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Abstract 

This thesis takes the process of privatization as its starting point, a process which 
in Sweden started 20-30 years ago and is still ongoing. Since this process is very 
likely to be irreversible an open and rational discussion is of particular 
importance. Hence, one of the aims of this thesis is to problematize the 
privatization debate. This leads to the primary objective: to take a normative stand 
regarding the question on how the government should relate to the ownership 
issue. I advocate the perspective that public ownership of enterprises is desirable. 
To support this claim I develop a detailed normative method. This is accompanied 
by a conceptual analysis of the value of democracy. Together, these components 
constitute the backbone for the following main argument. This argument deduces 
from general intuitions about democracy, through economic democracy, to the 
embracing of the public ownership of enterprises. However, to further substantiate 
the discussion, my normative position is related to a number of objections based 
on, among other things, democracy, efficiency and fair competition. 
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1 Inledning 

Sverige, liksom stora delar av världen, befinner sig i en turbulent tid. Finanskrisen 
tycks sakteligen ha avtagit men riskerna för en monetär kris verkar allt 
påtagligare. Jämförelserna med krisåret 1929 duggar täta. En fundamental skillnad 
är dock tydlig mellan dagens situationen och den rådande vid förra seklets 
ungdom. Medan John Maynard Keynes ekonomiska teorier var gällande för den 
senare är det idag ett helt annat paradigm som råder.  
Den svenska nutidshistorien har alltjämt, sedan löntagarfondernas fall och 

1991 års borgerliga maktövertagande, präglats av ett skifte. 20 år senare sker den 
politiska diskussionen på en helt annan spelplan än vad den gjorde före 90-talet. 
Om detta kan sägas vara en konsekvens av att politikens ständiga vågrörelser nu 
lyft upp den nyliberala diskursen i både regeringar och internationella institutioner 
(jfr Boréus 1994) eller om kapitalismens triumf, som Fukuyama tycks mena, en 
gång för alla har gjort slut på historien i dagens globaliserade värld må vara osagt. 
Vad som dock står klart är att detta skifte har reella återverkningar på den 
nationella politiken.  
Vi ser idag, och har de två senaste decennier sett, hur såväl socialdemokratiska 

som borgerliga regeringar agerar utifrån ett nytt tänkande i ägandefrågor. Ett 
tänkande som ifrågasätter de historiska motiven till offentligt ägande och som 
följaktligen anser att hela eller delar av ägandet bör säljas ut (RR 1997: 22-25). 
Detta är den faktiska politikens ansikte. 
Samtidigt kan en grundläggande värdeförskjutning, från demokrati och 

jämlikhet till effektivitet och konkurrens, spåras i denna nya tid (Jfr Lundquist 
2001). Denna värdenivå samverkar i allra högsta grad med den konkreta politiken. 
Men ett tänkande som automatiskt avfärdar argument baserade på 

utomparadigmatiska värden är högst problematiskt för den som strävar efter en 
rationell diskussion av fundamentala normativa frågor. En saklig diskussion, där 
även de viktigaste motargumenten på ett välvilligt sätt diskuteras, är en 
nödvändighet för att skapa giltighet i en vetenskaplig analys av värdefrågor. Det 
är här min uppsats tar vid.   
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1.1 Syfte och problemställning 

Den nu pågående privatiseringsprocessen i Sverige är i princip irreversibel. Ett 
offentligt företag som sålts ut förblir privat.1 Men varför är 
privatiseringsprocessen irreversibelitet relevant? Svårigheten att ångra ett visst 
politiskt beslut torde förstärka vikten av det är fattat utifrån en rationell 
argumentation. Öppenhet, tydlighet och ärlighet är här ledord. Men frågan är om 
detta har varit fallet? Den process av utförsäljning vi nu är inne i ställer ett stort 
antal frågor av normativ karaktär som i någon mån behöver besvaras: Var det rätt 
att sälja ut företag? Är det rätt att sälja ut företag? Bör fler företag säljas ut? Kan 
offentliga företag rättfärdigas? Vilka värden vilar argumenten i debatten på? Den 
gemensamma nämnaren för dessa frågor, vilken också står som utgångspunkt för 
denna uppsats, är följande frågeställning:    
 
Vilken ståndpunkt bör det offentliga inta i ägandefrågan? 
 

Innan jag preciserar syftet är ett klargörande utav två aspekter av frågeställningen 
på sin plats. Det offentliga utgörs framförallt av de tre nivåer som allmänna val 
hålls på, det vill säga riket, landstinget och kommunen. Skälet till att jag föredrar 
att använda det offentliga istället för staten, vilken i praktiken utgör den främsta 
arenan för de frågor jag diskuterar, är att det sker en privatiseringsprocess även 
inom landsting och kommun. Eftersom de principiella argumenten inte gör 
skillnad mellan de olika nivåerna av demokratiskt styre finner jag inga skäl att 
begränsa frågeställningen till endast en av dem. Vidare avses med ägandefrågan 
den debatt som diskuterar vilken ägandeform företag bör ha.  
Då frågeställningen är normativ går det att förhålla sig till den på två sätt. 

Antingen neutralt utan ett bestämt svar eller som ett aktivt ställningstagande vilket 
i praktiken innebär ett tesdrivande. Min uppsats ansluter sig till den senare 
ansatsen av den enkla, men avgörande, anledningen att jag inte tror att det går att 
vara värdemässigt neutral till politikens kärnfrågor och att en påstådd objektivitet 
endast skulle fördunkla den öppenhet som måste ses som fundamental för all 
vetenskaplig metod. 
Denna uppsats bör vidare läsas på två olika sätt. För det första som en positiv 

ambition att utveckla en argumentation för ett rättfärdigande av offentligt ägande 
av företag. För det andra som en kritisk och problematiserande analys av 
argumenten mot offentligt ägande. Båda delarna har en nära koppling till dagens 
utförsäljningspolitik och på vilka sätt offentliga företag kan sägas vara önskvärda. 

                                                                                                                                                         
 
1 De statliga ingripandena för att rädda storbankerna (jfr Carp 2011, DN 2011a, DN 2011b, Goksö 2011, 
Gripenberg 2011) motsäger inte detta påstående då åtgärderna framför allt har varit att ge förmånliga lån utan 
krav på kompensation i form av ägandeandelar. I få fall har detta inte varit nog utan staten har även behövt ta 
kontroll över verksamheten, men detta har alltid skett med förbehållet att senare återprivatisera (jfr Dan et al. 
2011, Rikgsgälden 2009). 
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Mitt primära syfte med denna uppsats är att undersöka de intuitioner om 
demokrati som jag menar stödjer ett offentligt ägande. Uppsatsen bör således inte 
läsas som heltäckande utvärdering av samtliga möjliga och ofta ekonomiskt 
inriktade argument i frågan. Jag kommer visserligen även att beröra argument 
baserade på andra värden än demokrati men dessa relateras i slutändan till  
demokrativärdet. 
Slutligen syftar denna uppsats till att problematisera och fördjupa debatten om 

offentligt ägande. I linje med detta syfte är min avsikt att skapa ett så kritiserbart 
innehåll som möjligt. Naturligtvis inte genom en avsiktligt undermåligt 
presenterad metod och analys utan som en konsekvens av en förhoppningsvis 
synlig medvetenhet kring textens öppen- och tydlighetsaspekter.  

1.2 Avgränsning 

Frågan om hur det offentliga bör ställa sig till ägandet av företag är en del av den 
mer generella och övergripande frågan om det gemensammas relation till det 
privata. Denna fråga å sin sida tillhör den politiska filosofins absoluta klassiker. 
En viss avgränsning har således gjorts i och med frågeställningens formulering. 
Ytterligare avgränsningar är dock nödvändiga. Framförallt görs dessa genom att 
fokusera på argument relaterade till demokrati. Men också här finns det många att 
välja på. Mig veterligen finns därför inget annat sätt än att göra en subjektiv 
bedömning av vilka argument som är mest relevanta och sedermera utgå ifrån 
dessa i analysen.      

1.3 Material 

Eftersom min uppsats inte rör sig inom den empiriska sfären kommer mitt 
material primärt att bestå av vetenskapliga texter inom metod-, demokrati- och 
förvaltningsområdet. Några ord om materialet för den normativa metoden kan 
dock vara på sin plats. Den normativa metoddelen är i hög grad hämtad från Björn 
Baderstens bok Normativ metod. Att studera det önskvärda (2006) samt hans 
artikel Att studera det önskvärda. Om värdeanalys och normativ metod (2004). 
Detta av den enkla anledningen att de är de enda tillgängliga referenser som har 
en ambition att utarbeta en konsistent metod för den normativa analysen. Jag 
kommer dock försöka att komplettera dessa med generell metodlitteratur, 
metoddelar ur normativa analyser samt med filosofisk litteratur rörande värdeteori 
och argumentation.       
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1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Den första är Inledning och syftar till att 
presentera och rama in forskningsproblemet. Detta sker först genom att i Syfte och 
problemställning, Material och Avgränsning lägga fram uppsatsen formella 
struktur.  
I de två följande kapitlen relateras forskningsproblemet till det sentida 

historiska sammanhanget i Kontextualisering – Sveriges privatiseringsprocesser 
och till delar av den vetenskapliga diskussionen i avsnittet Litteraturöversikt.  
I det fjärde kapitlet Metod skisseras de vetenskapsteoretiska ståndpunkter och 

metodologiska riktlinjer som ligger till grund för de två normativa metoderna. 
Tyngdpunkten ligger på min positionering gentemot befintlig teoribildning samt 
på konkreta metodologiska verktyg för ett genomförandet av en normativ analys. 
Dessa två aspekter löper parallellt genom hela metoddelen. Relativt sätt kommer 
metoddelen att utgöra en betydande del av den sammanlagda uppsatsen. Den 
normativa metoden kritiseras ofta för att vara metodologisk otydlighet och för att 
vara ett uttryck för allmänt tyckande snarare än vetenskaplig analys. Min utförliga 
metoddel är ett försök att föregå denna kritik. 
Inledningen och metoden är i relativt hög grad autonoma i förhållande till 

varandra men bildar den gemensamma förutsättningen för uppsatsens femte 
kapitel Analys. Denna har sin primära uppdelning i argument för respektive mot 
mitt normativa ställningstagande. Störst vikt kommer att ligga vid att utveckla ett 
argument som utifrån intuitiva2 axiom logiskt leder från politisk demokrati till 
offentligt ägande. Därefter kommer motargument baserade på demokrati, 
effektivitet och konkurrens att presenteras, diskuteras och bemötas. De två 
sistnämnda kommer att kritiseras utifrån sina egna värdepremisser men också i 
förhållande till demokrativärdet genom upprättandet och rättfärdigandet av en 
värdehierarki.  
Analysen innehar en särskild position då det är i denna som uppsatsens 

egentliga värde ligger. Det är också denna del som förhoppningsvis bryter sig loss 
från tidigare forskning och ger uttryck för en vetenskaplig kreativitet.  
Allra sist summeras uppsatsens tidigare kapitel i Avslutning. Förutom en 

presentation av de slutsatser jag anser mig kunna dra utifrån en metodisk analys 
av forskningsproblemet, belyses även de problem och svårigheter jag finner med 
min egen analys. Till sist fungerar avslutningen även som ett rum för mer öppen 
diskussion kring, och som ett underlag för framtida studier av, ämnet. 

                                                                                                                                                         
 
2 Intuitionismen utvecklas vidare i stycke 4.3 
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2 Kontextualisering - Sveriges 
privatiseringsprocess 

Sverige har sedan 1980-talet varit inne i en period av privatisering. Den främsta 
utförsäljningen av offentlig verksamhet har dock skett från 90-talets början (Prop. 
2006/07:57, s 4). Innan denna privatisering påbörjats utgjorde de statliga 
företagen 10% av Sveriges BNP. Till detta kommer även att Sverige till skillnad 
från många andra länder har en stor andel offentliga företag som landstingen och 
kommunerna kontrollerar (Jordahl 2008: 15). 
Den  första samlade privatiseringen skedde efter att regeringen Bildt tillträtt år 

1991 genom den så kallade privatiseringspropositionen där statens aktier helt eller 
delvis såldes ut i 35 företag (RR 1997: 24). Det var framförallt under denna tid 
som diskursen om problematiken med offentliga företag fick fäste. Staten skulle 
inte vara verksam på konkurrensutsatta marknader eftersom det innebar en 
orättvis konkurrenssituation för de privatägda företag som ställdes mot staten (RR 
1997: 24).   
Även när socialdemokraterna sedermera återfick makten genomfördes 

utförsäljningar av offentlig verksamhet (Svt 2007). I 1994 års budget skrev 
dåvarande finansminister Göran Persson att det:  
 

[O]ffentliga åtagandet tar sig en mängd olika former, vilka i vissa fall är resultatet av 
historiska tillfälligheter eller motiv som inte längre är giltiga. Oklarheter råder ibland om 
syftena med åtagandet. (Prop. 1994/95: 100, bilaga 1)  

 
Denna linje höll sedan i sig när Persson blev regeringschef.  
En andra betydande våg av privatisering skedde efter att Allians för Sverige 

2006 fick majoritet i riksdagen. 2007 lämnades propositionen Försäljning av vissa 
statligt ägda företag (Prop. 2006/07:57) till riksdagen vilken också röstades 
igenom vid ett senare tillfälle. Konsekvensen av detta var att hela eller delar av 
aktieinnehavet i Nordea, Vasakronan, SBAB, TeliaSonera, Civitias Holding OMX 
och Vin  & Sprit såldes ut (Prop. 2006/07:57). År 2008 genomfördes också en 
avreglering av apoteksmonopolet vilket i realiteten innebar att en stor del av den 
statliga apoteksverksamheten övergick till privata ägare (Prop. 2007/08:87 ). 
Utöver dessa företag har även företrädare för partier inom Allians för Sverige 
förespråkat att än fler företag bör privatiseras (DN 2010b). Den dåvarande 
kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell var en av dessa och föreslog att 
bland annat Vattenfall och SAS i framtiden ska säljas till privata aktörer (DN 
2010a).  
Motiven för privatiseringen under denna 30-årsperiod har baserats på 

framförallt två olika skäl. För det första har en del av utförsäljningen gjorts som 
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ett sätt att stärka statens budget (RR 1997: 22, DN 2010a). Detta var speciellt 
viktigt vid och efter finansiella kriser. Det andra skälet har varit ideologiskt. Att 
staten i princip inte har som ägare att göra på grund av den problematiska 
konkurrenssituation som uppstår när detta är fallet (Prop. 2007/08:87, s 4; RR: 
24). 
Den slutgiltiga summan för dessa privatiseringar har inneburit statliga intäkter 

på ca 7 procent av Sverige BNP vilket innebär att privatiseringsprocessen är den 
femte största som under denna perioden genomförts av ett OECD-land 
(Regeringskansliet 2009).  
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3 Litteraturöversikt  

I detta kapitel görs ett antal nedslag i litteratur som omger mitt 
forskningsproblem. Generellt sätt kan den normativa forskningen om offentliga 
företag sägas vara relativt begränsad. Det finns dock ett stort antal böcker som 
angränsar till frågan. Denna litteraturöversikt kommer därför att ha karaktären av 
att med hjälp av denna angränsande litteratur ringa in forskningsproblemet. Detta 
görs genom  att belysa tre områden, demokratiteori, teorier om samhällssystem 
(framförallt socialism och kapitalism) samt teorier om staten.     
Lennart Lundquists bok Medborgardemokratin och dess fiende befinner sig 

inom den första kategorin. I den diskuterar han marknadens frammarsch i relation 
till den minskade staten och på vilket sätt detta kan ses som en förlust av politisk 
demokrati. Lundquist utarbetar en ambitiös demokratimodell 
(medborgardemokrati) och diskuterar vilka hinder som den kan sägas stå inför. 
Det främsta hindret menar Lundquist är den ekonomistiska (nyliberala) 
idéströmning som på senare tid vunnit fäste i Sverige (Lundquist 2001: 10). Även 
om Lundquist inte berör offentliga företag per se diskuterar han samma 
systemskifte som jag gör och kommer bitvis in på samma diskussion kring 
politisk och ekonomisk demokrati. Hans slutsatser är att vi bör eftersträva en typ 
av deltagardemokrati med hög grad av ekonomisk demokrati. Han menar också att 
vi utifrån detta normativa ställningstagande bör motarbeta det som är det främsta 
hindret från att realisera medborgardemokratin, ekonomismen (Lundquist 2001: 
174f).    
En av de främsta böckerna inom demokratiforskningen är David Helds bok 

Demokratimodeller. Boken är en genomgång av de olika demokratimodeller som 
funnits genom historien. Han slutar liksom Lundquist med att skissera en egen 
modell, demokratisk autonomi (också benämnd liberal socialism) (Held 1995: 
342-345). Denna normativa del anknyter i viss mån till min uppsats genom den 
diskussion om statens funktion och behovet av ekonomisk demokrati som där 
förs. Held menar att autonomiprincipen som hans modell bygger på står i 
motsättning till det privata ägandet av produktionsmedel och den ojämlikhet som 
det genererar (Held 1995: 346f). Dessa ståndpunkter är därför i hög grad relevanta 
för delar av mitt demokratiargument för offentligt ägande.    
Den andra kategorin litteratur består av diskussion och jämförelse av olika 

samhällssystem. En av klassikerna inom detta område är Joseph Schumpeters bok 
Capitalism, Socialism and Democracy (1950). Boken är en genomgång av 
socialismen och kapitalismens förhållande till demokrati. För att genomföra sin 
analys börjar Schumpeter med att definiera de olika komponenterna. Han 
definierar demokrati som en metod och menar att demokrati inte kan betyda 
folkstyre i dess ordagranna betydelse utan att det istället ska förstås som ett 
system där de styrda har möjlighet att välja konkurrerade politiker (Schumpeter 
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1950: 284f). Denna definition går i någon mån att kategoriseras som 
elitdemokratisk (jfr Liverly 1975: 30, Lundquist 2001: 84, 130f). I dess abstrakta 
form överensstämmer definitionen med den definition jag utvecklar nedan. I sin 
precisering skiljer den sig dock åt bland annat genom att den i motsats till min 
specificerar relationen mellan folket och politikerna samtidigt som den undviker 
att diskutera jämlikhetsvärdet. Schumpeters analys har relativt begränsat värde för 
min uppsats eftersom den dels berör samhällssystem som de såg ut för 70 år 
sedan, dels för dess argument i det stora hela inte tycks vara relevanta för min 
analys.  
En modernare bok inom samma kategori men som argumenterar för 

ekonomisk demokrati är David Schweickarts bok Against Capitalism (1996). 
Schweickart gör en jämförelse mellan systemen kapitalism och ekonomisk 
demokrati utifrån en rad olika värden. Intressantast för mig är dock hans 
diskussion om demokrati respektive effektivitet. Slutsatsen är att ett system där 
privategendom ersatts till förmån för kollektivt ägd egendom (framför allt genom 
kooperativ) kommer att ha mindre arbetslöshet och således på ett effektivare sätt 
tillgodose sig samtliga medborgares produktionskraft (Schweickart 1996: 102-
113). Vidare kommer en ekonomisk demokrati i lägre grad vara utsatt för 
irrationell marknadsföring vilken istället för att göra konsumenterna informerade 
duperar dem. Slutsatsen är att marknadsföringen i en helt kapitalistisk stat 
(Laissez Faire) inte fyller någon konstruktiv funktion och således endast är ett 
slöseri med resurser, det vill säga en ineffektiv del av systemet (Schweickard 
1996: 112-125).  
Allt detta rör värdet effektivitet men också vid andra värden anser 

Schweickard att ekonomisk demokrati överträffar Laissez Faire. Ett av dessa är 
demokrativärdet vilket inte endast gynnas av den demokratiska styrningen av 
arbetsplatsen utan också stärks genom minskade klassklyftor, något som gör den 
politiska demokratin mer jämlik och således också mer demokratisk (Schweickard 
1996: 206ff).  
Det sista forskningsområdet används för att ringa in frågan om hur det 

offentliga bör ställa sig till ägande är den politisk-filosofiska mer generella frågan 
vad staten bör göra. I boken med just titeln Vad bör staten göra? (1999) försöker 
Bo Rothstein utifrån en konstruktiv ansats kombinera den politiska filosofins 
normativa analys med en empiriskt inriktad implementeringsforskning för att 
svara på frågan vad staten bör och kan göra. Syftet är att överbrygga den konflikt 
som han menar finns mellan normativ och empirisk orienterad forskning 
(Rothstein 1999: 13-15, 23f). 
En av  de viktigaste slutsatserna i Rothsteins arbete är konkurrensens 

betydelse för såväl effektivitet som demokrati inom företag. Hans poäng är att det 
inte primärt är ägandeformen som avgör hur väl värdena realiseras utan huruvida 
det råder konkurrens mellan olika aktörer på marknaden (Rothstein 2006: 238, 
242, 248f). Argumentet om konkurrensens betydelse för effektiviteten är relativt 
konventionellt. Rothsteins huvudsakliga bidrag är att han kopplar loss 
konkurrensen från ägandedimensionen. Intressantare, åtminstone för min uppsats, 
är argumentet om hur konkurrens leder till ökat demokratiskt inflytande. 
Argumentet går ut på att om konsumenter har möjligheten att välja mellan olika 
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företag/verksamheter har de också möjlighet att i påverka detta genom att 'rösta 
med fötterna', dvs att vid missnöje byta till en konkurrent och således tvinga den 
första att anpassa sig (Rothstein 2006: 238, 249).   
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4 Metod 

Då min forskningsfråga är av normativ karaktär (och uppsatsen inte baseras på en 
värdenaturalistisk uppfattning, jfr med diskussionen i avsnitt 4.1) kräver den en 
normativ metod. I boken Normativ metod – att studera det önskvärda (2006) 
beskriver Björn Badersten tre  idealtyper som begreppet normativ metod kan 
sägas täcka in. Den normativa begreppsanalysen syftar till att precisera normativa 
värden, begrepp och logiker, den normativa givet att-analysen jämför de olika  
argument och slutsatser som följer givet att olika värden och logiker används och 
normativ analys i egentlig mening utför en normativ analys i den bemärkelse att 
den utifrån specificerade värden och logiker argumentera för ett visst svar på en 
normativ fråga (Badersten 2006: 42-49).  
De olika metoderna går till viss mån in i varandra och framför allt kan den 

normativa begreppsanalysen sägas vara en förutsättning för de övriga två. Det blir 
därför utifrån mitt syfte och  frågeställning naturligt att göra en normativ 
begreppsanalys följt av en normativ analys i egentlig mening.  
Mitt metodavsnitt består av en del med vetenskaps- och värdeteoretiska 

reflektioner, två delar där jag presenterar de metodologiska riktlinjerna för den 
normativa begreppsanalysen och den normativa analysen i egentlig mening och 
till sist en del där jag går igenom värdekonflikter.    

4.1 Vetenskaps- och värdeteoretiska reflektioner  

Ett tydliggörande av ens vetenskapsteoretiska ståndpunkter är nödvändigt för att 
uppnå en hög grad av intersubjektivitet. Då min uppsats analyserar värden är det 
framförallt olika värdeteoretiska perspektiv som diskuteras i detta avsnitt. Hur 
man ser på värden är dock i hög grad kopplat till hur man ser på världen och 
vetenskapen i stort. I den mån behov finns berör jag därför också den allmänna 
vetenskapsteoretiska diskussionen.  
Ett värde är ”ett uttryck för något som är önskvärt eller avskyvärt” (Badersten 

2006: 22) och ligger till grund för hela den normativa analysen. Frihet, jämlikhet, 
rättvisa och demokrati är exempel på vanligt använda värden inom den politiska 
filosofin. Värdeteorin kan delas upp i semantik (vad värdeutsagor betyder), 
ontologi (på vilket sätt värden finns) och epistemologi (om och hur vi kan nå 
kunskap om värden). Väldigt förenklat kan man säga att det finns fyra vanliga 
ståndpunkter som på olika sätt sätt positionerar sig i de värdeteoretiska 
dimensionerna (jfr med kategoriseringen gjord i Badersten 2006: 64-67, 
Lundquist 1993: 75f). Värdenihilismen menar att att värden endast är subjektiva 
uttryck och därför inte möjliga att analysera vetenskapligt. Värdenaturalismen 
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hävdar istället att värdeutsagor går att översätta till naturliga påståenden. Det går 
därför att ontologiskt och epistemologiskt likställa värden med empiriska 
fenomen. Värdeobjektivismen skiljer sig från de föregående då den ger värden en 
ontologisk status oberoende av människan som inte är reducerbar till empirisk 
fakta. Vidare anser värdeobjektivismen att studiet av värden är möjligt då värdena 
inte endast är uttryck för subjektiva känslor. Värderelativismen intar till sist en 
form av mellanposition. Den menar att värden inte har en av människan 
oberoende existens men att värden ändå är relevanta och möjliga att, om än i en 
icke-objektiv mening, få kunskap om (Badersten 2006: 64-67, Bergström 2004: 
22f, 111ff, Fernández 2005: 23f).         
Att använda sig av normativ metod signalerar vissa ståndpunkter gällande 

vetenskaps- och värdeteori. Först och främst förefaller värdenihilismen svår att 
förena med en normativ undersökning eftersom den förnekar värdens 
vetenskapliga giltighet. Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv är värdenihilismen 
ofta kombinerad med ett positivistisk synsätt (Lundquist 1993: 77). Häri ligger 
också en viktig kritik av teorin. Värdenihilismens förnekande av värdenas 
vetenskapliga giltighet bör förstås utifrån positivismens föreställning om en 
objektiv och värderingsfri forskning. Om den empiriska forskningen inte kan ses 
som värderingsfri som många av positivismens kritiker menar, ställs positivismen 
inför valet att antingen ge upp värdenihilismen eller att att överge tron på att 
vetenskaplig kunskap över huvud taget är möjlig (för en mer omfattande kritik av 
värdenihilismen också kallad värdeemotivism se Bergström 2004).  
En annan av positionerna som tycks vara problematisk är det 

värdenaturalistiska perspektivet som implicerar att en särskild normativ metod 
inte är nödvändig då värdepåstående i själva verket är förklädda empiriska uttryck 
(Bergström 2004: 44, Badersten 2006: 69). Den kanske främsta kritiken mot 
värdenaturalismen är att den står i strid med Humes lag (att värdeutsagor inte utan 
ett värdemässigt mellanled kan härledas från empiriska fakta) (Bergström 2004: 
22). Så till vida att Humes lag inte förkastas innebär den en svårighet för 
naturalismen.3  
Eftersom såväl värdenihilismen som värdenaturalismen är svåra att kombinera 

med en normativ metod står valet således mellan värdeobjektivismen och 
värderelativismen. Fördelen med värdeobjektivismen är att den i hög grad är 
förening med såväl Humes lag som med normativ metod. Problematiskt är dock 
att tesen att vi kan nå kunskap om handlingar som objektivt sett är rättrådiga eller 
goda verkar vara falsifierad av historien. Det verkar inte gå att finna historisk och 
geografisk enighet i värdefrågor. Detta tycks som minst innebära att människan 
inte är förmögen att förstå vilka de objektiva värdena är och som mest att 

                                                                                                                                                         
 
3 Min uppfattning är att Humes lag, om än i en mindre strikt form, har en giltighet. Ur en relativistisk synvinkel 
kan Humes distinktion mellan empiriska och normativa utsagor sägas vara missledande då det inte är möjligt 
med en värdefri forskning. En renodlad empirisk analys har således också sin grund i forskarens värderingar 
(Fernández 2005: 22f). Jag tror dock att Humes lag istället bör ses, inte som en lag utan som en 
rekommendation. Även om all vetenskap innehåller värderingar så bör vi inte härleda ett 'bör' ur ett 'är' eftersom 
bristen på ett normativt förklarande mellanled gör argumentet otydligare och mindre kritiserbart. Med andra ord 
så minskar intersubjektiviteten om vi bryter mot Humes lag.    
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objektiva värden över huvud taget inte existerar (jfr Fernández 2005: 23-25). Helt 
oavsett kan det dock ifrågasättas huruvida antagandet om objektiva värden 
oberoende av människan innebär den vetenskapligt enklaste förklaringen. Om en 
annan teori innehar samma förklaringskraft men inte antar denna objektiva 
existens torde den vara att föredra.    
En ytterligare invändning mot värdeobjektivismen är att även om somliga är 

benägna att hålla med om att moraliska värden intuitivt kan tänkas vara objektiva 
verkar färre vara det när det kommer till estetiska värden. Utan en övertygande 
argumentation varför detta inte utgör ett problem eller varför det är relevant att 
göra en distinktion mellan de olika typerna av värden blir inte värdeobjektivismen 
lika plausibel.  
Kvar blir således värderelativismen (inte att förväxla med värdenihilismen, jfr 

Badersten 2004: 219) det vill säga tanken att värden inte är objektiva och att vi 
inte kan få en objektiv kunskap om dem. Detta utesluter dock inte att det kan 
föreligga en hög grad av samförstånd i värden under vissa historiska epoker eller i 
vissa geografiska områden. Även om värdena inte är objektiva är de fortfarande 
verkliga eftersom de i hög grad påverkar våra liv. Skillnaden består i att de inte 
har en existens oberoende av människan och att de inte kan sägas vara sanna 
oberoende av tid och rum (Fernández 2005: 23f).  
Min utgångspunkt liknar i hög grad den som Christian Fernández förfäktar i 

Medborgarskapet efter nationalstaten? - Ett konstruktivt förslag (2005). 
Fernández menar också att värden är relativa och att en normativ teori alltid måste 
förstås utifrån sitt sammanhang inte som ett tidlöst sökande efter ett objektivt mål. 
Vidare menar han att denna värdeteoretiska uppfattning i hög grad är förenlig med 
intuitionismen (Fernández 2005: 23-25). Detta är två punkter som jag delar och 
enligt min mening implicerar dessa en syn på undersökningen som en, utifrån 
tydligt deklarerade och preciserade subjektiva ståndpunkter, process av 
underbyggd argumentation för att övertyga mottagaren om den normativa 
slutsatsens riktighet.  

4.2 Normativ begreppsanalys 

En begreppsanalys syftar till att klargöra och problematisera det innehåll som 
olika definitioner ger ett visst begrep (Badersten 2003: 43). Idealet är att 
”precisera begrepp och befria dem från normativa element, så att de kan användas 
av alla forskare, oavsett normativ ståndpunkt” (Lindensjö 2004: 248). I många fall 
finns det en komparativ ansats, det vill säga att analysen syftar till att jämföra, och 
i någon mån värdera, olika definitioner av begreppet (Badersten 2006: 43).  
För att ytterligare förstå vad begreppsanalysen innebär krävs en förståelse för 

vad ett begrepp är. Ett begrepp kan säga bestå av elementen term, objekt och 
begreppsinnebörd. Badersten summerar delarnas betydelse och dess relation till 
varandra: ”Termen är det språkliga uttrycket, utan substantiellt innehåll. Objektet 
är den faktiska företeelsen eller fenomenet. Begreppets innebörd, slutligen, 
representerar förhållandet mellan termen [...] och objektet” (Badersten 2006: 84).  
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Vid begreppsbildning eller vid kritik av givna definitioner är begreppets 
entydighet och klarhet av avgörande betydelse. I entydiga begrepp hänvisar 
termen endast till en specifik begreppsinnebörd och i klara begrepp hänvisar 
begreppsinnebörden till ett tydligt objekt (Beckman 2005: 32f). Anledningen till 
att entydighet och klarhet är önskvärda är att precisionen av begreppet ska bli så 
hög som möjligt, vilket i sin tur leder till att kritiserbarheten och 
intersubjektiviteten ökar.  
Då denna uppsats rör normativa begrepp är det följaktligen en normativ 

begreppsanalys som avses. De begrepp som analyserar och definieras är således 
värden. Ett värde är, som berörts tidigare, något som är eller inte är önskvärt. 
Konkret innebär en begreppsanalys av värden därför att med hög intersubjektivitet 
precisera de olika värden man avser att använda.  

4.3 Normativ analys i egentlig mening 

En normativ analys i egentlig mening är det vi oftast tänker på när vi pratar om 
normativ analys. Den ”syftar till att [...] synliggöra och precisera [...] värdeutsagor 
och utifrån dessa rationellt argumentera för ett ställningstagande" (Badersten 
2004: 209).  
Utifrån mina vetenskaps- och värdeteoretiska ståndpunkter ter sig Lundquists 

beskrivning rimlig att det inte är ”möjligt att 'bevisa' riktigheten av ett beslut” utan 
att ”aktörerna måste grunda sina bedömningar på starkast möjliga argument i ett 
dialektiskt samspel mellan empiriska och normativa processer” (Lundquist 1993: 
106). Han påvisar här likheterna mellan den normativa analysen och den 
argumentation som sker vid en rättegång.  
För att en normativ analys ska hålla den moderna statsvetenskapens krav på 

metodologisk tydlighet bör analysen vara giltig såväl internt som externt. Nedan 
följer en beskrivning av dessa två dimensioner.  
 

Intern giltighet 
Den interna giltigheten kan delas upp i dels precisering av hur man resonerar, dels 
på vilket sätt analysen kan leva upp till olika aspekter av intersubjektivitet.  
För att uppnå hög intersubjektivitet är det framför allt fyra kriterier som bör 

uppfyllas. För det första ska begreppen och resonemangen ha hög precision. Med 
detta menas, som också berörts i avsnittet om normativ begreppsanalys, att 
begreppen ska vara så entydiga och klara som möjligt. För det andra måste den 
normativa analysen vila på en argumentation där tydliga argument för slutsatsen 
presenteras men också där relevanta motargument på ett generöst och sakligt sätt 
diskuteras. För det tredje bör samtliga resonemang vara reproducerbara, det vill 
säga att inga centrala påståenden är  ounderbyggda och att hela analysen är öppen 
och genomskinlig. Detta förutsätter en tydlighet om vilka premisser och 
grundantaganden som ligger till grund för arbetet. Till sist krävs att den normativa 
analysen är saklig. Endast argument som är relevanta för frågeställningen ska tas 
upp och den befintliga argumentationen ska sträva efter att med bra och tydliga 
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argument övertyga i stället för att med argumentationsknep övertala. Till vilken 
grad samtliga av dessa kriterier är tillgodosedda avgör hur kritiserbar analysen är. 
Detta är centralt för den normativa analysen då lägre grad av kritiserbarhet 
minskar värdet av analysen. (Badersten 2006: 103f, 2004: 216).   
Den andra centrala delen av den interna giltigheten är de principer som 

används för att besvara frågan hur ”man kan argumentera och dra slutsatser i 
värdefrågor” (Badersten 2006: 108), så kallade normativa logiker Inom den 
normativa forskningen ligger just många av skiljaktigheterna i vilken normativ 
logik som används. Badersten lyfter fram fyra primära normativa logiker: 
Teleologi, deontologi, lämplighetslogik och kontraktualism (Badersten 2006: 
108).4 
Vad gällande uppsatsens huvudargument verkar det dock röra sig om någon 

form av intuitionism, vad som skulle kunna sägas vara en femte normativ logik. 
En möjlig definition av vad intuitionism kan tänkas innebära ges av Bergström där 
den ses som:  
 
[E]n teori som innebär att det finns flera giltiga moraliska principer; att dessa ibland 
kommer i konflikt; samt att det inte finns någon giltig princip för hur sådana konflikter 
skall lösas, och att de alltså måste lösas 'intuitivt' genom en subjektiv bedömning av den 
enskilde personen. (Bergström 2004: 59f)  
 

Så till vida att ”giltiga moraliska principer” inte hänvisar till något objektivt 
verkar Bergströms definition fungera väl med mina vetenskapsteoretiska 
ståndpunkter. 
I Perspektiv på rättvisa utgår Bo Lindensjö från Bergströms definition men 

gör en distinktion mellan abstrakt och konkret intuitionism där den abstrakta 
formen utgörs av rättfärdigandet av generella handlingsprinciper medan den 
konkreta istället arbetar med huruvida enskilda handlingar är bra eller dåliga 
(Lindensjö 2004: 245). Lindersjö menar att den konkreta intuitionismen är enklare 
att omfamna. Enligt min mening tycks den dock i hög grad sammanfalla med 
lämplighetslogiken vilket innebär att det är den abstrakta formen som avses när 
begreppet intuitionism används.   
Vad som är viktigt här är att poängtera att det inte är nödvändigt att för all 

framtid ansluta sig till en princip utan att tydligt precisera vilken eller vilka 
principer som används i vilka argument och om och i så fall hur de är relaterade 
till varandra. Förtydligat, man kan använda olika principer för olika argument så 
till vida att detta framgår och man diskuterar möjligheten att de står i motsats till 
varandra.  

                                                                                                                                                         
 
4 Teleologi eller konsekvensialism betyder att det alltid är konsekvenserna av en handling som i sista hand avgör 
om den är moraliskt god. Detta synsätt har sin motsats i deontologin eller pliktetiken som menar att det finns 
vissa plikter eller universella lagar och en handlings godhet bestäms till vilken grad den överensstämmer med 
dessa allmänna plikter (Hughes 2000: 229). Det tredje perspektivet partikularism eller lämplighetslogik baseras 
istället på tanken att det inte går att finna några övergripande handlingsprinciper utan att det är sammanhangen i 
varje enskilt fall som avgör. Till sist innebär kontraktualismen att handlingar värderas utifrån de verkliga eller 
hypotetiska kontrakt som de följer eller går emot (Badersten 2006: 118-128). 
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Extern giltighet 
Den externa giltigheten består dels av de principer som används för 
rättfärdigandet av värdeutsagor, dels av hur hög relevansen och rimligheten är.  
Det förstnämnda handlar om ”att underbygga värdepremisser, om att motivera 

varför just en viss syn på exempelvis frihet, rättvisa, jämlikhet eller demokrati är 
att föredra framför någon annan” (Badersten 2006: 135f). Det vanligaste sättet att 
utföra detta rättfärdigande är genom att hänvisa till intuitionen, det vill säga den 
immanenta moraliska kompass som människor antas ha.5 
Min argumentation och de värden den vilar på är framförallt underbyggd av 

ett intuitionistiskt externt rättfärdigande. Badersten gör tolkningen att intuitionen 
främst är användbar för den som företräder en objektivistisk position (Badersten 
2006: 163f). Detta skulle potentiellt kunna innebära ett problem för mig då jag 
arbetar utifrån ett värderelativistiskt perspektiv. Jag ställer mig dock kritisk till 
denna slutsats och ansluter mig istället till Fernández perspektiv där intuitionen 
ses som en mänsklig konstruktion vilken i hög grad är förenligt med en relativism 
(Fernández 2205: 26). Båda tolkningarna innebär att intuitionen är ett sätt att 
appellera till en persons inneboende moraliska känsla men skillnaden är att 
relativismen inte ser detta som ett uttryck för sanna moraliska värden utan menar 
att intuitionen är samhälleligt konstruerad.   
Den andra delen av den externa giltigheten består av en prövning av 

argumentens rimlighet och relevans. Även om dessa kriterier inte påverkar 
argumentationens giltighet i sig är det tvivelsutan så att en analys som avser att 
formulera svaret på normativa frågor i högre grad är giltig om den kan sägas vara 
rimlig och relevant för samhället utanför akademien (Badersten 2004: 217f). 
Dessa aspekter angränsar till den konstruktiva ambitionen i vilken det är 
fundamentalt att de normativa ställningstagandena i någon mån går att realisera i 
praktiken.  

4.4 Värdekonflikter 

Värdekonflikter kan ses som politikens grundläggande dimension (Badersten 
2006: 29f). Men i en normativ analys innebär de ett problem. Om olika argument 

                                                                                                                                                         
 
5 Besläktat med detta är common sense, där det är människors sunda förnuft som åberopas, samt hypotetiskt 
tankekonstruktion, som försöker konstruera en möjlig situation som leder till vissa specifika värden. I filosofiska 
sammanhang mindre vanliga är den empirisk-teoretisk värdeanalysen som menar att de värden som människor 
faktiskt har är de som är önskvärda. En annan möjlig metod för att underbygga värdepremisser är genom att 
hänvisa till det naturliga, det som alltid varit och är oföränderligt. Till slut är det möjligt, om än tvivelaktigt, att 
hänvisa till auktoriteter såsom FN eller gud (Badersten 2004: 216, Badersten 2006: 137-162). 



 

 16 

är baserade på skilda värden är frågan hur de kan jämföras.6 Poängen är att en 
jämförelse i någon mån är nödvändig för att kunna ge ett bra svar på värdefrågan.  
En rad olika försök har gjorts för att komma förbi detta problem7 men den 

'lösning' jag finner vara den rimligaste, vilken också berörs av Badersten 
(Badersten 2006: 29ff), är ett accepterande av att argument baserade på olika 
värden inte går att jämföra. Istället rangordnar man värdena i en värdehierarki för 
att visa vilken som bör ges överordnad vikt. Själva poängen är att en jämförelse 
av argument baserade på olika värden inte är nödvändig utan att det relevanta är 
att tydliggöra hur man rangordnar dem och de argument som framförs för denna 
hierarki. Det sistnämnda är fundamentalt då en värdehierarki i sig inte är mer än 
att säga att ett värde är viktigare än ett annat. Utan en tydlig argumentation faller 
hela poängen med värdehierarkin och en önskvärd nivå av intersubjektivitet kan 
inte uppnås.    

                                                                                                                                                         
 
6 Problematiken tas upp av Badersten som menar att "en central del av den normativa samhällsanalysen just 
syftar till att blottlägga och problematisera sådana konflikter och dilemman. Avsikten är då inte att rättfärdiga en 
särskild normativ princip eller en särskild form av samhällsorganisation, utan snarare att klargöra innebörden av 
rådande värdekonflikter och att påvisa att olika värdepremisser leder till olika, ibland kontrasterande 
uppfattningar om hur samhället bör organiseras" (Badersten 2006: 30). Jag finner dock att denna definition av 
den normativa metodens essens framför allt berör vad Badersten kallar normativ givet att-analys. Denna lösning 
på värdekomparationsproblemt har således endast begränsat värde för mig då jag i min uppsats avser att göra en 
normativa analys i egentligt mening. 
 
7 Ett sätt att försöka lösa komparationsproblemtiken går att finna i Will Kymlickas bok Politisk filosofi (1995). 
Kymlicka argumenterar för att samtliga rimliga politisk-filosofiska idétraditioner kan återknytas till det 
gemensamma värdet jämlikhet och kan på så sätt jämföras utifrån hur väl och på vilka sätt de realiserar jämlikhet 
(Kymlicka 1995: 11f). Denna okonventionella lösning är intressant men verkar intuitivt svårt att använda i en 
analys av argument som inte går att tolka om utan verkligen vilar på oförenliga värden. Ett annat sätt att komma 
runt problemet går att finna i en långt dragen värdeobjektivistisk position där värden uppfattas som absoluta och 
verkliga konflikter således kan sägas vara omöjliga (Badersten 2006: 69). Detta är dock snarare ett problem för 
värdeobjektivismen än det är en lösning eftersom det talar emot de värdekonflikter vi dagligen kan observera i 
politiken. Att som värdeobjektivismen tvingas att argumentera för att dessa konflikter är falska verkar vara ett 
onödig och problematisk steg att ta.   
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5 Analys 

Analyskapitlet består av två primära delar. Den första är en begreppsanalys av 
framförallt värdet demokrati. Den inbegriper också  definitioner av andra 
relevanta begrepp som bland annat effektivitet och rättvis konkurrens. Den andra 
av analysens huvuddelar är argumentationen för och mot offentliga företag. 
Viktigast, och störst i omfång, är demokratiargumentet för offentligt ägande. 
Detta åtföljs av två demokratiargument mot statligt ägande vilka diskuteras och 
bemöts. Därefter analyseras två argument mot offentligt ägande som är baserade 
på andra värden än demokrati vilket mynnar ut i den sista delen som redogör för 
uppsatsens värdehierarki.  

5.1 Begreppet demokrati  

Demokrati är ett av statsvetenskapens kärnbegrepp och den definition som ges 
utgör ofta en källa till kontroverser. Rent semantiskt kan demokrati sägas bestå av 
de två grekiska orden demos som betyder folk och kratia som betyder styre (Bäck 
& Larsson 2006: 19). Demokrati översätts följaktligen ofta med just folkstyre. 
Denna precisering skapar dock ytterligare två begrepp. Vad konstituerar folket och 
vad innebär det att styra? Gällande den sistnämnda går det att finna en rad olika 
aspekter. En grundläggande bestämning har att göra med vilken procentuell andel 
som är nödvändig för att fatta ett legitimt beslut. Här antas ofta 
majoritetsprincipen där beslutet kräver över 50% men det går inte att utesluta att 
även andra varianter såsom kvalificerad majoritet även kan sägas vara relevanta 
(Lively 1975: 12-14). En ytterligare dimension är hur besluten fattas, det vill säga 
om de på ett direkt sätt fattas av de berörda eller om det fattas genom 
representanter av de berörda (jfr Lundquist 2001: 122-124).  
Utan en bestämd innebörd av styrandeaspekten kan en hel rad olika 

styrelseformer sägas vara demokratiska (Schumpeter 1950: 246f). Jack Lively 
radar på ett illustrativt sätt upp de olika typerna av folklig styrning från den 
starkaste positionen där 'alla bestämmer allt' till den svagaste där 'de som styr gör 
det utifrån de styrdas intressen' (1975: 30). Jag finner det dock svårt att se hur den 
senare överhuvudtaget kan sägas vara demokratisk. De flesta skulle nog hålla med 
om Sveriges representativa system kan ses som relativt demokratiskt vilket gör 
den till en bra utgångspunkt. En definition av folkligt styrande borde således som 
minst inbegripa Sveriges system. Utöver detta låter jag dock en exakta 
preciseringen av styrandet förbli obestämt.  
Lika svårbestämt är vad som bör räknas in i begreppet folket. En vanlig 

uppfattning är att folket går att likställa med de myndiga medborgarna i en stat 
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(Näsström 2010: 6). Problemet med denna definition är dock att demokrati i så 
fall endast kan existera i en stat. Tvärtemot detta är det vanligt att vi talar om 
demokrati även i andra kollektiv, så som föreningar eller organisationer 
(Lundquist 2001: 89-95, 175f). En rimlig definition av folket borde därför även 
inbegripa andra kollektiv än den som utgörs av medborgarna i en stat. Men trots 
att definitionen av folket bör hållas abstrakt krävs det att det i någon mån 
diskriminerar mellan de som bör och de som inte bör inkluderas i demokratin för 
att begreppet inte ska bli meningslöst. Denna diskussion relaterar till den inom 
Internationella relationer om global demokrati. Vilka bör inkluderas i demos? 
Framför allt tre svar ges på denna fråga. Den första är alla-underställda-principen 
(all-subjected principle) och innebär att samtliga personer som är underställda 
någon form av styrning ska utgöra demos (Näsström 2010: 4). Kontexten för 
denna princip har framförallt varit nationalstaten men den är fullt möjlig att förena 
även med organisationer eller företag. Den andra principen kallas alla-
inkluderade-principen (all-inclusive principle) innebär alla människor (i hela 
världen) bör räknas in demos och har framförallt använts för att analysera 
möjligheten till en global demokrati (Persson 2007: 6f). Då jag inte avser att 
undersöka hur demokrati kan vidgas bortom nationalstatens gränser, utan istället 
vill analysera möjligheterna att utveckla den interna demokratin, blir alla-
inkluderade-principen mindre användbar. Den tredje och sista principen är alla-
berörda-principen (all-affected principle). Denna hävdar att det är alla de som är 
berörda av ett beslut som bör konstituera demos (Goodin 2007: 50f).8   
Sammansättningen av folket kommer således att ändras utifrån vilka beslut som 
berörs.  
Utifrån ett perspektiv där alla berörda ska ges demokratiskt inflytande 

uppkommer en rad problem, till exempel, svårigheten att avgöra vem som 
påverkas av ett visst beslut (för att inte tala om vem som ska avgöra detta). Likaså 
innebär en strikt tolkning av principen att demos kontinuerligt måste omskapas. 
Även om det inte i praktiken är möjligt att fullt använda alla-berörda-principen 
tror jag att en generell definition av demokrati behöver inbegripa den (jfr Goodin 
2007, Näsström 2010). I många fall, som i organisationer och företag, finns det 
dessutom relativt väldefinierade demos vilket således delvis löser problemet. 
En definition som tycks förhålla sig abstrakt kring så väl styrningen som 

folket är att: 
 
[D]emokrati föreligger när och i den mån makten att besluta i gemensamma 
angelägenheter på jämlika villkor tillkommer och kollektivt utövas av dem som är 
berörda av en frågas lösning, oavsett i vilka former detta sker och oavsett till vad slags 
åtgärder det leder. (Eriksson 1983: 125) 
 

                                                                                                                                                         
 
8 Goodin analyserar även en rad varianter av alla-berörda-principen men för enkelhetens skull håller jag mig till 
den mer generella principen (Goodin 2007: 52-62, jfr Näsström 2010).   
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I denna definition ingår värdet jämlikhet. Jag tror inte det behöver vara 
kontroversiellt att ha med jämlikhet i sig utan det som vållar politiska 
kontroverser är snarare hur jämlikhet definieras (Lundquist 2001: 85).  
Ett problem som man måste förhålla sig till vid en definiering av demokrati tas 

upp av Lively som menar att: ”any attempt to define democracy […] must involve 
some commitment to political positions, some positive evaluation of the 
justifications proffered for different kinds of political system” (Lively 1975: 2). I 
min definition gäller det framför allt värdet jämlikhet som ges olika mening av 
olika politiska inriktningar.  
För att komma runt detta problem kommer jag använda två definitioner av 

jämlikhet: dels formell jämlikhet som innebär att alla människor behandlas som 
lika och därefter tilldelas lika möjligheter, dels reell jämlikhet (också benämnd 
verklig jämlikhet) vilken istället argumenterar för att alla människor är olika och 
att olika individer därför måste behandlas olika för att i realiteten ha samma 
möjligheter (Lindensjö: 2004: 44-46, Lundquist 2001: 181f). Den senare formen 
av jämlikhet är ofta funnen i en vänstertradition på höger-vänster-skalan och har 
bland annat diskuterats av Karl Marx i Kritik av Gothaprogrammet (1875). Den 
formella jämlikheten faller i någon mån tillbaka på en liberal tradition men har en 
historia som går långt tillbaka i tiden. Dess kanske tydligaste uttryck finner man i 
USA:s självständighetsförklaring ”att alla människor är skapade jämlika; att de av 
sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter” (Jefferson 1776).  
Syftet med denna användning av två olika definitioner är att visa att vilken 

precisering som än väljs stödjer den mitt demokratiargument för offentligt ägande.  

5.2 Ytterligare begreppsdefiniering 

Vad är ett offentligt företag. I boken Vad bör staten göra? ställer Bo Rothstein 
upp tre olika dimensioner för företag. Ett företag kan vara privat eller offentligt i 
produktion, reglering och finansiering (Rothstein 1999: 246). Av de tre 
kategorierna diskuteras i uppsatsen primärt produktionsaspekten. Detta då det är 
denna aspekt vi som oftast menar när vi hänvisar till offentliga företag och att det 
framförallt är som ägare som ett verkligt inflytande kan uppnås över företaget.    
I argumenten mot offentligt ägande finner vi två värden som inte går att knyta 

till demokrativärdet.  
Effektivitet används i dagligt tal som producerande av varor och tjänster 

genom mindre användning av resurser och arbetskraft jämfört med en given 
tidpunkt eller producent (Schweickart 1996: 78). För den följande analysen är 
dock en specificering nödvändig. Den ovan valda definitionen är relativ då den 
behöver en jämförelsepunkt. Jag har valt att kalla denna relativ effektivitet. Det 
finns dock ett behov av att formulera ytterligare en sorts effektivitet. Denna 
effektivitet kallar jag nödvändig effektivitet och innebär den organisering och 
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resursallokering som krävs för att uppnå den minsta tolererbara nivån av 
produktivitet.9 

Rättvis konkurrens är ett begrepp som, utifrån en viss definition av rättvisa, 
betyder att de rådande konkurrensförhållandena är legitima. I 
privatiseringsdebatten har den framför allt använts i sin negativa motsats, orättvis 
konkurrens, för att markera ett förhållande där på en given marknad staten 
konkurrerar med ett eller flera privata företag.  
Ett förtydligande behöver göras kring begreppet privategendom. Detta 

begrepp bör inte blandas ihop med personlig egendom. Skillnaden består i att den 
förstnämnda konstitueras av privat ägande av produktionsmedlen, det vill säga de 
verktyg eller förmågor som krävs för att producera varor eller tjänster, medan den 
sistnämnda är de personliga konsumtionsartiklar som individer innehar (Held 
1995: 347). 

5.3 Demokratiargument för offentliga företag 

I följande stycke kommer jag att presentera mitt demokratiargument för offentligt 
ägande. Argumentet är uppdelat i tre delar. Den första delen tar sig på olika sätt an 
att rättfärdiga ekonomisk demokrati utifrån vår intuition om det önskvärda i 
politisk demokrati samt utifrån behovet av ekonomisk demokrati för ett verkligt 
realiserande av politisk demokrati. Den andra delen diskuterar i vilka fall och på 
vilket sätt offentligt ägande kan sägas vara att föredra framför kooperativt ägande. 
Till sist belyses möjliga problem med argumentet.10    
Varför ses politisk demokrati i hög grad som självklar? Vilken intuition ligger 

bakom detta omfamnande av demokrati? Jag tror intuitionen fångas av den 
demokratidefinition jag har valt. Det finns något väldigt intuitivt i att vi själva, 
även om detta sker i ett kollektiv, har möjligheten att bestämma över de beslut 
som påverkar våra egna liv. Eftersom detta är just vad politisk demokrati innebär, 
blir den således intuitivt önskvärd.    
Men frågan är om denna demokratiska grundintuition behöver stanna vid 

politisk demokrati. Kan det hävdas att den politiska demokratin är den enda sfären 
där viktiga beslut fattas som berör individer i ett kollektiv? Situationen i ett 
företag tycks i hög utsträckning likna det tillstånd som råder i stater som inte har 
demokrati. Ett fåtal bestämmer över ett flertal. De beslut som fattas i ett företag 
verkar dessutom i minst lika hög grad vara betydelsefulla för enskilda individer. 
Beslut om nedläggning, uppsägning eller lönesänkning är för många anställda 
förmodligen viktigare än majoriteten av de beslut som fattas i de demokratiska 
institutionerna. Om det i så fall inte föreligger några avgörande skillnader mellan 
de kollektiv som vi betecknar som stater och de som vi kallar för företag torde den 

                                                                                                                                                         
 
9 I en stat kan den minsta tolererbara nivån av produktivitet sägas vara den nivå då alla meborgare har sina mest 
basala behov tillfredsställda. 
10 Se bilaga 1 och 2  för samtliga delar av argumentet tydligt uppspaltade.   
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intuition vi har om demokrati gälla för såväl stater som företag. Slutsatsen är att 
om vi omfamnar den intuitivt tilltalande idén om politisk demokrati borde vi 
rationellt sätt även förespråka tanken om ekonomisk demokrati.    
Detta argument kräver ingen kontroversiell definition av jämlikhet för att vara 

giltigt. Det räcker med formell jämlikhet likt den som existerar i Sveriges 
representativa system för härledningen att det intuitiva i politisk demokrati också 
gäller för ekonomisk demokrati. 
Men vad händer om vi i stället använder reell jämlikhet? För det första verkar 

det naturligt att denna mer omfattande formen av jämlikhet även är kompatibel 
med föregående argument. Men förutom detta ger denna definition ytterligare 
argument för ekonomiskt demokrati.  
Argumentet som är betydligt vanligare än det första lyder som följande. Om 

demokrati betyder att ett kollektiv på jämlika villkor ska fatta de gemensamma 
besluten räcker det inte med formell jämlikhet om resurser och förmågor är 
ojämlikt fördelade. För att en reell jämlikhet ska uppstå krävs det någon form av 
omfördelning samt att de strukturer som genererar ojämlikhet upphäves. Den 
främsta anledningen till samhällets ojämna resurs- och maktfördelning är att 
somliga äger produktionsmedel medan andra inte. En politisk demokrati baserad 
på reell jämlikhet kräver således att vi gemensamt äger produktionsmedlen, det 
vill säga att vi upprättar demokrati inom den ekonomiska sfären (Lundquist 2001: 
89f, 93-95, 174f, Held 1995: 346-348, Schweickart 1996: 206ff). Tilläggas kan 
väl även att omfördelningen av de vinster produktionsmedlen skapar är betydligt 
högre när de ägs gemensamt. Detta ökar följaktligen också nivån av reell 
jämlikhet och därför nivån av politisk demokrati.   
Frågan som återstår är således hur ekonomisk demokrati kan realiseras? Finns 

det någon koppling mellan å ena sidan ekonomisk demokrati och å andra sidan 
offentliga företag? Först och främst kanske det ytterligare behövs förtydligas vad 
som menas med begreppet. Ekonomisk demokrati ses här som en situation när ett 
kollektiv inom den ekonomiska sfären jämlikt har makten över de beslut som 
berör dem. Den politiska demokratins kollektiv, stat, landsting och kommun, 
motsvaras i den ekonomiska demokratin av stora och små företag. Detta är idealet 
men precis som i fallet med den politiska demokratin kommer det i realiteten 
fattas ett stort antal beslut som ligger utanför kollektivets förmåga att styra. Det 
viktiga är dock inte att alla beslut som berör kollektivet tas av det utan de beslut 
som det har möjlighet att besluta om tas av dem. Vilken typ av beslut detta avser 
skiljer sig inte från de beslut ett privatägt företag normalt fattar.   
Men innebär detta med nödvändighet att offentliga företag är det enda sättet 

att realisera den ekonomiska demokratin? Svaret måste bli nej av den enkla 
anledningen att det finns en företagsform som inbegriper demokratiska element, 
nämligen kooperativ.11 Nedan följer en jämförelse av offentligt och kooperativt 
ägande och på vilka sätt de realiserar ekonomisk demokrati.   

                                                                                                                                                         
 
11 Två andra former av ägande som kan tänkas uppfylla kraven på demokratiskt styrning av ekonomin är 
egenföretagande och aktieägande. Problemet med egenföretag är dock att det finns produktion som kräver fler 
personer än en. För att utföra denna produktion skulle egenföretagare därför behöva samarbeta. Om detta 
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Till en början kan de två extremerna vara värda att diskuteras. Ett samhälle där 
det offentliga äger samtliga företag kommer inneha ett flertal fall där detta ägande 
inte är rättfärdigat utifrån vår demokratidefinition då det finns ett stort antal 
företag som endast påverkar ett fåtal människor utanför själva företaget.12  
Den andra extremen, där inga företag eller verksamheter ägs offentligt utan 

samtliga genom kooperativ, verkar också problematisk. Många sektorer som är 
viktiga för samhället eller noga behövs kontrolleras kan sägas beröra 
samhällskollektivet i så hög grad att en minoritet anställda inte ensamma kan äga 
företaget. Schweickart argumenterar för att kärnkraft är en sådan sektor som 
intuitivt verkar falla inom samhällskollektivets ansvarsområde (Schweickart 1996: 
209). Men även andra verksamheter tycks vara i samma kategori så som försvars 
och rättsväsendet.   
Vad vi således har kommit fram till är den inte förvånande slutsatsen att det 

offentliga ägandet bör befinna sig någonstans mellan inget och allt. Ekonomisk 
demokrati bör alltså förverkligas genom en blandning av offentligt och 
kooperativt ägande.  
Satt i ett teoretiskt sammanhang kan denna konflikt sägas anknyta till 

diskussionen mellan alla-berörda- och alla-underställda-principerna. Som vi sett 
ovan innebär den förstnämnda att alla som berörs av ett beslut bör ges 
demokratiskt inflytande medan den sistnämnda anser att alla som är underställda 
ett beslut, det vill säga de som beslutet styr över, bör vara demokratiskt 
medbestämmande (Näsström 2010: 6-8). Slutsaten är att om vi tar vår 
utgångspunkt i alla-underställda-principen tenderar den kooperativa formen av 
ekonomisk demokrati att följa logiskt medan alla berörda-principen tycks ge 
offentligt ägande en större plats. I den definition jag har valt att använda mig ingår 
alla-berörda-principen men jag anser inte att detta behöver utesluta alla-
underställda-principen. Snarare kan de ses som komplement. Det är alla-
underställda-principen som rättfärdigar ett kollektivs behov av intern demokrati 
medan det är alla berörda-principen som avgör vilka beslut som ska tillfalla vilka 
kollektiv. Problemet som uppstår är alltså inget som enbart berör min uppsats utan 
är ett av de mest diskuterade i demokratigrenen av internationell politik.  
Slutsatsen är således att offentliga företag är rättfärdigade när de beslut som 

fattas av företag i tillräckligt hög grad påverkar samhällskollektivet. Om detta inte 

                                                                                                                                                         
 
samarbete skulle ske utifrån demokratiska principer skulle det dock inte på något relevant sätt skilja sig från ett 
kooperativ. Angående egenföretag uppstår dessutom ett semantiskt problem då själva definitionen av demokrati 
förutsätter ett kollektiv. Det går inte att i sig själv vara demokratisk utan det måste ske i relation till andra 
individer. Den andra formen är aktieägande. Här är det dock tydligt att styrning via aktier inte är förenligt med 
demokrati eftersom en aktie är ett utslag av en individs finansiella styrka snarare än dess inneboende rätt att 
bestämma över sitt eget liv. Med andra ord innebär aktieägande en röst per krona medan den demokratiska 
grundtanken är en röst per person. Medges måste dock att aktieägande indirekt kan verka utifrån demokratins 
principer så till vida att aktieinnehavet tillhör en demokratisk organisation. 
12 Ett exempel på detta skulle kunna var ett lokalt bageri med ett par anställda som främst säljer sina varor för 
den lokala bostadsområdet. Så till vida att det inte råder extremt ovanliga omständigheter med matbrist och 
behov av ransonering, berör bageriets lilla verksamhet framför allt de anställda. För de anställda kan ett beslut 
om nedläggning vara livsviktigt medan samma beslut för de flesta berörda kunderna under normala 
omständigheter rimligtvis inte bör innebära annat än möjligtvis en känslomässig förlust. 
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är fallet så är, utifrån de demokratiaspekter jag har undersökt, kooperativ att 
föredra. Problemet har därför förflyttat sig från den abstrakta politisk-filosofiska 
sfär som är utgångspunkten för denna uppsats, till det empiriska området. Min 
möjlighet att vidare utforska det har således tagit slut men utifrån en intuitiv 
förståelse av alla-berörda-principen tycks sektorer som bankväsendet, 
medicinhantering och produktion, alkoholhantering, skolväsendet, vården, 
polisväsendet och försvaret vara aktuella för offentligt ägande.  
Avslutningsvis vill jag kort diskutera ett antal problem och invändningar. Ett 

problem med offentliga företag är att om ett företag ägs kooperativt och sedan 
övergår i offentligt ägande kommer de anställda vara lika berörda av företagets 
beslut men deras demokratiska inflytande kommer att ha minskat. Man skulle här 
kunna argumentera utilitaristiskt och anse att den sammanlagda demokratiska 
vinsten för samhällskollektivet är större än det som företagskollektivet förlorar. 
Jag tror dock inte att problemet behöver vara så stort eftersom de anställda likväl 
kommer att relativt ha större demokratiskt inflytande över företaget än den 
genomsnittliga medborgaren. Detta beroende av tre faktorer. För det första 
kommer de anställda ha vänner och familj som tenderar att stödja de beslut som 
gynnar honom eller henne. För det andra kommer de anställda att ha större 
sakkunskap och trovärdighet när det gäller frågor som berör företaget i den 
offentliga debatten. För det tredje kommer de anställda ha möjlighet att organisera 
sig fackligt.   
En annan möjlig invändning är att det offentliga inte behöver äga utan kan 

använda regleringar och på så sätt ha tillräckligt inflytande över verksamheten. 
Det är dock uppenbart att ägande är den absolut starkaste formen av kontroll 
vilket således ökar det inflytande som medborgarna har över företaget.    
En ytterligare kritik mot argumentet är att det är onödigt. Inom ett system med 

privat äganderätt har varje individ en möjlighet att förändra sin situation. Då alla 
har en möjlighet att själva bli ägare av produktionsmedel är det inte odemokratiskt 
att de som har produktionsmedel ensamma bestämmer. Varje anställd har en 
möjlighet att sluta vara arbetstagare och istället bli arbetsgivare. Detta är dock ett 
problematiskt resonemang eftersom möjligheten att få inflytande inte är ett 
tillräckligt villkor för demokrati. Detta blir uppenbart vid en jämförelse med 
politisk demokrati. Vidare har det visats att kollektivt sätt har inte arbetstagarna 
någon reell möjlighet att bli arbetsgivare (Cohen 2003).  

5.4 Demokratiargument mot offentliga företag 

I detta avsnitt diskuteras två invändningar mot offentligt ägande av företag som 
baseras på demokrativärdet.  Om man ansluter sig till Lummis påstående att 
”[d]emokrati är en kritik av all centraliserad makt” (Lummis 1996: 25) blir det 
problematiskt om offentliga företag i högre grad centraliserar makten än vad 
privata alternativ gör. Detta argument berördes redan av John Stuart Mill i Om 
friheten (1984 [1859]) där han skriver att:  
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Om landsvägarna, järnvägarna, bankerna, försäkringsväsendet, de stora aktiebolagen, 
universiteten och allmänna välfärdsinrättningarna i ett visst land vore förstatligade […] 
om de anställda i alla dessa olika företag utsågs och avlönades av staten och för sin 
befordran vore helt beroende av den, skulle inte hela pressens frihet och en författning 
som lade den lagstiftande makten i händerna på folket förslå att föra detta eller något 
annat land fritt annat än till namnet. (Mill 1984: 120) 
 

Mill fullbordar sitt argument genom att konstatera att det beroende som samhället 
får i förhållande till byråkratin gör att demokratin begränsas. De intressen som 
byråkratin har är de som kommer att gälla. Konkret så uppkommer detta beroende 
dels på grund av att byråkratin försörjer stora delar av befolkningen, dels på grund 
av att byråkratin har de kunnigaste individerna som det övriga samhället förlitar 
sig på i olika sakfrågor (Mill 1998: 120f, Held 1995 117f).   
Men denna formulering av maktcentreringsargumentet verkar i sig inte vara 

speciellt övertygande. Argumentet säger att de inom byråkratin kommer att ges 
större makt. Det är dock viktigt att förstå att världen inte ännu skådat en 
allomfattande politisk demokrati då Mill skrev detta. Den byråkrati han vänder sig 
mot är således inte demokratiskt styrd av folket. Vid en jämförelse mellan den 
grad av inflytande som medborgare har över byråkratin i ett stort 
företagskonglomerat verkar dock ett offentligt företag generera högre grad av 
demokrati. När det gäller den faktiska situationen är det dessutom möjligt att göra 
en jämförelse mellan Sverige som det såg ut innan privatiseringsprocesserna 
påbörjats och hur Sverige är idag. Det verkar dock svårt att belägga att 
privatiseringarna skulle ha ökad folkets demokratiska inflytande.  
Inom offentlig verksamhet finns det dessutom en insikt om vikten av 

maktdelning och öppenhet vilket inte är fallet i privata motsvarigheter. Offentliga 
företag kommer att fördelas på riks-, landstings- och kommunal nivå vilket i sig 
skapar en maktdelning eftersom de politiska styrkeförhållandena varierar med de 
olika nivåerna med de geografiska platser de befinner sig på. Att prata om staten i 
singular blir således missvisande. Vidare är offentliga verksamheter och företag i 
mycket högre grad öppna för allmänhetens insyn. I Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009) konstateras att:  
 
Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar 
hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, 
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar 
ett rättsligt bestämmande inflytande. (SFS 2009:400, 3§) 
 

Genom denna offentlighetsprincip ökar möjligheten att missförhållande och 
maktmissbruk lyfts fram i offentligheten vilket följaktligen fungerar som ett 
hinder mot desamma.  
Ett annat argument som riktar sig mot de fall när de offentliga företagen har 

formen av monopol har utarbetats av Bo Rothstein. Han menar att en av de 
främsta sätten för individer att få demokratiskt inflytande i förhållande till ett 
företag eller en verksamhet är genom 'sorti', att konsumenten tvingar företaget 
eller verksamheten att anpassa sig eftersom de annars byter till en konkurrerande 
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aktör (Rothstein 2006: 238, 249). Eftersom monopol till sin natur innebär att 
endast en aktör är verksam finns inte denna demokratiska möjlighet.   
Det finns dock ett betydande problem i detta resonemang. Att 'rösta med 

fötterna', det vill säga någon form av konsumentmakt, är endast förenligt med 
jämlikhetsvärdet i demokratidefinitionen så till vida att alla konsumenter har 
samma påverkansmöjligheter. Detta är bara fallet då tjänsten eller varan är 
finansierad av det offentliga, som till exempel med det svenska sjukvårdsystemet. 
Dock gäller desamma inte för klassiska områden för offentliga monopol som 
alkohol, medicin och spel. Om vi tillåter fler aktörer inom dessa områden kommer 
de köpstarka individerna att inneha en större konsumentmakt än de med mindre 
finansiellt kapital. Det blir således ett fall av 'en röst per krona' istället för 'en röst 
per person'.    

5.5 Effektivitets- och konkurrensargumentet mot 
offentliga företag 

Ett av de främsta argumenten mot offentligt ägda företag är att de är mindre 
effektiva än privata dito. I den rapport som Finans- och Näringsdepartementet 
tagit fram konstateras att ”statligt ägda företag i genomsnitt blir mer lönsamma 
och effektiva när de privatiseras” (Jordahl 2009: 43). Detta gäller ”både på 
konkurrensutsatta marknader och på marknader med svag konkurrens” (Jordahl 
2009: 43). 
Men rapporten konstaterar också att det är betydligt mer osäkert vad gäller 

”[p]å vilka sätt privatiseringar påverkar [...] effektivitet” (Jordahl 2009 43).  Det 
konstateras även att det inte går att finna ”[n]ågot enkelt samband mellan statlig 
ägarandel och företagens resultat- och balansräkningar” (Jordahl 2009 43).  
Huruvida privata företag är effektivare än offentliga måste dock ses som en 

högst empirisk fråga. Jag anser att det inte är möjligt att formulera samhällslagar 
som säger att offentligt ägda företag alltid är mindre effektiva än privatägda 
företag. Komplexiteten i samhället är helt enkel för stor (jfr Lundquist 1993: 41). 
Trots detta tänker jag för argumentationens skull anta att det finns en korrelation 
mellan privatägda företag och effektivitet.  
Trots detta antagande är det fortfarande oklart huruvida det råder ett kausalt 

samband eller om det är en tredje variabel som bestämmer effektiviteten och som 
samvarierar med privat ägande. Det är detta argument som Rothstein för fram. 
Han menar att effektivitet inte orsakas av privategendom utan av konkurrens, 
vilket inte är beroende av ägandeformen. Detta för att konkurrens ger 
konsumenterna makt att byta producent och på så sätt tvinga producenterna att 
effektiviseras  (Rothstein 2006: 238, 242, 248f).  
Om vi håller fast vid antagandet att privata företag är effektivare än offentliga 

men höjer oss till en makro- istället för mikronivå, så framkommer ett par 
allvarliga effektivitetsbrister i ett system med privat äganderätt. Argumentet som 
framförs av Schweickart är att privat äganderätt skapar (strukturell) arbetslöshet. 
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Oförmågan att utnyttja all befintlig arbetskraft skapar stor ineffektivitet i 
samhället (Schweickart 1996: 103-112). Enligt Schweickart är det rimligt att anta 
att ett system med ekonomisk demokrati i högre grad kan undvika arbetslöshet. I 
fallet med det offentliga som ägare finns det större möjlighet att vid 
lågkonjunkturer inte behöva säga upp anställda. Vidare så existerar det stora 
svårigheter att effektivisera många av de samhällssektorer som det offentliga ofta 
sköter. Det är till exempel svårt att se hur undervisningen i någon högre grad 
skulle kunna göras mer effektiv genom privata aktörer. Istället kommer privata 
företag i dessa sektorer att satsa på marknadsföring. Som Schweickarts analys 
visar leder detta till resursslöseri, det vill säga till mindre effektiv användning av 
de befintliga resurserna, eftersom marknadsföring varken är produktiv eller har 
som syfte att skapa informerande konsumenter  (tvärtom är den  många gånger 
direkt missledande) (Schweickart 1996: 112-125).   
Ett annat argument mot offentligt ägande är att det skapar orättvis konkurrens. 

I boken Nationalekonomins grunddrag från 1910 formuleras argumentet på 
följande sätt: 
  
Vad beträffar de företag som [...] verka under den fria konkurrensens regim, så föreligga 
mindre skäl för  deras öfvertagande av staten eller kommunen [...] då befinna sig likartade 
företag gentemot staten i en synnerligen ojämn och till och med mycket orättvis ställning 
[...] [eftersom] staten [..] [inte] behöver  frukta för konkurs, utan betjänar sig av de kapital 
som uppburits av skattedragarna och följaktligen delvis av just samma producenter med 
vilka staten konkurrerar. (Gide 1910: 234)  
 
 

I nutid utgör ett pressmeddelande från Näringsdepartement en god representant 
för argumentet: 
  
Det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer 
ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed 
tränger undan privat näringsverksamhet. (Näringsdepartementet 2009) 
 

Näringsminister Maud Olofsson citeras i ett annat pressmeddelande där hon säger 
att ”det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva 
kommersiell verksamhet” (Näringsdepartementen 2008). Argumentet är alltså att 
statens agerande på de konkurrensutsatta marknaderna är destruktivt i förhållande 
de privata aktörerna.  
Problemet med resonemanget är dock att även välfärdens kärnverksamhet har 

börjat drivas av privata aktörer. Teoretiskt sätt kan allt drivas utifrån kommersiella 
motiv vilket innebär att det offentliga i realiteten inte har rätt att bedriva någon 
verksamhet. Argumentet blir lätt absurt. Om det offentliga bedriver en verksamhet 
är den logiska slutsatsen av argumentet att så fort en privat aktör i någon mån 
börjar konkurrera med det offentliga blir den privata företagaren ett offer för 
orättvis konkurrens.  
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5.6 Värdehierarki  

Som konstaterat i metoddelen ovan är det bästa sättet att hantera argument 
baserade på olika värden att ställa upp värdena i en värdehierarki. De värden som 
här är aktuella är demokrati, rättvis konkurrens samt nödvändig respektive relativ 
effektivitet.  
Schweickart argumenterar för att effektivitet är det mest grundläggande värdet 

eftersom ett företag eller en stat som inte, till åtminstone en viss del, är effektiv 
inte fungerar och således upplöses. Eller annorlunda sagt: ”liberty, equality and 
democracy are hollow concepts when people are hungry” (Schweickart 1996: 78).  
Men andra författare som till exempel John Rawls verkar istället mena att 

effektivitet endast är ett av många värden att ta hänsyn till och att det ofta är ett 
”tämligen obetydlig sådan[t]” (Rawls 1971: 254).  
Vari består denna konflikt? Jag tror att Schweickart och Rawls i själva verket 

diskuterar olika former av effektivitet. Dessa olika former är de som jag i 
begreppsanalysen valt att kalla nödvändig respektive relativ effektivitet. Utifrån 
detta förtydligande är jag beredda att hålla med både Schweickart och Rawls.  
Om vi använder oss av demokrativärdet som utgångspunkt verkar det först och 

främst rimligt att resonera som Schweickart. Så till vida att om staten eller 
företaget inte kan uppnå den nödvändiga effektiviteten, till exempel att tillgodose 
medborgarnas grundläggande behov, är heller inte en utvecklad demokrati möjlig.  
Om vi istället granskar den relativa effektiviteten, det vill säga den relativa 

ökning av produktiviteten eller minskning av resursanvändning, tycks den inte ha 
ett lika starkt fall. Eftersom staten eller företaget definitionsmässigt har högre 
effektivitet än nivån av nödvändig effektivitet kan den förstnämnda inte ta hjälp 
av den sistnämndas argument. Om den relativa effektiviteten ges företräde 
framför demokrati blir konsekvenserna problematiska. Låt säga att vi har en 
demokratisk stat som är nödvändigt effektiv. Kan en relativ effektivitetsökning i 
landet rättfärdiga att demokratin avskaffas? Det verkar inte så. Likaså kan 
argumentet vändas och fortfarande kännas intuitivt. Med andra ord verkar det 
också vara möjligt att rättfärdiga relativa effektivitetsminskningar om de ökar 
demokratin. Slutsaten av de presenterade argumenten är att nödvändig effektivitet 
är överordnat demokrati samtidigt som demokrati är överordnat relativ 
effektivitet.          
Hur förhåller till slut värdet rättvis konkurrens till demokrativärdet? Om vi 

resonerar utilitaristiskt blir det tydligt att den ringa summa som en privat 
företagare tvingas ge till det offentliga företaget uppväges av faktumet att de 
resterande medborgarna har ett ökat demokratiskt inflytande och ifall det 
offentliga företaget gör ekonomiska vinster också får ta del av dem. Oavsett 
riktigheten i att argumentera utilitaristiskt verkar ändå värdet av rättvis konkurrens 
inte kunna mäta sig med demokrati. De intuitioner vi har om demokrati och 
jämlikhet tycks vara starkare än de om rättvis konkurrens. Följaktligen blir också 
värdet av rättvis konkurrens underordnat demokrati. Den färdiga värdehierarkin 
blir därför som följande: överst nödvändig effektivitet  följt av demokrati. Sist 
kommer relativ effektivitet och rättvis konkurrens vilka inte inbördes är 
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meningsfulla att rangordna då dessa argument inte står i motsättning till 
varandra.13   

                                                                                                                                                         
 
13 Se bilaga 3 för värdehierarkin uppställd. 
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6 Avslutning 

Om ett värderelativistiskt perspektiv tas som utgångspunkt, vlket jag tar, är det 
inte möjligt att genom den normativa analysen komma fram till ett korrekt svar på  
forskningsfrågan. Själva syftet blir då istället att på ett vetenskapligt vis presentera 
goda argument för sin ståndpunkt i syfte att övertyga läsaren. Den vetenskapliga 
aspekten av detta är fundamental eftersom den framtvingar en öppenhet och en 
ärlighet i argumentationen. Men även om det inte går att nå en objektiv sanning 
kan olika svar på värdefrågor vara olika starka. Trots att svarets styrka i hög grad 
ligger i betraktarens uppfattningar om världen finns det intersubjektiva grunder 
för bedömningen. En sådan är hur kritiserbar analysen är. En argumentation som 
öppet och tydligt redovisar de premisser den står på kommer, allt annat lika, att ha 
högre värde än den argumentation som inte gör detta. Min förhoppning är därför 
att en läsare som inte håller med om analysens slutsatser ändå kommer att se 
värdet i, vad jag hoppas är, ett öppet deklarande av mina ståndpunkter och en 
tydligt framställd argumentation.     
Uppenbart är dock att om analysen, trots en mycket hög grad av 

intersubjektivitet, inte förmår att svara på den fråga den är avsedd att svara på är 
inte kritiserbarheten mycket värd. Jag ska följaktligen nedan presentera de resultat 
jag faktiskt anser mig ha funnit. Om demokrati definieras utifrån att alla i ett 
kollektiv jämlikt ska få besluta i de gemensamma angelägenheter som berör dem 
(Eriksson 1983: 125), anser jag att ekonomisk demokrati följer utav denna 
definition. Men även om man inte håller med om detta kan behovet av ekonomisk 
demokrati sägas finna stöd i det jämlikhetsvärde som säger att produktionsmedlen 
behöver fördelas för att verklig jämlikhet ska kunna uppnås. I analysen slutfördes 
detta argument med en lång diskussion om kooperativt respektive offentligt 
ägande. Slutsatsen är att offentliga företag kan rättfärdigas i de fall då företagets 
beslut berör samhällskollektivet i tillräckligt hög grad för att kompensera för den 
grad av demokratiskt inlytande som  företagskollektivet förlorar. När detta är 
fallet blir en empirisk fråga men nog tycks till exempel det nyligen delvis utsålda 
apoteket falla inom den kategorin.     
I analysen berördes även ett par motargument. Då de grundade sig i 

demokratibegreppet innebar diskussionen inga metodologiska problem men när 
effektivitets- och konkurrensargument togs upp krävdes en annan strategi. Först 
kritiserades argumenten utifrån sina egna värden för att sen problematiseras 
gentemot demokrativärdet i en värdehierarki. Slutsatsen av denna rangordning är 
att intuitionen talar för att demokrativärdet är överordnat såväl det 
effektivitetsvärde som vanligtvis används samt värdet av rättvis konkurrens.  
Liksom uppsatsen har sina förtjänster har den dock även sina svagheter. För 

det första innebär begränsningen i tid och utrymme vissa problem. Analysen har i 
hög grad blivit förenklad på grund av detta. Som exempel kunde fler värden, 
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såsom kontroll, mångfalld och frihet, ha analyserats. Likaså är fokuseringen på 
enbart ägande en brist. För en heltäckande analys skulle relationen mellan privat 
och offentligt även behöva diskuteras utifrån dimensionerna finansiering och 
reglering.  
Till sist bör också samhällsrelevansen problematiseras. Slutsatsen att 

offentliga företag i vissa fall är att rättfärdiga är inte den mest banbrytande. Här 
vill jag dock poängtera två aspekter. För det första var uppsatsens syfte inte enbart 
att driva en tes utan också att problematisera en ofta oproblematiserad debatt. För 
det andra talar den faktiska politik som idag genomförs mot självklarheten i 
påståndet att offentliga företag kan rättfärdigas.  
Avslutningsvis vill jag lyfta fram den normativa analysens betydelse. Utan en 

diskussion om vad som är och vad som inte är önskvärt riskerar samhället att 
stagnera och skadliga strukturer riskerar att bestå. Eller som demokratiteoretikern 
David Held uttrycker det: ”[d]en likgiltiga människans handlingar är inte 
opolitiska; de lämnar bara allting som det är” (Held 1995: 319).  
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Bilaga 1 Schema över Pol. Dem. à Ek. 
Dem. Version A & B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Pol. Dem > Ek. Dem Version A (kedjeargument) 

P1 Politisk demokrati är önskvärd. 

P2 Den grundläggande idén bakom Pol. Dem. är att 
ett kollektiv ska ha makten att besluta i de för 
kollektivet viktiga frågorna. 

P3 Den grundläggande idén bakom Pol. Dem är i lika 
hög grad applicerbar för kollektiv inom den 
ekonomiska sfären. 

S Ekonomisk demokrati är önskvärd 

 Pol. Dem > Ek. Dem Version B (kedjeargument) 

P1 Politisk demokrati är önskvärd.  

P2 Pol. Dem. förutsätter att det demokratiska 
kollektivets medlemmar är reellt jämlika   

P3 Reell jämlikhet innebär att den maktobalans som 
genereras av privat ägande av produktionsmedel 
måste upphöra. Att demokrati inom ekonomin 
upprättas.  

S Ekonomisk demokrati är önskvärd. 
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Bilaga 2 Schema över Ek. Dem. à Off. 
Företag 

 Ek. Dem > Off. Företag (disjunktiv syllogism) 

Ekonomisk demokrati kan realiseras genom såväl 
kooperativa som offentliga företag. 

Om de beslut ett visst typ av företag eller 
verksamhet tar i hög grad påverkar hela 
samhällskollektivet och inte enbart 
företagskollektivet räcker det, enligt alla-berörda-
principen, inte med kooperativt ägande för att 
realisera Ek. Dem.  

Ekonomisk demokrati kräver i vissa fall offentliga 
företag.  
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Bilaga 3 Schema över värdehierarkin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värdehierarkin 

Nödvändig effektivitet 

Demokrati 

Relativ effektivitet 

Rättvis konkurrens 
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