
Antag att perfekt konkurrens råder på va-
ru- och faktormarknader. Under sådana
förutsättningar kommer marknadssyste-
met att producera en optimal resursallo-
kering. Detta är en utmärkt teoretisk ut-
gångspunkt när man vill visa konsekven-
serna av t ex statliga interventioner och
lobbygruppers agerande. Gemensamt för
de konsekvenser som följer, givet att det
inte initialt existerar några snedvridning-
ar, är att välfärdsnivån blir suboptimal. 

I verkligheten är det naturligtvis så att
snedvridningar alltid existerar och även
om ekonomin skulle vara befriad från
snedvridningar är det högst troligt att sta-
ten kommer att intervenera. Orsaken kan
t ex vara att inkomstfördelningen inte är
den önskvärda. Den politik som krävs för
att förändra inkomstfördelningen kommer
dessvärre att medföra snedvridningar. Det
finns också fall där avsikten helt enkelt är
att införa en snedvridning för att gynna
ett visst särintresse. 

Sammanfattningsvis handlar boken om
hur snedvridningar uppkommer och hur
man kan komma till rätta med dem. Cen-
tralt i boken är lobbygruppers inverkan på
den förda politiken och konflikten mellan
privata agenters nytta och samhällets nyt-
ta. För att illustrera problem och meka-

nismer används ett batteri av verktyg.
Nationalekonomisk teori varvas med ap-
plikationer från ”verkligheten”. Verbal
analys varvas med geometrisk och mate-
matisk framställning. Texten är annars
skriven på ett sätt att även läsare utan ge-
digen nationalekonomisk utbildning för-
hållandevis lätt kan ta till sig den. De
luckor i förståelsen som eventuellt upp-
står fylls effektivt av ovannämnda verk-
lighetsapplikationer. 

Första kapitlet ger oss en bakgrund i
neoklassisk välfärdsteori medan de föl-
jande två kapitlen förser oss med de verk-
tyg som behövs för att analysera effekter-
na av snedvridningar. Modellen som lig-
ger till grund är främst hämtad från den
internationella handelsteorin och fungerar
väl för att illustrera effekterna. Kapitel 4
definierar olika typer av snedvridningar,
de som uppkommer på grund av mark-
nadsimperfektioner (endogena snedvrid-
ningar), de som är en bieffekt av ekono-
misk politik (autonoma snedvridningar)
och snedvridningar medvetet orsakade av
ekonomisk politik (instrumentella sned-
vridningar). Kapitlet fokuserar på den
första typen av snedvridningar och drar
slutsatsen att det bästa botemedlet är att
direkt angripa orsaken till den.
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Kapitel 5–9 bjuder på de första appli-
kationerna. Den svenska jordbrukspoliti-
ken används som exempel på en instru-
mentell snedvridning. Ett huvudskäl till
att denna snedvridning är avsiktlig är be-
redskapsmålet, alltså att Sverige vid en
eventuell blockad måste kunna försörja
sig självt. För att uppnå detta mål har
Sverige fört en protektionistisk politik.
En mer effektiv politik hade, enligt förfat-
tarna, varit en kombination av skatter och
subventioner. Ett annan applikation av
medvetna snedvridningar görs i kapitel 6.
Här diskuteras importsubstitutionspoliti-
ken (IS) som förts i de flesta utvecklings-
länder. Syftet var att stimulera en in-
hemsk industri och när den väl var på
plats skulle IS avskaffas. Konsekvensen
av IS blev istället stora effektivitetsförlus-
ter och att näringar, dåligt överensstäm-
mande med ländernas komparativa förde-
lar, växte fram. 

Kapitel 7 analyserar tätortsfavorisering
i meningen att regeringen systematiskt
gynnar städerna framför landsbygden.
Effekterna av en sådan favorisering visar
sig överensstämma väl med dem från IS.
Den sista applikationen med marknads-
ekonomin som utgångspunkt är apart-
heidregimen i Sydafrika, i kapitel 8. Poli-
tiken var framgångsrik för den vita mino-
riteten. För den svarta majoriteten var den
emellertid katastrofal. Hade apartheidsys-
temet fått fortsätta hade, enligt författar-
na, också den europeiska minoriteten fått
känna av de negativa konsekvenserna.
Exempel på detta är bristen på utbildad
arbetskraft, allt högre löner för outbildad
arbetskraft samt lägre investeringstakt. I
kapitel 9 analyseras en socialistisk plane-
konomi av sovjetisk modell. Därmed har
vi lämnat marknadsekonomin till förmån
för ett system utan prismekanism. Po-
ängen med analysen är att visa att infor-
mationsproblemet nästan är oöverstigligt,
att snedvridningar finns på alla plan och
att incitamentsstrukturen är improduktiv
snarare än produktiv. Alla dessa snedvrid-
ningar fanns i detta system. 

I kapitel 10 frågar författarna efter or-
saken till snedvridningar. Varför kan man
tänka sig att offra välfärd för en annan
(suboptimal) lösning? Diskussionen utgår
från public choice-skolan och vi får där-
med en avvikelse från traditionell neo-
klassisk välfärdsteori. Mancur Olsons ar-
beten bildar utgångspunkt för diskussio-
nen. Istället för en välvillig stat som en-
dast maximerar en samhällelig nyttofunk-
tion balanserar staten olika särintressen,
eller rent av representerar dessa. I det vär-
sta fallet har staten degenererat till ett
slags plundrarstat. Kapitel 11 visar att
lobbyaktiviteter inte bara snedvrider re-
sursallokeringen, de slukar också reala re-
surser som skulle kunna ha använts till
produktion av varor och tjänster. Men det
är inte självklart att sådana aktiviteter all-
tid är negativa. I de fall där det redan ex-
isterar en snedvridning kan lobbying vara
positivt för välfärden. 

I vissa fall fungerar staten själv som en
intresseorganisation. Detta är temat i ka-
pitel 12. Ett exempel är när politiker och
statsanställda sätter egna intressen fram-
för samhällets. Återigen är det inte givet
att slutresultatet är negativt. Om incita-
mentsstrukturen är sådan att ekonomisk
tillväxt och utveckling också är till fördel
för de styrande, kommer staten att bete
sig på ett för välfärden positivt sätt. En
annorlunda incitamentsstruktur kan däre-
mot leda till att staten plundrar befolk-
ningen. Kapitel 13 illustrerar två exempel
på det sistnämnda, Haiti och Dominikan-
ska Republiken. Boken avslutas med ett
sammanfattande kapitel. 

Boken ger en god överblick av sned-
vridningars effekter på välfärden. Som
svensk läsare önskar man dock fler appli-
kationer med svensk anknytning, särskilt
med tanke på att bokens målgrupp är
bred. Att det är en överväldigande över-
vikt för problem i utvecklingsländer vad
gäller applikationer är kanske inte så kon-
stigt med tanke på författarnas gedigna
kunskaper och mångåriga erfarenhet på
området. Ett mycket intressant exempel
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som hade kunnat beröras, och som rör bå-
de industri- och utvecklingsländer, är
EUs handelshinder mot tredje världen.
Då hade författarna också ha kunnat visa
att snedvridningar inte bara bär med sig
nationella välfärdsförluster utan att dessa
också kan vara internationella. 

Andra snedvridningar som inte disku-
teras, men som röner stort intresse i den
allmänna debatten är inskränkt kapitalrör-
lighet och miljöskatter. Det är vanligt att
staten intervenerar på de finansiella mark-
naderna. T ex begränsas kapitalrörlighe-
ten med hjälp av restriktioner på kapital-
balansen i betalningsbalansen. Det bety-
der att kapital inte hittar till de bästa in-
vesteringsprojekten globalt sett. Effekten
är återigen förluster i välfärd. Miljö-
skatter är intressanta därför att de snarare
”rättvrider” en snedvridning orsakad av
ett marknadsmisslyckande. För samhället
skulle miljöskatter innebära en välfärds-
ökning, givet att dessa sätts optimalt. 

För en bok med syftet att diskutera ef-
fekterna av snedvridningar har jag svårt
att hitta några andra direkta brister. Det är
snarare på det viset att boken är ett viktigt

bidrag till denna typ av litteratur. Att bo-
ken är på svenska är naturligtvis en stor
fördel, eftersom det råder brist på god
kurslitteratur på svenska. Författarna sö-
ker en bred målgrupp och skriver därför
informativt, pedagogiskt och utan att
krångla till det. Bland målgrupperna
finns, som av en händelse, ekonomisk-
politiska beslutsfattare. Boken torde utgö-
ra mycket intressant läsning för dessa,
speciellt som denna grupp vid flera tillfäl-
len i boken beskylls vara orsaken till
snedvridningarna. 

Hur ska då boken användas? Den bör
fungera väl som ett komplement till den
vanliga kurslitteraturen, sprungen som
den är ur föreläsningsanteckningar. Bok-
en bör också fungera väl som uppslags-
bok och som en ”minnesuppfriskare” för
de flesta. På politisk beslutsfattarnivå
kommer och bör boken definitivt finnas
på de flestas bokhyllor. 
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