalet kring samhälle och marknader, dels
genom att påverka faktiska beslut i exempelvis parlament och regeringar.
Genom sin storlek och sin attraktionskraft har WEF en särställning i
detta sammanhang.

I gränslandet
mellan marknad och politik
Organisatoriskt är WEF en stiftelse med högkvarter i Genève och regionala kontor i Beijing och New York. Totalt har WEF mer än 450 anställda, vilka genomför många små och stora aktiviteter, där årsmötet i
Davos är det främsta evenemanget. Årsmötet genererar de största rubrikerna och ser till att WEF blir intressant för makthavare av olika slag.
Men WEF strävar också efter att vara en privat organisatör av diplomatiska insatser inom en rad olika områden. Forumet ägnar sig även åt att
genomföra utredningar och skapa olika typer av redskap som stater, företag och intresseorganisationer kan använda för att förstå sin samtid och
driva på förändring. Index, standarder och rapporter är några exempel på
den typen av redskap.
Det finns externa kritiker som är skeptiska till WEF:s betydelse och
bland annat lyfter fram att WEF inte är ett beslutsfattande organ på den
internationella politiska arenan. Vad kan de göra i Davos annat än att
prata? undrar skeptikerna. Snarare än att vara beslutsfattare ligger Forumets betydelse i att det skapar en plattform för nätverkande och påverkan
bland framför allt företagsledare och toppolitiker. Det som deltagarna
kommer fram till på de stängda mötena kan sedan användas på andra
ställen. Deltagarna uppmanas från Forumets sida att ta med sig idéerna
och förslagen till sina hemarenor och använda dem där – till att skapa nya
regler, ta bort gamla eller finna nya reglerare. Kommunikationen är därför inte bara ord i luften utan ett faktiskt steg i organiseringen av marknader. Samtalen är organisering.
Aktiviteterna finansieras av WEF:s medlemsföretag. De företag som
väljs ut och accepteras av WEF att bli medlemmar – aldrig vare sig fler
eller färre än tusen stycken – är de som anses vara marknadsledande
inom sin nisch. Shell Oil, Asea Brown Boveri och Price Waterhouse Cooper är några av dem som varit medlemmar under lång tid. De företag
som ger de största ekonomiska bidragen har mest makt i den interna
beslutsprocessen. Men företagens roll inom Forumet är egentligen inte
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att styra det, i den mening som en vanlig föreningsmedlem gör. Deras
roll är att betala och då och då delta i möten. Lika litet är styrelsen ett
redskap för medlemmarna. Där sitter inte framför allt medlemsföretag, utan personer som WEF tycker gör ett bra arbete på den internationella arenan, som drottning Rania av Jordanien och Christine Lagarde
från Internationella Valutafonden (två av den tjugotvå personer starka
styrelsens totalt fyra kvinnliga ledamöter). Arbetet leds i stället av dess
grundare och ordförande Klaus Schwab och Forumets högre tjänstemän.
WEF beskriver sig gärna som politiskt neutralt, i den meningen att
organisationen inte är bunden till några nationella, sakpolitiska eller
partipolitiska intressen. Kopplingen till företagen, som de som är skeptiskt inställda till Forumet lyfter fram som ett problem, ses av Forumet
självt som en styrka. I dess förståelse av samtidens politiska problem
måste alla vara med för att lösa dem. WEF ser företagen som drivande i
samhällsutvecklingen: har företagen en bra utveckling kommer många
människor att njuta frukterna av detta. Därför måste företag vara med
och samtala om sina verksamheter tillsammans med andra typer av aktörer, som politiker, journalister, artister, forskare, frivilligorganisationer
och internationella organisationer.
Forumet kan liknas vid en global och ovanligt stor tankesmedja. Som
sådan är det engagerat i försök att koordinera, strukturera och forma
globala marknader samtidigt som det löser politiska problem. Utan att
vare sig köpa eller sälja något fungerar WEF som mellanhand eller mäklare som söker skriva dagordningen för den framtida, globala regleringen
av marknader, oavsett om det gäller regler för köpare, säljare eller produkter. Som mäklare av idéer hjälper WEF övriga aktörer genom sin
inblandning som tredje part på samtalsnivå. Men den är ingen osynlig
mäklare utan egen vilja. Det är WEF självt, framför allt i form av dess
ordförande och anställda i Genève, som skapar grupper av samtalspartners och sätter agendan för vad som ska diskuteras.
Agendan är bred och innehåller frågor som kvinnors rättigheter, barns
skolgång och miljövänlig oljeborrning. Men med det intresse för företags
välmående som präglar organisationen är nya regleringar eller avregleringar av marknader ett viktigt fokus. Det är oftast marknadsnära lösningar
som står på agendan. Ett globalt frihandelsavtal genom WTO har till
exempel varit en stående punkt under lång tid. En annan fråga är finansmarknadens reglering, prioriterad inte minst efter 2008 och de långt176
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gående finansiella kriserna världen över. En tredje är nya marknader, som
exploateringen av Arktis.
Genom sina aktiviteter är WEF en av de aktörer som påverkar hur
marknader kan se ut och övervakas. Dessa aktiviteter kan delas in i tre
grupper. Den första handlar alltså om nätverkande, att sammanföra rätt
människor för att träffas och diskutera rätt ämne. Den andra handlar om
konstruktion av organisatoriska tekniker, såsom rankning eller indexering. Den tredje handlar om lösningar, där WEF sprider förslag i form av
rapporter, mediekontakter, projekt med mera.
I alla dessa aktiviteter är WEF navet, där ämnen, lösningar och människor väljs ut. Deltagarna, medlemmar och gäster, bjuds in till ett bord
som dukats av WEF. Vad de gör vid detta bord, och i vilken utsträckning
WEF kan eller är intresserat av att styra vad som sker, varierar från tillfälle till tillfälle.

WEF och globala marknader
Alla WEF:s aktiviteter handlar inte direkt om marknaders funktion, men
vi kan se två grundläggande sätt på vilka en stor andel av aktiviteterna
faktiskt gör det. Till att börja med är WEF en plattform för marknadsaktiviteter. Exempelvis är ett huvudintresse för företag vid årsmötet i Davos
att göra affärer. De är inte bara där för att lösa världsproblemen, utan
också – och ofta framför allt – för att sälja, köpa och prata affärer. Som
en av våra informanter från ett medlemsföretag uttrycker det måste man
vara i Davos för att existera på marknaden: ”syns man inte här, så finns
man inte”.1
Davos är sett ur det perspektivet en marknadsplats, som WEF skapar
så att dess medlemmar kan göra affärer. Det regelrätta programmet, det
som man kan se på internet, handlar inte om detta. Det handlar om politik och framtid, i vältematiserade paneler. Men Davos fylls av företagsfolk, och Forumet hjälper gärna till med lokaler och många gånger också
kontakter. Om ett land till exempel är intresserat av att investera i ett nytt
telefonnät, då kan Forumet gå in och ordna möten för att det landets
representanter ska träffa de rätta personerna från deras medlemsföretag.
Åt andra hållet kan också ett land skapa sig plats i Davos för att göra
reklam för sig själva. En thailändsk afton, en buss dekorerad med bilder
från Indien, fotomodeller från Ryssland som delar ut en påse med ”ryska”
presenter.
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Samtidigt är WEF en mellanhand i aktiviteter som syftar till att forma
regler som gäller för företag och stater. Den roll som Forumet söker
skapa åt sig, bortom att vara en företagens arena, är att fungera som
brobyggare mellan globala företag och nationalstater. Detta är den andra
och allt viktigare marknadsrelaterade aspekten av WEF. I konstellationen
företag och nationalstat, såsom den utvecklats de senaste århundradena,
behöver företagen en regering precis som en regering behöver företagen.
Regeringen kan skapa ordning och företagen kan skapa välfärd. Samma
dubbla förhållande gäller multinationella företag. Skillnaden är att på
global nivå finns inga regeringar. Organisationer som WTO, FN och
IMF utövar inte samma institutionella makt som nationella regeringar.
Globala företag verkar, i alla fall delvis, i ett regulatoriskt tomrum, där
mjuk reglering i form av standarder och uppförandekoder spelar allt
större roll.
Forumet ser denna lucka och den möjlighet den skapar. Som en av de
högre cheferna på Forumet konstaterade: WEF fyller ett regulatoriskt
tomrum genom att försöka vara ”ett redskap för att samla aktörer till
politisk handling”.2 Ett exempel på den här typen av politisk aktivitet är
de icke-offentliga överläggningar som ägde rum för några år sedan i Davos,
vilka i sin tur ska ha lett fram till de beslut som fattades vid toppmötet
om klimatförändringar i Cancún. En informant anställd vid WEF:s högkvarter i Genève beskrev det så här:
Kommer ni ihåg Cop15 i Köpenhamn? Hur alla såg det som ett misslyckande? En vecka senare träffades alla viktiga aktörer, bortsett från Obama, i
Davos. Utan det politiska trycket. De träffades utan någon speciell dagordning. Och vår roll? Vi, som arrangörer, har inte någon särskild dagordning
vi driver på för, vi tillhandahåller enbart ett utrymme. Men efter mötet
föreslog Calderón att man skulle sätta fart med det som senare blev Cancúnöverenskommelsen.3

Vad som hände på själva mötet i Davos vet vi inte. Det är möjligt att
informanten överdriver betydelsen av mötet, och vi har inte frågat president Calderón varifrån idéerna till Cancúnöverenskommelsen kom. Det
citatet talar om för oss är hur Forumet ser på sin egen roll. Det är en
mellanhand i den globala politiken som skapar en arena för beslutsfattare
att träffas och överlägga på. Där utformas politik som sätter gränser för
under vilka former och i fråga om vad marknader kan tillåtas fungera.
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Exemplet Arktis – ett samtal om gränser
För den som vill förstå vad WEF gör, och vad som händer i Davos, är det
de nätverkande aktiviteterna som är av störst intresse. Att företag gör
affärer med varandra är inte unikt för årsmötet. Det inofficiella programmet i Davos, där politiker samtalar med företagsledare och andra i olika
frågor, är däremot unikt i sin storlek och därmed sin betydelse.
På årsmötet 2013 deltog vi som åhörare i en lunch där exploateringen
av Arktis var samtalsämnet. Lunchen var ämnad enbart för de cirka
tjugo personer som bjudits in. Den var inte annonserad i det officiella
programmet och gick av stapeln på ett hotell i Davos, inte inne på själva
kongresscentret. Att vi tilläts lyssna var möjligt enbart för att vi tog tag
i en av de inbjudna deltagarna och följde med som åhörare till denne.
WEF-folket valde att titta åt ett annat håll för en gångs skull. Vi fick en
plats i baren på hotellet, och kunde följa händelserna på några meters
avstånd. ”Chatham House-regler” gällde vid lunchen, vilket innebär att
vi inte kan rapportera vilka som var där eller vem som sa vad. Däremot
kan vi berätta om upplägget och hur resonemangen gick. Följ med och
lyssna!
Deltagarna vid lunchen är framför allt företagsledare från bland annat
oljebolag, bilföretag och konsultföretag, samt politiker, exempelvis en
statsminister från ett nordiskt land. Där finns också forskare och möjligen
någon från en intresseorganisation. Deltagarna sitter vid sex olika bord
där de serveras en lättare lunch. Brödkorgarna skickas runt. Glas med
mineralvatten fylls. Småprat, handskakningar och en udda kindpuss. De
känner inte varandra så väl, trots att somliga har träffats tidigare.
En forskare från ett stort universitet i USA som skrivit en bok om
global uppvärmning öppnar lunchen. Det är han som är samtalsledare.
Han skämtar om att WEF ett tidigare år haft en middag på detta tema,
men att den här lunchen äger rum närmare kongresscentret. Enligt forskaren innebär förflyttningen att ämnet kommit högre upp på dagordningen. (En annan forskare påpekar senare att den dag de faktiskt kommer att få hålla sin lunch inne på kongresscentret, kommer spänningen
att vara borta. ”Där sägs bara det som får sägas.”) Som samtalsledaren
säger bygger lunchen på att de som har samlats är människor med riktiga intressen som samtalar om riktiga investeringar och riktiga utmaningar. Tanken är att få lyssna till flera olika perspektiv, till berättelser
om goda sätt att hantera problem och exempel på riktigt goda praktiker.
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Några personer är inbjudna att lyfta fram sitt synsätt under några minuter, därefter ska gästerna runt varje bord diskutera de tankar som kommit
upp. Samtalsledaren ger först ordet till statsministern, centralt placerad
vid ett bord mitt i rummet. Vi kallar honom för Gjermund Bugge. Ett
nordiskt klingande namn.
Gjermund Bugge är elegant klädd. Vi tänker först ”filmstjärna” när
han kommer in. När han reser sig läggs mobiler och surfplattor bort. Han
inleder med att säga att Arktis står inför stora förändringar och att det är
något bra. Det handlar om ny tillgång till naturresurser. Som han ser det
kan dessa användas under tre förutsättningar. För det första måste man
komma ihåg att Arktis inte är ett laglöst land. Det finns både nationella
och globala lagar och förordningar att följa. Och, för det andra, Arktis är
inte ett vitt område i utkanten av kartan, utan människor lever och försörjer sig här i en skör och unik natur, det är deras land. Men detta innebär inte, för det tredje, att det krävs unika former av – eller undantag från
– reglering. Exploatering av den här naturmiljön kommer att ske, men
det måste ske på ett respektfullt sätt där aktörerna följer normala standarder för exempelvis aktiviteter till havs. Bugge avslutar genom att påpeka att det gäller att ta tillfället som Arktis ger till nya affärsmöjligheter
men med stor respekt för människor och natur.
Lätta applåder följer uttalandet. Samtalsledaren ger nu ordet till den
internationellt kända forskaren. Vi kallar henne Paula Shielding. Hon är
inte fullt lika elegant, men reser sig och talar med stark röst och pondus
som bottnar i många års forskning och publiceringar. Även hon understryker att det sker stora förändringar, men ur hennes perspektiv handlar
det inte om affärsmöjligheter. Hon lyfter i stället fram vikten av att förstå
vad som händer med naturen i området. Under två veckor i juni smälte
isen mer än någonsin. Paula Shielding tittar på åhörarna under en kort
paus och säger sedan att detta innebär enormt stora förändringar för
världsekonomin, eftersom det som händer i Arktis påverkar resten av
världens ekosystem. Om inte världen aktar sig, väntar möjligen mycket
obehagliga överraskningar runt hörnet. Hon avslutar med att påpeka att
Arktis inte enbart kan vara en lekplats för företag och politiker, det är
också ett vetenskapligt laboratorium.
När Paula Shielding sätter sig ner får en avgången vd för ett större
oljeföretag ordet. Vi kallar honom Mark Hammer. Hans budskap är att
olje- och gasresurserna i Arktis är enorma. Väljer världen att inte använda dessa kommer det också att ha stora nackdelar, därför att det då
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blir mycket kostsamt att exploatera andra alternativ. Självklart, understryker han, är det politikerna som i slutänden bestämmer hur det ska bli
med Arktis. Företagens roll, enligt Mark Hammer, är att gå före och visa
vad som kan göras. Självklart ska de följa standarder, men de trycker på.
För Arktis måste exploateras, alternativkostnaderna är för höga.
Fler personer reser sig sedan och vittnar om de stora möjligheterna
med Arktis. En företagsledare från ett globalt företag betonar att han
älskar Arktis. De möjligheter som finns där, den utveckling han kan se
framför sig. Och företaget älskar att investera i Arktis och att respektera
befolkningen. Hans företag tror på området också socialt. Att världen
kan lära sig hur man skapar en fredlig lösning inom ett område som
många intressenter drar i.
Efter rundan av presentatörer följer sedan fortsatt lunchande och
samtal kring borden. Samtalsledaren reser sig från sitt bord och går runt
för att lyssna. Ljudnivån höjs. Skratt och klingande glas. Glass med bär
till efterrätt. Det är många som vill debattera. När sammanfattningarna
ska ske efter en kvart är det fler än de tidigare presentatörerna som tar
chansen att få fram sitt perspektiv. Samtalsledaren lyfter en fråga från sitt
bord: Går de internationella samtalen verkligen så bra som många gör
gällande? Gjermund Bugge berättar att vid hans bord har de diskuterat
om det kanske var okej att helt enkelt sätta igång och borra efter olja.
Men hans svar är att man måste vänta tills det finns standarder att bygga
på. Mark Hammer säger att det är viktigt att Arktiska rådet anger vem
det är som har ansvaret för området. Vem kan övervaka det?
Efter en och en halv timme börjar mobilerna åka upp igen, surfplattorna slås på. WEF-folket drar vidare till nästa arrangemang. Deltagaren
vi slank in med hastar till nästa inofficiella möte, som WEF ordnat. En
representant från ett konsultföretag som länge haft intressen i Persiska
viken, och som nu tittar nyfiket på Arktis, nätverkar med några av de
personer som han ännu inte hunnit tala med vid lunchen. Det gäller att
ta vara på det här ögonblicket före nästa tillställning. Gjermund Bugge
glider in i en bil med svarta rutor.
Så här kan alltså ett möte i Davos se ut. Men vad hände egentligen där
på lunchen? På vilket sätt handlar det om marknader och marknaders
gränser? Vi ser tre typer av gränser som samtalet handlade om: de geografiska, de varuorienterade och de diskursiva.
En del av samtalet handlade om gränser för Arktis. Som Dieter Weiss
– ytterligare en av våra informanter med fingerat namn – från ett globalt
181

CHRISTINA GARSTEN & ADRIENNE SÖRBOM

logistikföretag har beskrivit det för oss är det av största vikt att det blir
tydligt vilket land som har rätt att bestämma över naturtillgångarna på
havets botten i Arktis. Det finns mycket pengar att tjäna i Arktis, men
det är svårt att driva på utvecklingen när det är oklart vem som styr,
menar Weiss. När Gjermund Bugge säger att det går bra att verka i Arktis, att det redan finns internationella regler för till exempel maritima
miljöer som ska gälla även där, så är det ett budskap till företagen. Nationsgränserna är kanske oklara, men det är inget hinder. Det land han
kommer ifrån vill gärna se företagen komma till Arktis. På samma linje
går det att förstå de röster som höjdes under lunchen för att Arktiska
rådets arbetsformer skulle ses som exemplariska, fastän det är tydligt att
det finns problem också för denna INGO – internationella icke-statliga
organisation – att fatta beslut. Viljan att visa att det går framåt är ett sätt
att befästa den organisering av gränser som man önskar se. Kommunikationen, samtalet, är en del av den faktiska organiseringen.
Samtidigt handlade samtalet om gränser mellan politik och företagande. Vem ska bestämma om vem som ska bestämma? Företagen driver på
för att tjäna pengar. Staterna och de internationella organisationerna säger
att det går bra, men det är de som ska sätta regler. Företagen säger att det
är rätt och riktigt och att de vill acceptera de standarder som kan tänkas
styra. Samtidigt trycker de på för att få förändringar i den riktning de föredrar. När Mark Hammer säger att det är en dålig idé att försöka stoppa
exploateringen av Arktis visar han tydligt att han verkar för ett intresse.
Hans insats vid lunchen var alltså en del av en långsam förhandling.
Sett ur bägge dessa perspektiv är samtalet kring lunchborden ett möte
som behövs för att det ska gå att bedriva affärsverksamhet i Arktis. I dag
är Arktis en plats för många potentiella marknader. Vad händer när isen
smälter och det blir lättare att komma åt de oljeresurser som förmodas
finnas där? Vilket konsultbolag tar största marknadsandelen vad gäller
att planera verksamheter där? Vilket logistikbolag lägger upp nya rutter
för transporter? Men för att göra det mindre osäkert att satsa krävs regler
och begränsningar. Svårigheten är att det inte finns en enskild stat och
inte heller något tydligt rättsläge vad gäller resurser i havet så långt från
land. Arktis är än så länge en inte prissatt marknad. För att det ska
kunna ske måste aktörerna veta om de har rätt att exploatera. Den rättigheten måste organiseras, och samtalet i Davos var ett i en lång rad samtal
och möten för att komma dithän.
En central aspekt i organiseringen kring Arktis som en ny plats för
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gamla marknader är gränsdragningen mellan olika aktörers synsätt. För
Mark Hammer är det viktigt att säga att det här området måste exploateras. Paula Shielding vill framhålla att om något ska göras i Arktis,
måste det ske långsamt, helst med utgångspunkt i vad forskare iakttagit.
Gjermund Bugge, däremot, vill locka till sig företag som agerar schyst.
Vems synsätt ska bli gällande? Det vet vi inte. Men det finns ett diskursivt
inslag här, som gäller både synsätt och styrka. Alla aktörer runt borden
vill bli lyssnade till och göra sitt sätt att se dominerande.

Marknadens politiska gränser
Det talas ofta om ”marknaden” som en aktör. Marknaden reagerade kraftigt, kan vi höra reportern på ekonominyheterna säga. Sällan är det möjligt att skåda marknadens aktörer samlade och i full färd med att vara just
marknader så som i Davos. Där bedrivs affärer och politik om vartannat,
av världens största företag liksom av ett stort antal politiker. Politiken i
Davos handlar till stor del om att möjliggöra nya marknader genom att
begränsa politikens roll. Vem ska bestämma? Under vilka former ska
bestämmandet ske? Vad ska det bestämmas om? Det är återkommande
teman i Davos.
Det vore ett misstag att tro att marknader enbart begränsas av formellt
fattade beslut. Sådana beslut är den punkt som sätts efter en lång rad av
förhandlingar och samtal. För att förstå hur dessa beslut fattas är det
viktigt att följa det flöde av kommunikation som ägt rum dessförinnan.
Där formuleras det som sedan formaliseras. För globala aktörer som är
aktiva på marknader världen runt är WEF:s årsmöte i Davos ett strålande tillfälle att både köpslå och kommunicera kring de begränsningar
och friheter som de önskar lägga till, omförhandla eller ta bort.

Noter
1. Intervju, Davos januari 2011.
2. Intervju, Genève 8 april 2004.
3. Intervju, Genève 8 september 2011.
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Nja, säger svenska folket
I en opinionsundersökning utförd speciellt för denna bok framträder
en positiv grundinställning till ökade valmöjligheter men också
motstånd mot statens hantering av vissa branscher.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Få ämnen är så omtalade i medierna som följderna av de många olika avregleringarna, privatiseringarna och konkurrensutsättningarna av offentligt ägda verksamheter som ägt rum under de senaste två årtiondena.
Oftast är rapporterna negativa. Exempelvis, på mindre än en vecka i vintras kunde vi i landets största morgontidning notera två huvudnyheter på
förstasidan med rubriker som ”Kunden får betala för avregleringen” (om
privatiseringen av Bilprovningen) och ”Trängseln på spåren ökar – pendlarna blir förlorare” (med anledning av att fler järnvägsbolag ska trafikera sträckan Stockholm–Göteborg).1 I en opinionsartikel i GöteborgsPosten dagen efter offentliggörandet av den ryktbara Pisaundersökningen,
som visade på ett kunskapsras bland svenska skolelever, skriver författarna att ”[d]ecentraliseringsreformerna från 1990-talet har fått katastrofala konsekvenser för både likvärdigheten och kvaliteten i den svenska
skolan”.2 Dagen före rapporterar Skånska Dagbladet under rubriken ”SFIprivatisering oroar personal” om följderna av en just genomförd utförsäljning och om personalens undran över att de lokala politikerna inte ger
besked om något eventuellt ytterligare steg i samma riktning.3 I Ledarbloggen på aftonbladet.se anser skribenten att
[r]äkningen för 80-talets naiva avreglering […] skickades till stor del vidare
från Finansdepartementet till landets kommuner, och därifrån vidare till
kommunala verksamheter, som skolor. Delvis är det sviterna av det som
fortfarande plågar skolan.4
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I en intervju med Dagens Nyheter någon vecka tidigare säger Riksrevisionens chef Claes Norgren att prislappen för de senaste årens avregleringar hamnar på flera miljarder kronor.5 I artikeln framhävs att allmänhetens tålamod har utsatts för stora prövningar vad gäller förseningar,
uteblivna varor och dyrare tjänster av olika slag. Men – och det är en
viktig skillnad – det är inte själva marknadsutsättningarna och avregleringarna som döms ut av Norgren, utan sättet som de genomförts på.
Tillsynen har brustit, det har saknats riskanalyser och styrningen har
varit för passiv. Av DN-artikeln synes Riksrevisionen inte klandra konkurrensutsättningarna i sig, utan snarare att de varit otillräckliga. Claes
Norgren säger så här om ett av de granskade verksamhetsområdena:
Enbart i fallet järnvägen där [det statliga] företaget Jernhusen som har konkurrensfördelar i förhållande till nya aktörer på en marknad med inträdeshinder handlar det om kostnader på fem miljarder kronor när tåg fraktats
tomma fram och tillbaka.

Exemplen skulle kunna mångfaldigas från branscher som apotek, premiepensionsfonder och taxi. I den sistnämnda branschen är prissättningsvariationerna särskilt i Stockholm nu så stora att infrastrukturministern
i vintras, i samband med att hon mottog ett antal förslag från Transportstyrelsen, såg sig föranledd att uttala detta:
Det är inte okej att utnyttja eller lura människor, vare sig det är turister som
inte vet hur taxiverksamheten fungerar i Sverige eller om det är unga människor som vill komma hem tryggt och säkert från krogen.6

En annan uppmärksammad kritisk granskning med den drastiska titeln
Ta tillbaka demokratin publicerades för några år sedan av den socialdemokratiska ideologen Anne-Marie Lindgren.7 Den behandlar verkningarna
av privatiseringar och konkurrensutsättning på marknaderna för skolan,
el, samt vård och omsorg. När det gäller skolan påpekar Lindgren att
propositionen från 1991/92 trodde på en utveckling mot fler föräldrakooperativ, men att exemplen på sådana är få. Två tredjedelar av alla
friskolor drivs som aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag,
där ju verksamheten syftar till ägarnas ekonomiska nytta. När det gäller
el har det visserligen blivit billigare för företagen, men dyrare för konsumenterna, enligt Lindgren.
Å andra sidan, eftersom det är massmediernas samhälleliga uppgift att
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kritiskt granska makthavares göranden och låtanden, inte minst vad de
folkvalda beslutar, ligger det i sakens natur att de väljer att rapportera
om avregleringar där utfallen blivit mindre lyckade. För samtidigt finns
också bedömare som framhäver att andra konkurrensutsättningar lett till
både utökad service och markant lägre priser för konsumenterna, exempelvis på telekom- och flygresemarknaderna. De som förespråkar privatiseringar lyfter också gärna fram att försäljningen av statliga Vin & Sprit
AB till ett franskt företag för mer än femtio miljarder kronor var en
osannolikt bra affär, liksom att staten år 2000 fick så bra betalt vid börsintroduktionen av Telia att aktien inte ens i dag har nått upp till utförsäljningspriset.
I samma riktning argumenterar de många debattörer som sedan ett
halvsekel tillbaka efterlyser friare prissättning på hyresmarknaden. ”Hyreskontrollen måste bort för att få fart på byggandet”, skrev exempelvis
ekonominestorn Assar Lindbeck på DN Debatt senhösten 2013.8 Några
dagar tidigare hade Boverket lagt fram en rapport om följderna av dagens
hyressättningssystem.9 Verket skriver att det rådande bruksvärdessystemet
orsakar ”en betydande del av […] den akuta bostadsbristen” och gör att
det fattas upp emot 40 000 hyreslägenheter i landet, huvudsakligen i
Stockholm och Göteborg. Välfärdsförlusten av nuvarande system uppskattas till cirka 10 miljarder kronor per år. Dessutom, skriver Boverket,
kan hyressättningssystemet ha fördelningseffekter. Bland många övriga
inspel i ämnet har riksbankschefen Stefan Ingves föreslagit en bred politisk kommission för att förändra bostadsmarknaden.10 Och efter initiativ
från handelskamrarna i de tre storstadsområdena och Fastighetsägarna
har en expertpanel av namnkunniga personer kallad Bokriskommittén
haft till uppgift att lägga fram reformförslag för bostadsmarknaden, med
rapport väntad i juni 2014. Till skillnad från en rad andra politikområden
som avreglerats är det dock inget riksdagsparti som ännu plockat upp
denna mångfald av kastade handskar inom bostadssektorn.
I femton år eller så rådde någorlunda enighet mellan blocken om att
avregleringspolitiken var både nödvändig och framgångsrik. Först för
några år sedan inleddes en mer omfattande debatt om exempelvis friskolorna (ekonomisk stabilitet, betygssättning, segregation, religiös påverkan, utkonkurrering av kommunala skolor med mera) och vården (övervinster, bemanning, medmänsklighet med mera). Flera av de politiska
partierna – på båda sidor om blockgränsen – har sedan något år luftat
idéer om att rulla tillbaka delar av reformerna inom vård och omsorg,
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kanske för att de anar att avregleringarna och privatiseringarna har
mindre stöd i dag bland allmänheten än för ett årtionde sedan.
Så då blir frågan, vad anser svenska folket egentligen om allt detta?
För att ta reda på det har bokens redaktion låtit opinionsundersökningsföretaget Novus ställa ett antal frågor till ett representativt urval av befolkningen i Sverige.11

Ökade valmöjligheter – bra eller dåligt?
Svenskarnas allmänna inställning till de senaste årtiondenas privatiseringar och konkurrensutsättningar mättes med en fråga som lyder:
1. Sedan ett antal år tillbaka har svenska folket fått ökade valmöjligheter,
exempelvis att välja telefonbolag, elbolag och bilbesiktningsbolag.
Tycker du att det är bra eller dåligt?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet ej/Ingen uppfattning

27 %
28 %
16 %
17 %
10 %
2%

Drygt hälften (55 procent) av de svarande anser förändringarna vara bra,
medan något mer än en fjärdedel (27 procent) menar att de är dåliga. Inte
oväntat ger ålder ett tydligt utslag: 62 procent av de yngsta (18–29 år)
anser de nya valmöjligheterna vara bra och 20 procent dåliga, medan 51
procent av de äldsta (65–79 år) finner dem vara bra och 37 procent dåliga.
Det råder också skillnad mellan Stockholm och övriga Sverige: i huvudstaden tycker hela 65 procent att de ökade valmöjligheterna är bra, mot
52 procent i landet i övrigt.
Partisympatier slår igenom på ett närmast självklart sätt. Bland moderater tycker 80 procent att förändringarna är bra, mot endast 23 procent
av vänsterpartisterna. Övriga partier fördelar sig däremellan.
En intressant observation är att så gott som alla respondenter har en
åsikt i frågan – endast 2 procent anger vet ej/ingen uppfattning.
En nära besläktad frågeställning är huruvida de svarande tycker sig
kunna navigera i det nya marknadssamhället. Detta mättes med följande
fråga:
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2. Upplever du att ditt hushåll har ett förmånligt eller oförmånligt elprisavtal?
Mycket förmånligt
Ganska förmånligt
Varken förmånligt eller oförmånligt
Ganska oförmånligt
Mycket oförmånligt
Vet ej/Ingen uppfattning

6%
31 %
33 %
12 %
4%
14 %

Nästan fyra av tio betraktar sitt elavtal som förmånligt och en tredjedel
som varken eller, medan endast var sjätte person upplever sig ha ett oförmånligt avtal. Detta torde kunna tolkas som att medborgarna anser sig
klara av att hantera den nya situationen rätt hyggligt, om än inte med
bravur.
Lite överraskande är att det är de äldsta (65–79 år) som i högst grad
anser sig ha ett förmånligt elavtal (45 procent). De som bor i Norrland
är ännu mer nöjda med sitt elpris (50 procent), kanske för att elförbrukning är en viktigare fråga där.
En tredje fråga om följderna av privatiseringarna och avregleringarna
rör apoteken:
3. Tycker du att apoteksbranschen efter avregleringen har blivit bättre eller
sämre för dig som konsument?
Mycket bättre
Något bättre
Varken bättre eller sämre
Något sämre
Mycket sämre
Vet ej/Ingen uppfattning

8%
16 %
23 %
24 %
20 %
9%

Det är betydligt fler som ser försämringar än förbättringar (44 procent
mot 24 procent). En rimlig tolkning torde vara att ökningen av antalet
apotek inte väger upp de nackdelar som uppträtt samtidigt och som uppmärksammats i medierna, bland annat att vissa receptbelagda läkemedel
inte alltid finns i lager. Ökad tillgänglighet i ett visst avseende motverkas
sålunda av minskad tillgänglighet i ett annat.
Fler kvinnor än män tycker att apoteksbranschen blivit sämre efter
avregleringen, liksom fler i övriga Sverige än i Stockholm. Mest negativ
är som väntat den äldsta åldersgruppen.
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Ansvar för spelmissbruk
Ett par av artiklarna i denna bok redovisar hur AB Svenska Spel gör
omfattande insatser för att förebygga spelmissbruk hos personer utan
sådana problem, medan ansvaret för faktiskt spelmissbruk sedan 1990talet skjutits över allt mer på spelarna själva.
För att ta reda på allmänhetens inställning till fördelningen av ansvar
för spelmissbruk ställdes denna fråga:
4. Vem anser du har huvudansvaret för spelmissbruk?
Spelföretagen
Staten
Spelarna själva
Vet ej/Ingen uppfattning

26 %
7%
60 %
7%

Utfallet blev överraskande tydligt – mer än dubbelt så stor andel av de
svarande vill lägga huvudansvaret på spelarna själva som på spelföretagen.
En tolkning som görs av vår medredaktör och författaren till artikeln
”Spela lagom!” i denna bok, Susanna Alexius, är att spelbolagens och
andra aktörers propaganda och opinionsarbete för egenansvar har varit
framgångsrika. Att staten skulle bära huvudansvaret – vilket tidigare var
fallet i Sverige – är det endast få som anser numera.
Fler män än kvinnor anger att det är spelarna själva som bär huvudansvaret, men den tydligaste skillnaden mellan olika undergrupper finns
i den partipolitiska dimensionen. Bland vänsterpartister är det 42 procent
och bland socialdemokrater 31 procent som pekar ut spelföretagen som
huvudansvariga, vilket görs av endast 17 procent av dem som sympatiserar med något av allianspartierna.

Hur bör detta hanteras i framtiden?
Utifrån allmänhetens erfarenheter av de senaste årtiondenas avregleringar och privatiseringar ställdes avslutningsvis fyra frågor om vad som
bör ske i framtiden.
5. Anser du att Sverige ska återinföra statligt monopol på järnvägarna?
Ja, absolut
Ja, kanske/under vissa förutsättningar
Nej
Vet ej/Ingen uppfattning
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Uppenbarligen är allmänheten inte alls nöjd med hur ”hela svenska folkets järnväg” har hanterats på senare år. Hela 70 procent svarar ja på
frågan om återförstatligande, absolut eller kanske/under vissa förutsättningar. Åsikten är särskilt vanlig bland de äldsta respondenterna, 65–79
år (84 procent), bland boende i Norrland (81 procent) och bland män (74
procent). Den yngsta åldersgruppen (18–29 år) avviker åt andra hållet,
men även bland dem finns en majoritet (59 procent). Rödgröna sympatisörer är mer positiva till återförstatligande än borgerliga (83 procent
mot 56 procent).
6. Anser du att matbutiker ska få sälja vin, givet att man bibehåller åldersgränsen?
Ja, absolut
Ja, kanske/under vissa förutsättningar
Nej
Vet ej/Ingen uppfattning

32 %
28 %
38 %
2%

En klar majoritet (60 procent) är positiv till vinförsäljning i matbutiker,
absolut eller kanske/under vissa förutsättningar. Samtidigt är närmare
fyra av tio avvisande till tanken, vilket innebär att blott ett par procent
saknar åsikt i denna fråga. Män är mer positiva än kvinnor (66 procent
mot 54 procent), men störst skillnad återfinns mellan borgerliga sympatisörer (71 procent) och rödgröna (49 procent), trots att KD-anhängarna
ligger på samma nivå som de sistnämnda.
7. Anser du att Sverige ska införa marknadsanpassade bostadshyror?
Ja, absolut
Ja, kanske/under vissa förutsättningar
Nej
Vet ej/Ingen uppfattning

14 %
37 %
28 %
20 %

Sammantaget är hälften positiva, absolut eller kanske/under vissa förutsättningar. Så många som var femte person anger vet ej/ingen uppfattning, vilket antyder att den offentliga debatten i frågan varit svårgenomtränglig och att en mer pedagogisk argumentering – oavsett tendens
– sannolikt skulle vara nyttig för opinionsbildningen. Svarsmönstret är
detsamma som på föregående fråga. Män är något mer positiva än kvinnor, och störst skillnad i övrigt råder mellan alliansanhängare (70 procent) och sympatisörer till de rödgröna partierna (41 procent).
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8. Anser du att företag med vinstsyfte ska få driva sjukhus i Sverige?
Ja, absolut
Ja, kanske/under vissa förutsättningar
Nej
Vet ej/Ingen uppfattning

9%
27 %
60 %
3%

En klar majoritet – 60 procent – anser att företag med vinstsyfte inte ska
tillåtas driva sjukhus. Endast en knapp tiondel är förbehållslöst positiv.
Även här är det en mycket låg andel som anger vet ej/ingen uppfattning,
vilket innebär att de allra flesta svenskar har en åsikt i frågan.
I SOM-institutets senaste undersökning12, offentliggjord på våren
2014, anser 66 procent att förslaget att förhindra företag med vinstsyfte
att driva sjukhus är mycket eller ganska bra. Endast 6 procent finner
förslaget mycket dåligt, och liksom i vår undersökning är det bara någon
enstaka procent av de svarande som inte har någon uppfattning att redovisa. Två opinionsundersökningar, utförda vid skilda tillfällen och med
olika metodik, ger alltså synnerligen likartade – och tydliga – utslag.
Geografiskt är norrlänningar mest avvisande mot vinstsyftande sjukhus: 70 procent, att jämföra med 48 procent i Stockholm, som är den
minst negativa regionen i landet. Återigen är kvinnor mer negativa än
män, och återigen är de som sympatiserar med något rödgrönt parti mer
negativa än alliansanhängare, men skillnaden är större än på de tre föregående frågorna: 83 procent mot 28 procent. Vårdområdet polariserar
alltså svenska folket mer än järnvägar, vinförsäljning och marknadshyror.

Sammanfattning
av opinionsundersökningen
Allmänhetens inställning rörande de senaste årtiondenas privatiseringar
och avregleringar kan inte sägas vara annat än nyanserad. Man är allmänt
positiv till de ökade valmöjligheterna men ser också problem på flera
områden, bland dem järnvägarna, vinstdrivande sjukhus och apoteken.
Å andra sidan är fler positiva än negativa till vinförsäljning i matbutiker,
liksom – kanske överraskande – till marknadsanpassade hyror.
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Medborgarkonsumenten
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Från förhoppningsmarknaden
”Köper inte du ekologiska tomater?” Jag vänder mig om. I handen håller min
granne en inplastad förpackning med 250 gram körsbärstomater à 93 kr kilot
som hon just plockat upp från grönsaksdisken. I min egen varukorg lyser skammens rodnad från en påse konventionella holländare. Jag är tagen på bar gärning,
och min granne ler brett och vänligt mot mig medan hon lägger ner sina tomater
bredvid en klase rättfärdiga bananer.
Vi pratar en stund om barnen, om lanthandeln i byn som gått i konkurs, om
den stundande julen, och träﬀar sedan en tyst överenskommelse om att fortsätta
med våra respektive inköp. ”Förresten, vi ska åka till Thailand!”, säger hon medan
hon drar sig mot köttavdelningen. ”Det ska bli så skönt att åka ifrån alltihop. Det
blir vår julklapp till hela familjen.”
Själv blir jag kvar bland bananerna och skrockar försmädligt åt hennes dubbla
moraliska bokföring. Än en gång har jag fått se hur slugt den gröna karmalagen
verkar inom oss: våra kravmärkta grönsaker utgör bädden för vår självgoda nattsömn, våra vindkraftsandelar blir bränslet som tar oss till Thailand. Så elegant en
smula dygd kan ge fribiljett till synd.
Jag och mina grannar är utstuderat skickliga i vårt putsande av våra gröna
glorior. En del av oss är fanatiska självhushållare, andra är spetsforskare i hållbar
jordbruksproduktion. Undra på att vi unnar oss att bo ensamma i hus stora nog
att rymma ﬂera barnfamiljer, eller att vi har hela världen som vårt arbetsfält och
tillbringar ﬂer dagar i ﬂygplan per år än många andra mäktar med under en hel
livstid. Vi är ju värda det!
”Ren alkemi”, tänker jag medan jag väger en klase tydligt rättvisemärkta bananer i handen, imponerad av deras förmåga att manipulera våra raﬃnerade psyken. Som så många andra livsmedelsaﬀärer har butiken jag beﬁnner mig i valt att
ha samma pris på alla bananer, oavsett ursprung och märkning. Därför behöver
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jag inte ens betala extra för att utöka min syndakredit. Ett smart drag av butiksägaren. Samtidigt känner jag mig lite betänksam. Hur kommer egentligen framtidens människor att bedöma våra handlingars inverkningar på deras livsmiljö –
det som ekonomerna kallar externaliteter? Jag låtsas sniﬀa på bananerna. Värderingar kan ju förändras så snabbt, tänker jag och konstaterar att svenskar som
levde för drygt hundra år sedan förmodligen hade upprörts djupt av Svenska
Spels uppvisning vid ingången till butiken: långa rader av anslående aﬃscher och
bildskärmar som på olika sätt uppmanar kunden att konsumera sport- och nummerspel, eller köpa lotter som ska skänka drömmar om miljonvinster som kommer att lösa livets alla problem. Att ett statligt bolag skulle sälja ”spelglädje” till
folket under parollen ”Ansvar före vinst” hade för hundra år sedan uppfattats
som den mest utstuderade av cynismer.
Helt grundläggande värderingar kan dessutom förändras mycket snabbare än
så. På 1960-talet ansåg många att det var monstruöst att ﬂytta ett hjärta från en
människa till en annan – med dåtidens dödsbegrepp i det närmaste att betrakta
som mord. I dag uppfattar vi hjärnan som som själens säte, inte hjärtat. Så fort
kan det gå. Vilka av våra nuvarande djupaste övertygelser, intuitioner och värden
kommer snart att framstå som lika föråldrade och främmande, rentav lite pinsamma? Kommer man om bara några decennier att skratta hånfullt åt oss för det
här med bananerna? Kanske är bananer i själva verket mycket mer än bara ”delikata, närande och lättsmälta”, som det stod på Banankompaniets bilar på 1920talet? Är de också katalysatorer av värden, ideal och sociala relationer?
Sådana besvärliga tankar uppfyller mig när jag släpper ner mina avlatsbananer
i korgen. Kanske är det därför som jag inte känner mig riktigt nöjd? Eller är det för
att den raderade prisskillnaden gör att de inte fungerar lika eﬀektivt som skönmålare av mitt konsumentjag? Trots allt har mina bananer transporterats över
halva världen bara för att tillfredsställa mitt sug efter socker, även om det påstås
att det ﬁnns många andra skäl att äta dem: att de motverkar depression, gör mig
smartare och skyddar mot njurcancer, diabetes och benskörhet.
När min blick sveper över fruktavdelningen märker jag plötsligt hur allt börjar
svaja. För mitt inre ser jag hur frukter från hela världen svävar genom luften för
att stråla samman i butiken och lägga sig i prydliga högar i trågen omkring mig.
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Det är en surrealistisk vision, och ändå en blek och fattig bild av verkligheten.
Transportteknologierna har förenat världen. De har skapat världsomspännande
nätverk av ﬂöden av både varor och människor. Ett enda av våra största containerskepp kan forsla inte mindre än 746 miljoner bananer till förhoppningsfulla gommar. 50 000 ﬂygplatser knyter oss allt tätare till varandra för varje år som går.
Människor, domesticerade djur och växter blir allt ﬂer, och samlas allt tätare i
städer dit allt ﬂer och snabbare och varierade varuﬂöden leder.
Ändå är det inuti våra egna kroppar som de största förändringarna sker. De
globala varuﬂödena exponerar oss för mikroorganismer som yrvaket kan konstatera att de över en natt skulle kunna få hela världen som sitt infektionsfält. Våra
egna förﬂyttningsteknologier har gjort oss till deras perfekta byte. Det var genom
dem som hiv lyckades ta sig fram, genom att redan 1909 hoppa över från en
schimpans till en mänsklig schimpansjägare och sedan åka snålskjuts på de infrastrukturer som långsamt byggdes upp i Afrika. Det var nämligen ångbåtarna och
järnvägarna som tog viruset till olika urbana centra där det i skydd av sin förmåga
att smitta innan det ger symptom kunde samla kraft inför sitt inträde på den
globala arenan under 1980-talet. Och när sars på 1990-talet tog sig till Hong
Kong var det nära att dra högsta vinsten i viruslotteriet genom att hamna i en av
världens mest tättbefolkade städer, en handelsnod i ett globalt transportnätverk
med ﬂygdestinationer i hela världen.
Som om dessa yttre band inte vore tillräckligt intima har vi nu genom medicinska tekniker som blodtransfusioner, organtransplantationer och injektionsnålar
knutit samman mänsklighetens och djurens kroppsvätskor i ett enda gigantiskt
mikrobiellt blandningskärl, stort nog att ge smittämnena pandemisk potential.

Jag plockar upp bananerna ur korgen igen och tittar frågande på dem, nästan som
Hamlet på dödskallen. Att köpa eller inte köpa. Plötsligt känns de inte längre lika
angelägna. Jag ser mig omkring och lägger tillbaka dem. Nej, jag behöver nog
kraftfullare medel för att bättra på min bristfälliga karma. Jag kanske borde bli
blodgivare? Dra på mig en sån där t-tröja som det står ”I’m a giver” på. Eller är
det dumt? Kommer jag då att omedvetet ge mig frihet att bete mig obetänksamt, egoistiskt och oansvarigt på alla andra områden? Och hur många ekologiska tomater måste jag egentligen sätta i mig för att lyckas skrapa ihop till
en moralisk utsläppsrätt som tar mig till Thailand? Jag suckar och inser att jag
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saknar den rätta matematiska kompetensen. Varför ﬁnns här ingen ﬁﬃg omräkningstabell, undrar jag medan blicken ﬂackar över drivorna av frukt- och grönt.
Svenska Spel har ju Playscan, ett spelansvarsverktyg som ska hjälpa spelaren att
fatta ”det välinformerade valets beslut”. Borde inte någon marknadsmyndighet
ta tag i detta och låta utveckla ett självhjälpsprogram för kunskapstörstande
medborgarkonsumenter som vill kunna göra informerade val i grönsaksdisken?
Borde inte samhället rentav samla sina krafter och ta fram en app som helt enkelt
hjälper oss att utveckla vår självkontroll? Så att vi kanske kan sluta äta tomater
helt och hållet?
Obeslutsamt lämnar jag bananerna bakom mig och närmar mig nästa minfält:
köttavdelningen. Åsynen av kryddiga chorizos, salsiccias och kabanoss får mig
att erinra mig en uppgift om att en enda industriellt tillverkad korv kan innehålla
kött från hundratals olika djur. Jag tittar misstänksamt på dem. Vem kan kontrollera ett så komplicerat materialﬂöde och avgöra om det når upp till märkningsstandarden? Än mindre certiﬁera den som utför märkningen, eller ackreditera
den som utför certiﬁeringen. Och ändå verkar allt det där vara en smal sak jämfört med att som konsument försöka penetrera märkningsbranschens hierarkiska
organisationsstruktur. Vem kan jag egentligen lita på? Jag får syn på Bra Miljövals
gröna falk och önskar att den i stället visade Mat-Tina som iförd Stålmanstrikåer
störtdyker för att skydda oss mot någon fara som hotar planeten. Hon verkar ju
så stark och lycklig och framgångsrik. Skulle det inte bli mycket lättare att välja
då? Fast, slår det mig sedan, vad vet hon egentligen om miljögifter och social
rättvisa?
Nej, det blir nog inga korvar i dag, tänker jag trött, och behöver inte ens stålsätta mig för att gå vidare, förbi väggen av plastförslutna styckdetaljer av domesticerade klövdjur. Sedan slår det mig att jag faktiskt anmälde mig till donationsregistret för ett tag sedan. Jag behöver kanske inte den där t-tröjan? Jag har ju
mitt donationskort. Genom skjortan känner jag plånbokens lätta tryck mot
bröstet från innerﬁckan. Mitt bland de krassa kontokorten sitter även donationskortet och sprider sin milda värme, som ett litet extrahjärta. Mina steg känns
lättare. Det hade gått så fort och enkelt. En kort sökning på nätet och ett par
minuter senare hade jag tagit ställning: jag var donator. Mina organ som njurar,
lever, hjärta, lungor, bukspottskörtel och tunntarm skulle kanske en dag när
jag inte behövde dem längre sitta i andra människor och hjälpa dem till ett
bättre liv. Kanske också delar av mina vävnader, som hornhinnor, hjärtklaﬀar
eller hud. Trots att jag med mina knapptryckningar egentligen inte hade behövt
oﬀra något alls, eller kanske inte ens skulle komma till någon framtida användning, hade jag känt mig oerhört nöjd i ﬂera dagar. Ända tills jag läste en recension
av några böcker om organisationen av olika marknader för kroppsdelar, och insåg att mina organ nu kunde hamna i en distributionskedja som jag inte tidigare
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känt till. Helt naivt hade jag tydligen bidragit till den globala förhoppningsindustrin.
Men hur? På vilket sätt? Jag skaﬀade böckerna och fördjupade mig i en obehaglig och blodig historia. Samtidigt som forskarna under 1900-talet ﬁck allt större
insikt i vävnads- och blodgruppernas immunologiska hemligheter blev teknikerna för transplanteringar allt bättre och billigare. När sedan de ﬂesta länder under
de senaste 20 –30 åren kriminaliserade all handel med organ och vävnader, och
samtidigt uppmanade till och skapade system för frivilliga och anonyma donationer, väcktes på allvar den rika världens hunger efter de fattigas organ. Anonymiteten i ”tillverkningsledet” har skapat en internationell röd marknad där läkare,
kirurger, sjukhus, regeringsorgan, advokater, administratörer, organförmedlare
och kriminella gör sig stora förmögenheter. För även om själva varan är gratis är
leveransen och monteringen ett kostsamt högteknologiskt riskprojekt som bara
kan utföras av soﬁstikerade organisationer knutna till de rätta nätverken. Som
exempelvis moderna sjukhus.
Och hungern växer. Diabetesepidemin hos den välbeställda världens befolkning har fått dess njurar att svikta och driver en stor del av det senaste decenniets
ökande medicinska turism. Som en kuslig parallell till outsourcingtrenderna i
företagsvärlden utlokaliseras allt ﬂer medicinska behandlingar till länder där
kostnaderna är betydligt lägre, eller där lagstiftningen ser annorlunda ut. Givarens anonymitet kompletteras av mottagarens patientintegritet och öppnar på så
sätt en ansvarsklyfta som upprätthåller hela marknaden. Du behöver aldrig få
veta var ditt nya organ kom ifrån. Du behöver aldrig få veta att den altruistiske
donatorn som ”gett” bort det i själva verket sålt det illegalt, fått för lite betalt, inte
fått tillräcklig eftervård, blivit sjuk och sjunkit allt djupare i fattigdom. Du behöver
aldrig få veta om ditt eget hopp tänts till priset av att någon annans släckts. På så
sätt har socialt riktade organﬂöden skapats. En njure som reser inom ett land gör
i de allra ﬂesta fall en klassresa. En njure som reser mellan länder lämnar en
osäker existens i den industrialiserade världens gränstrakter och rör sig i stället
mot dess centrum.
När jag kör hemåt med de under stor vånda utvalda matvarorna kan jag inte
skaka av mig de här tankarna. Uppmanade under så många decennier till konsu-
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mentaktivism av marknadsmyndigheterna har vi börjat ställa krav på att få veta
var de ägg och det kött vi äter är producerat. Att få veta om vårt kaﬀe och våra
bananer är odlade och skördade under rimliga omständigheter. Naturligtvis bör
vi göra detsamma när det gäller kroppsdelar, särskilt som de räddar livet på oss,
våra släktingar och våra vänner. Först och främst måste vi erkänna att förutom
vita, svarta och grå marknader så ﬁnns även de röda. Och att vi är en del av dem.
Och att det är hög tid att börja fundera på om vi ska ta ansvar även för dem, nu
när ingen annan tycks vilja göra det. För kanske blir det inte alls jag som lämnar
ett organ åt någon annan. Kanske blir det i stället jag själv som en dag behöver en
ny njure och frestas att gå förbi väntelistan genom att köpa mig en ny av någon
anonym reservdelsmänniska från ett okänt land. Kanske går min vinterresa inte
alls till Thailand, utan lite längre bort, till Filippinerna, där den medicinska turismen och den kommersiella transplantationsmedicinen är en viktig del av maktelitens strategier för att säkra sitt välstånd. Sjukvården i Sverige förser mig ju – än
så länge – med all den efterbehandling jag behöver.
Kommer jag verkligen att kunna stå emot och acceptera min dödlighet? En ny
njure ger mig trots allt inte ett evigt liv. I bästa fall kommer den att förlänga det.
Lite grand. Eller kommer jag som så många andra att falla för frestelsen att inte
veta, att bli en oupplyst och oansvarig konsument på den röda marknaden?
Ställda inför döden blir de ﬂesta av oss hellre blodsugare än blodgivare. I synnerhet vi som har möjligheten att välja. Och jag kommer inte att klandra mig själv
för det. Där och då kommer det i stället att kännas som det enda förnuftiga. Det
är inte lätt att vara människa, när det egna jaget är den man kanske allra minst
kan lita på, och när det förnuft som så ofta framställs som en sanningssökande
och ojävig domare mest liknar en skamlös försvarsadvokat som kommer att göra
allt för att få mig fri.
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RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND:
FRÄMJAR, INSPIRERAR OCH DELTAR

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige.
Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en donation från
Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fastställdes. Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet av världens äldsta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till Alfred Nobels minne
och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med bildandet av en stiftelse
önskade riksdag och riksbank gagna ett angeläget nationellt ändamål:
vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.
I 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2013 uppgick de beviljade
forskningsanslagen till drygt 380 miljoner kronor. Hela 42 projektanslag,
3 program och 13 projekt som syftar till att stödja forskningens infrastruktur beviljades. Över 20 olika ämnen och åtminstone ett dussin olika
anslagsförvaltare fick medel. Därtill gav fonden möjlighet åt hundratals
forskare att genomföra konferenser och seminarier och bilda nätverk för
att knyta kontakter och testa nya forskningsidéer.
RJ utger sedan 2008 också en årsbok med prov på den forskning stiftelsen stödjer. I 2014/2015 års bok uppmärksammar vi ett allt oftare
diskuterat fenomen: marknaden. Varje dag kan vi i tidningarna läsa om
konkurrensutsättningar, avregleringar och marknadsanpassningar. Men
vad är en marknad? Hur styrs, regleras och organiseras den? Om detta
skriver ett antal forskare inom allt från företagsekonomi till antropologi
och historia, i ett försök att göra marknaderna omkring oss lite lättare
att förstå.

