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Kapitel 1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Detta arbete handlar om hur markanknutna gemensamma nyttigheter ska 
byggas och underhållas, användas samt finansieras. Med markanknutna ge-
mensamma nyttigheter avses främst infrastrukturella anläggningar och natur-
resurser, som vägar, va-anläggningar och grönområden, men även andra 
typer av nyttigheter, som estetisk utformning av byggd miljö, kan innefattas i 
begreppet.  

Denna typ av frågeställningar har hög aktualitet. Vem som ska bygga och 
förvalta, d.v.s. agera som huvudman för olika anläggningar, debatteras flitigt. 
Ska vägar byggas och drivas i privat regi? Ska driften av persontrafik på 
järnvägsnätet läggas ut på entreprenad? Ska Telia Sonera ha monopolställ-
ning när det gäller det fasta telefonnätet?  

När det gäller användningen kan vi se en trend där tillgången till olika ty-
per av nyttigheter begränsas på olika sätt. Två typexempel på detta är försök 
med trängselavgifter i Stockholm och begränsningar av möjligheterna att 
utnyttja allemansrätten för kommersiella ändamål. Även finansieringen av 
gemensamma nyttigheter diskuteras i medier och politiska församlingar. Dels 
är detta en direkt följd av debatten kring huvudmannaskap. Om ansvaret för 
t.ex. en väg övergår från offentligt till privat är det också naturligt att disku-
tera om skattefinansiering ska ersättas av någon form av användaravgifter. 
Dels kan en allmän trend i samhället skönjas där vi från att tidigare i hög 
grad löst finansiering av olika nyttigheter via skattemedel nu går mot system 
där vi betalar direkt för det vi använder. 

Tittar man på befintliga lagregler för byggande, underhåll, användande 
samt finansiering av olika gemensamma nyttigheter finner man att antalet 
lösningar är nästan lika stort som antalet nyttigheter. När det gäller byggande 
och underhåll ligger huvudmannaskapet ibland hos staten, ibland hos kom-
munen och i andra situationer är det enskilt. Tillträdet är i vissa situationer 
fritt, d.v.s. alla har rätt att använda nyttigheten, ibland avgränsat till en speci-
fik grupp och i andra lägen helt individualiserat. Finansieringen löses ibland 
via skatter och ibland via någon form av avgifter. 
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Figur 1.1 kan grafiskt få illustrera den beskrivna situationen när det gäller 
vägar. Figuren har tre axlar som respresenterar ansvar, finansiering respekti-
ve tillträde. Med ansvar menas vem som har rätt att besluta om frågor röran-
de hur en nyttighet ska byggas och skötas, d.v.s. det vi kallar huvudmannas-
kap. I figuren finns tre typer av huvudmannaskap redovisade, statligt, kom-
munalt och enskilt. När det gäller finansiering är de två vanligaste lösningar-
na representerade, avgifter samt skatter. Längs den tredje axeln visas hur 
användningen, eller tillträdet, är begränsat. Det kan gå från helt individualise-
rat till fullständigt fritt. För att visa hur lösningarna kan variera har de lagar 
som reglerar vägar i Sverige placerats in i figuren, d.v.s. väglagen, plan- och 
bygglagen samt anläggningslagen. Som vi kan se är det stor skillnad längs 
samtliga tre axlar beroende på vilken lagstiftning som tillämpas. Och tittar 
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Figur 1.1 En tredimensionell illustration av situationen, med exemplet
vägar. 
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man även på andra markanknutna nyttigheter i samhället är variationen av 
lagtekniska lösningar stor. Såväl huvudmannaskap som användning och fi-
nansiering hanteras på många olika sätt. 

Den ovan skisserade situationen innebär att det finns ett behov av analys-
metoder för att ge underlag för bedömningar av hur markanknutna gemen-
samma nyttigheter ska hanteras. Detta kan gälla såväl nya frågeställningar 
som aktualiseras genom den allmänna samhällsutvecklingen som frågor kring 
”gammal” infrastruktur eller naturresurser. Det vi söker svar på är hur en 
lämplig, eller ändamålsenlig, lagstiftning bör se ut. 

För att kunna besvara den krävs en analys i två steg. För det första måste 
det läggas fast vilken betydelse som ska läggas i begreppet ”lämplig” och för 
det andra undersökas vilka faktorer som påverkar valet av lösningar rörande 
ansvar, användande och finansiering av markanknutna gemensamma nyttig-
heter.  

På begreppet ändamålsenlig lagstiftning kan det läggas två huvudperspek-
tiv, effektivitet och rättvisa, där effektivitet handlar om hur resurserna an-
vänds på bästa sätt och rättvisa om hur resurserna fördelas mellan indivi-
derna. I detta arbete sätts effektiviteten i första rummet och rättviseoriente-
rade frågor behandlas endast översiktligt. Detta är en viktig notering då det 
alltid kan läggas rättviseaspekter på hur nyttigheter ska fördelas och detta 
gäller särskilt då många markanknutna nyttigheter kan kategoriseras som 
basnyttigheter, d.v.s. sådana nyttigheter som alla medborgare i ett samhälle 
bör ha tillgång till. Ett sådant synsätt uppmärksammas i en nyligen framlagd 
statlig utredning angående allmänna vattentjänster. 

 
I den allmänna debatten anförs inte sällan ideologiska skäl för att ägandet även fort-
sättningsvis bör stanna hos kommunerna. Det förhållandet att va-försörjningen utgör 
ett naturligt monopol och vattnet är ett nödvändigt livsmedel, har fått somliga att 
betrakta tillgången till vattentjänsterna som en mänsklig rättighet som privata intres-
senter inte borde tillåtas tjäna pengar på. Vattnet är en samhällelig angelägenhet, har 
man sagt (SOU 2004:64 s. 98). 

 
När man funderar på vilka faktorer som i nästa steg påverkar valet av effek-
tiva lösningar för hanterandet av markanknutna gemensamma nyttigheter kan 
en grov uppdelning i tre typer av variabler göras. Val av lösningar påverkas 
först och främst av den fysiska miljön, eller annorlunda uttryckt nyttighetens 
egenskaper. Det är uppenbart att en väg skiljer sig från t.ex. ett grönområde. 
Vidare spelar den sociala miljön, d.v.s. användargruppens sammansättning, 
en avgörande roll. Det är ur denna aspekt stora olikheter mellan en lokalgata 
i ett villaområde och en motorväg. Slutligen är den institutionella miljön av 
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betydelse för effektiviteten, d.v.s. de lagar och andra bestämmelser som syf-
tar till att reglera huvudmannaskap, användning och finansiering av nyttighe-
ter. Resonemangen kring effektivitet respektive de olika miljöerna kommer 
att avhandlas vidare i avsnitt 1.3 och 1.4. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Huvudsyftet med detta arbete är att utveckla en analysmodell som kan använ-
das för att ge möjligheter till strukturerade bedömningar för handhavandet av 
markanknutna gemensamma nyttigheter. Det aktuella problemområdet är 
dock mycket komplext, och modellen ska därför ses som ett stöd i beslutan-
det och inte ett instrument som kan leverera färdiga lösningar. Den största 
delen av detta arbete upptas av genomgångar av analysmodellens ingående 
komponenter. Detta har ett egenvärde i sig, och utgör ett undersyfte i arbetet, 
genom att de olika faktorerna belyses och diskuteras. 

Arbetet avslutas med en empirisk studie där analysmodellen tillämpas på 
tre specifika nyttigheter, vägar, va-anläggningar och estetisk utformning av 
bebyggelse, genom att analysmodellen jämförs med svensk lagstiftning för 
respektive nyttighet. Syftet är i första hand att visa hur analysmodellen är 
tänkt att användas och inte att komma med konkreta förslag till eventuella 
lagändringar. För att kunna göra detta krävs det noggrannare analyser av 
såväl själva nyttigheterna som gällande lagstiftning. Studien kan dock ge 
indikationer rörande lagstiftningens ändamålsenlighet. I sammanhanget bör 
påpekas att analyserna utgår från hur lagstiftningen kan tillämpas och inte 
hur den tillämpats i praktiken. Som kommer att framgå i framför allt avslut-
ningskapitlet finns det flera exempel på problem som uppstått p.g.a. att lag-
stiftningen inte tillämpats som det var tänkt. 

Det finns en viktig avgränsning i arbetet. Som redan har nämnts ligger fo-
kus på effektivitetsresonemang och inte rättvisefrågor. Detta gör att slutsatser 
och rekommendationer i arbetet är grundade på just effektivitet. Där det är 
uppenbart att rättviseargument kan tala för andra slutsatser än en effektivi-
tetsanalys resulterar i kommer i några fall kortare resonemang kring detta att 
föras. Jag kommer dock aldrig att ta direkt ställning i avvägningsfrågor mel-
lan effektivitet och rättvisa eller mellan olika rättviseuppfattningar. När vi 
kommer till analysdelen av arbetet kommer jag i första hand att tala om 
lämpligheten i lagstiftningen, och inte effektiviteten. Detta beror på att kom-
plexiteten i frågeställningarna är så stor att det inte är meningsfullt att tala om 
effektivitet i begreppets strikta ekonomiska innebörd. 
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1.3 Metodfrågor 

Arbetet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt där studieområdets 
karaktär i viss utsträckning fått styra vilka teorier som använts. Eftersom 
syftet med arbetet är att beskriva och analysera de faktorer som påverkar 
studieobjektet, markanknutna gemensamma nyttigheter, så bra som möjligt 
har jag sökt efter verktyg som förmår fånga upp de centrala aspekterna av 
respektive faktor. Detta har medfört att jag använder mig av teorier från flera 
olika discipliner. Det grundläggande synsättet i arbetet är grundat på ekono-
misk teori, men framförallt när det gäller diskussioner om vad som påverkar 
förutsättningarna för samarbete mellan människor, kommer teorier från stats-
vetenskap och filosofi att användas. Fördelen med detta tvärvetenskapliga 
angreppssätt är att den potentiella förklaringskraften ökar, då den ekonomis-
ka teorin t.ex. är svag på att förklara varför människor handlar på ett icke-
egoistiskt sätt. Nackdelen är att den breda ansatsen omöjliggör djupare teore-
tiska genomgångar av alla de olika disciplinerna. Detta gäller framför allt de 
statsvetenskapliga teorier som används. För dessa har jag inte gjort grundliga 
genomgångar av litteraturen utan hänvisar endast till enstaka inflytelserika 
verk. 

I det följande stycket ges en kort introduktion av det grundläggande syn-
sätt, hämtat från den s.k. institutionella ekonomin, som detta arbete bygger 
på. I kapitel 2-4 kommer analysen av dessa teorietiska utgångspunkter att 
fördjupas, parallellt med diskussionerna kring studieobjekten. 

1.3.1 Ekonomiska/institutionella utgångspunkter 
För att strukturera diskussioner och analyser rörande för- och nackdelar med 
olika lösningar av typerna som beskrivits ovan måste ett teoretiskt angrepps-
sätt anläggas. I detta arbete har jag valt att anlägga ett institutionellt perspek-
tiv.1  
 
Det institutionella perspektivet tar fasta på samhälleliga institutioner, vilka på ett 
allmänt plan kan beskrivas som regler för mänskligt samspel. Institutionerna struktu-
rerar vår omvärld samt våra sociala och ekonomiska relationer (Ekbäck, 2000 s. 16). 
 
Med utgångspunkt från det institutionella perspektivet har jag valt att i hu-
vudsak använda mig av ett ekonomiskt synsätt, där effektivitet, transaktions-

 
1 Detta perspektiv används genomgående vid enheten för fastighetsvetenskap och detta arbete 
bygger vidare på den forskningstradition som bl.a. kommit i utryck i Ekbäck (2000), Kalbro 
(2004) och Mattson (2003). 
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kostnader och institutioner är centrala begrepp. Den här följande introduktio-
nen syftar till att ge förståelse för det synsätt som utgör grundfundamentet i 
senare analyser och modellbyggen.  

För att kunna jämföra olika alternativ med varandra behövs ett utvärde-
ringskriterium. I detta arbete kommer en variant av det ekonomiska effektivi-
tetskriteriet, det s.k. Kaldor-Hicks-kriteriet eller kompensationskriteriet, att 
användas.2 Enligt detta ska en åtgärd genomföras endast om de som tjänar på 
genomförandet i princip skulle kunna kompensera förlorarna och ändå ha det 
bättre än om ingenting görs (Hultkrantz & Nilsson, 2004 s. 309).3 Eller an-
norlunda uttryckt, en åtgärd ökar effektiviteten om intäkterna är större än 
förlusterna. Om det finns flera alternativ som uppfyller detta villkor ska det 
väljas som ger den största vinsten. En viktig observation är att kriteriet inte 
kräver att de som förlorar på en åtgärd verkligen kompenseras, utan det enda 
som krävs är att de skulle kunna kompenseras. I enskilda fall kommer detta 
att leda till att vissa individer förlorar på åtgärden även fast den totala effekti-
viteten ökar.4 

Ett begrepp som är intimt förknippat med ekonomisk effektivitet är transaktions-
kostnader.5 Teorin om transaktionskostnader, som introducerades av Coase 
(1937, 1960), säger att aktiviteter och interaktion mellan människor tar resur-

 
2 Ett annat utvärderingskriterium som ofta används i ekonomiska analyser är det s.k. pareto-
kriteriet, vilket i korthet säger att en viss resursfördelning är effektiv om inga förändringar kan 
göras som är till gagn för någon utan att försämra situationen för någon annan. Denna tankemo-
dell, där frivilliga byten mellan enskilda aktörer resulterar i effektiva allokeringar, introducerades 
redan av Adam Smith, när han talade om ”den osynliga handen”. Mot bakgrund av Smiths teori 
har förespråkarna haft ”laissez fair” som honnörsord. Det effektiva samhällets hörnstenar är 
frivillighet, marknad samt privat definierade rättigheter. Statens roll inskränker sig till att lägga 
fast och upprätthålla det ramverk som behövs för att trygga frivilliga byten. Det absoluta kravet 
på frivillighet gör dock Pareto-kriteriet praktiskt svårhanterbart, då det är lätt att konstatera att 
alla åtgärder i ett samhälle inte kan grundas på total enighet. 
3 Mot Kaldor-Hickskriteriet kan två teoretiska invändningar riktas (Granqvist, 1993 s. 134). För 
det första kan rangordningar enligt kriteriet leda till inkonsistenser, vilket gör att det kan vara 
omöjligt att identifiera ett entydigt bästa alternativ. För det andra kommer rangordningarna att 
bygga på interpersonella jämförelser. Detta kan vara problematiskt, då det är en svår uppgift att 
identifiera individers sanna betalningsvilja, eller nytta, av olika tänkta åtgärder. Dessa invänd-
ningar till trots kommer det synsätt som representeras av kompensationskriteriet att användas i 
detta arbete, då det är det till buds stående mest användbara alternativet. 
4 Mot bakgrund av detta bör även rättviseaspekter beaktas, vilket kan medföra att en åtgärd som 
ökar effektiviteten kanske inte bör genomföras då den är oacceptabel ur ett rättviseperspektiv. 
Diskussionen om avvägningar mellan effektivitet och rättvisa är både viktig och intressant, men 
ligger i stort utanför ramarna i detta arbete. Här konstateras därför endast att även rättviseaspek-
ter ofta aktualiseras i konkreta valsituationer. 
5 Transaktionskostnader rörande institutioner, och organisationer, uppstår i bl.a. följande led; 
skapande, underhåll, användande och ändring (Furubotn & Richter, 1997 s. 40). 
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ser i anspråk. Detta synsätt innebar ett avsteg från tidigare ekonomisk teori, 
den s.k. neoklassiska skolan, som utgår från att interaktionen är helt frik-
tions- och kostnadsfri. Ur ett effektivitetsperspektiv får denna förändrade syn 
på samspelet mellan människor betydande konsekvenser. I den neoklassiska 
modellen kommer resultatet av interaktion och byten mellan individer att 
resultera i effektiva allokeringar, men om synsättet att sådana processer ger 
upphov till kostnader gäller inte denna slutsats längre. Höga förhandlings-
kostnader kan t.ex. göra att avtal eller andra överenskommelser, som de in-
blandade parterna alla skulle tjäna på, inte kommer till stånd. En viktig del i 
ekonomiska analyser är därför att studera förekomsten av transak-
tionskostnader och söka vägar att reducera dem. Relationen mellan transak-
tionskostnader och effektivitet är viktig och kommer att diskuteras närmare i 
kapitel 3. Här räcker det att konstatera att transaktionskostnader har en avgö-
rande inverkan på funktion och effektivitet hos olika alternativa. T.ex. kan 
höga transaktionskostnader lägga hinder för en lösning som vid en första 
anblick verkar vara mest effektiv. 

Det sista av mina tre nyckelbegrepp är institutioner. Institutioner kan vara 
formella och informella. Exempel på formella institutioner är lagar och regler 
i organisationer. Exempel på informella institutioner är sociala normer och 
sedvänjor. Bägge typerna av institutioner lägger fast ramarna inom vilka 
individerna strävar efter att uppfylla sina mål (Furubotn & Richter, 1997 
s. 3). Ur denna synvinkel har institutioner med andra ord en begränsande 
effekt på det individuella handlingsutrymmet. Samtidigt ökar de tryggheten, 
då de minskar osäkerheten genom att ge struktur åt vardagslivet (North, 1990 
s. 17). De sätter gränser för vad som är möjligt att göra, de skapar förvänt-
ningar om vad andra kommer att göra och de skapar föreställningar om vad 
som kan förväntas att man själv ska göra (March & Olsen, 1989). Interaktion 
mellan människor underlättas genom sociala handlingsnormer och formella 
regler, som äganderätter och lagstiftning. Skillnaden mellan formella och 
informella institutioner är att de förra vanligen upprätthålls via rättsystemet 
och polismakten, medan informella institutioner saknar denna typ av sank-
tionsmedel. Ofta kan dock informella institutioner vara kopplade till infor-
mella sanktionssystem, som t.ex. risken för utfrysning, vilket kan göra att det 
är kostsamt att bryta även mot sådana. 

Institutioner påverkar strategiskt beteende genom att forma sociala för-
väntningar. Detta sker genom två mekanismer; tillhandahållande av informa-
tion samt sanktioner (Knight, 1992 s. 49, Ellickson, 1991 s. 126). Genom 
dessa mekanismer bygger individerna upp förväntningar om hur andra kom-
mer att agera. Utifrån förväntningarna formulerar individerna strategier som 
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de tror kommer att maximera de egna fördelarna (Knight, 1992). Med den 
beteendemodell som valts i detta arbete innebär det senare inte med nödvän-
dighet strikt nyttomaximering. Funktioner hos komplexa sociala institutioner 
är dock endast svagt relaterad till deltagarnas egna drivkrafter (Komesar, 
1994 s. 60). Utfallet är mycket starkare kopplat till den institutionella desig-
nen. Dåligt utformade institutioner kan antas leda till dåliga resultat.  

Med utgångspunkt i det beskrivna synsättet är nästa steg att välja ett utvär-
deringskriterium och identifiera de faktorer som ska vägas in i utvärderingen. 
I följande avsnitt förklaras kortfattat den teoretiska modell som utvecklas och 
används i detta syfte i föreliggande arbete. 

1.4 Ett sätt att strukturera studieområdet 

Som framgått består den teoretiska delen i arbetet av två moment. Det första 
steget är att beskriva de faktorer som påverkar förutsättningarna byggande, 
drift och underhåll, finansiering samt användning av gemensamma 
nyttigheter. Det andra steget är att utveckla en analysmodell, byggande på 
dessa faktorer, som möjliggör bedömningar för hur vi ska utforma regler för 
att användandet av markanknutna gemensamma nyttigheter ska bli så 
effektivt som möjligt.  

När det gäller det första steget har jag valt att använda en modell inspire-
rad av Ostrom et al. (1994), vilken utvecklades för att beskriva förutsättning-
arna för samarbete kring s.k. ”Common Pool Resources”, se figur 1.2. Som 
framgår av figuren är det tre typer av faktorer, härefter benämnda miljöer, 
som är av vikt i sammanhanget, fysiska, sociala samt institutionella. En nyt-
tighets fysiska karakteristika, karaktären på användargruppen samt de even-
tuella regler som finns rörande nyttigheten kommer att resultera i ett utfall. 
För att avgöra om detta utfall är bra eller inte behövs slutligen ett utvärde-
ringskriterium som i detta arbete är huruvida utfallet är effektivt eller inte. 
Anledningen till att rutan för den institutionella miljön är skrafferad är att 
den är variabel, vi kan ju i princip instifta vilka regler vi vill. När det gäller 
en nyttighets egenskaper och användargruppens utseende är de däremot svå-
rare att ändra. En väg är helt enkelt en väg.6  

 
6 På lång sikt är givetvis även de fysiska och sociala miljöerna variabla. Teknikutveckling kan 
t.ex. göra att nya typer av avgiftssystem blir tillgängliga. 
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I det andra steget i arbetet där analysmodellen, som bygger på modellen i 
figur 1.2 och de resonemang och slutsatser som dragits i kapitlen rörande de 
tre miljöerna, kommer de fysiska och sociala miljöerna att hållas konstanta, 
medan den institutionella är variabel. Utifrån givna fysiska och sociala förut-
sättningar kommer modellen att ge ledning om vilka institutioner som är mest 
lämpliga i olika situationer utifrån mitt valda utvärderingskriterium ekono-
misk effektivitet. Att pilen mellan utfall och institutionell miljö är dubbelrik-
tad beror på att det är en ständig växelverkan mellan dessa faktorer. Om 
utfallet inte blir det önskade med en viss institution kan man ändra utform-
ningen på den för att försöka att också ändra utfallet. 

 
Formaliserat kan dessa samband uttryckas I = f(F,S), d.v.s. att lämpliga insti-
tutioner (I) är en funktion av den fysiska miljön (F) och den sociala miljön 
(S). De tre miljöerna påverkar sedan utfallet (U) i termer av effektivitet och 
rättvisa enligt sambandet U = f(F,S,I). 

Fysisk miljö

Institutionell miljö

Social miljö

Utfall

Utvärderingskriterium

Figur1.2 En modell för institutionell analys av markanknutna ge-
mensamma nyttigheter, jfr Ostrom et al. (1994 s 37).
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För att ge en allmän förståelse av studieområdet följer nu en kort introduk-
tion av de tre miljöerna. Analysen rörande respektive miljö kommer sedan att 
fördjupas i de tre efterföljande kapitlen, där följande frågor kommer att dis-
kuteras utförligt. Vilka fysiska egenskaper gör att gemensam användning är 
intressant? Hur påverkar den sociala miljön människors handlande? Vilka 
rättigheter och regler leder till ett effektivt resursutnyttjande? 

1.4.1 Den fysiska miljön 
Behovet av, och möjligheter till, samverkan beror inledningsvis på hur verk-
ligheten är beskaffad. Det är uppenbart att behovet av samordning är större 
vid användande av vägar jämfört med konsumtion av glass. Det är även lätt 
att inse att möjligheterna för ett lyckat samarbete är större mellan två vänner 
än mellan hundra personer som aldrig mött varandra.  

Där den första noteringen är kopplad till nödvändigheten av samordning är 
den senare ett exempel på förutsättningarna för detsamma. Något förenklat 
är nödvändigheten av samarbete beroende av den fysiska miljön, medan 
förutsättningarna både beror av den fysiska och den sociala miljön. 

 Annorlunda uttryckt, behovet av samarbete uppstår i olika situationer, 
t.ex. vid användande av gemensamma nyttigheter, som vägar. Vägen kan ses 
som en konsumtionsarena. Utseendet hos denna avgör sedan behovet av ett 
gemensamt beslutsforum. Beslutsforumets utseende och egenskaper beror i 
sin tur delvis av konsumtionsarenan. Ta vägar igen som exempel. Motorvä-
gar och vägar i ett fritidshusområde utan genomfartstrafik utgör två konsum-
tionsarenor. I bägge fallen uppstår ett tydligt behov av någon form av sam-
ordning, rörande byggande, drift och underhåll samt finansiering. Frågan är i 
vilken typ av forum besluten ska fattas. I motorvägsfallet är användarna 
anonyma och många till antalet. För den andra vägen är förhållandena de 
omvända. Användarna är relativt sett få och i stor utsträckning tydligt identi-
fierbara. Dessa skillnader gör att förutsättningarna för utformning av besluts-
arenorna skiljer sig väsentligt åt. Utifrån de fysiska ramarna formas sedan 
beslutsarenor av de människor som agerar där. Denna aspekt behandlas i 
följande avsnitt. 

Innan detta ämne avhandlas ska dock någonting sägas om när gemensam-
ma konsumtionsarenor uppstår. För att kunna identifiera de situationer, rela-
terade till användande av mark och infrastruktur, där behov av samarbete 
föreligger, kommer en systematik baserad på distinktionen mellan privata 
och kollektiva varor att användas. Denna terminologi är hämtad från ekono-
misk teori och utgår från nyttigheters egenskaper i två dimensioner; rivalitet i 
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användandet samt exkluderbarhet, där det senare begreppet står för möjlighe-
terna att begränsa användningen. 

Normalt kännetecknas nyttigheter av rivalitet i användandet. Om du äter 
upp en glass kan inte jag också äta den. När det gäller t.ex. vägar är förhål-
landena emellertid annorlunda. Det faktum att jag använder vägen hindrar 
inte andra från att samtidigt eller senare använda den.7 Användningen är med 
andra ord icke-rivaliserande. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det 
bättre att så många som möjligt ges tillfälle att använda denna typ av nyttig-
heter, där användarnas egen nytta inte påverkas av andras konsumtion.  

Exkluderbarheten är den andra parametern av intresse i sammanhanget. 
Vanligtvis är det lätt att avgränsa användarkretsen till en specifik vara eller 
resurs. Om du köper en glass kan du också avgöra hur den ska konsumeras.8 
Denna typ av varor har en hög exkluderbarhet. För vissa typer av nyttigheter 
är det dock inte lika lätt att begränsa användningen. Okodade radiosändning-
ar är ett bra exempel på detta, d.v.s. när exkluderbarheten är låg. När väl 
varan eller resursen finns tillgänglig går det inte att begränsa användandet. 
Låg, eller obefintlig exkluderbarhet utgör det andra motivet för gemensamt 
användande.  

Jämfört med rivalitetsmotivet finns det en avgörande skillnad, avseende de 
samhällsekonomiska effekterna. Ekonomisk teori säger att effektivitet förut-
sätter att individerna bär de kostnader som deras handlande ger upphov till. 
Om en nyttighet eller resurs är fritt tillgänglig innebär det också att det inte 
går att ta direkt betalt för användandet. Eftersom användandet då blir gratis 
finns det risk för att varan kommer att överutnyttjas, vilket inte är önskvärt ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv.9 Nedsmutsning av luft är ett bra exempel 
på när fri tillgång leder till oönskade effekter. Svårighet att begränsa använd-
ningen är alltså, till skillnad från icke-rivalitet, en inte önskvärd faktor som 
kan tala för gemensam användning.10  

 
7 I detta grundläggande resonemang bortses från trängseleffekter, som köbildning, samt förslit-
ningseffekter, som slitage på vägbanan. 
8 En grundförutsättning för detta är att det finns regler för ägande och överlåtande av varor samt 
möjligheter att upprätthålla reglerna. 
9 Detta resonemang gäller inte om icke-rivaliteten är fullständig. I de allra flesta fall finns det 
dock en viss rivalitet i användandet. Ta vägen som exempel igen. Att jag använder vägen innebär 
inte att även andra kan göra det. Mitt användande ger dock upphov till två negativa effekter. För 
det första orsakar den en ökad trängsel på vägen. Ofta är denna effekt försumbar, men om den 
adderas till de andra användarnas kan den ibland totalt sett bli stor. För det andra kommer vägen 
att förslitas när jag kör på den. Även denna effekt är mycket liten när det gäller vägen, men 
principen är viktig och kan vara mera påtaglig för andra nyttigheter. 
10 Detta gäller inte om den aktuella nyttigheten kännetecknas av icke-rivalitet i användandet, se 
ovan. Vidare kan förekomsten av transaktionskostnader göra att det inte är effektivt att begränsa 
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En ytterligare företeelse i den fysiska miljön är förekomsten av s.k. exter-
na effekter. En extern effekt uppstår när en handling ger upphov till effekter 
som den aktuelle aktören inte har incitament att beakta. Två typexempel kan 
vara buller från vägtrafik och luftföroreningar. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är grundprincipen att externa effekter leder till ineffektivitet. Om 
vi tar vägbullret som exempel kommer inte bilister att beakta de negativa 
effekter bullret leder till för t.ex. närboende när de använder vägen. I för-
längningen kommer detta leda till att vi får mer biltrafik, d.v.s. ett överutnytt-
jande, än vi skulle få om bilisten var tvungen att ta hänsyn till alla konse-
kvenserna av sitt handlande. Externa effekter kan därför i vissa lägen vara ett 
motiv för att användarna av en nyttighet bör koordinera sitt handlande.   

Sammanfattningsvis finns det alltså tre parametrar i den fysiska miljön 
som avgör behovet och förekomsten av gemensamt användande och beslu-
tande; rivalitet i användandet, exkluderbarhet samt externa effekter. Genom 
att kombinera olika grader av rivalitet och exkluderbarhet med varandra kan 
ett antal olika typer av varor med unika egenskaper identifieras. I kapitel 3 
kommer den ovan beskrivna problematiken att fördjupas och diskuteras. 

1.4.2 Den sociala miljön 
Efter denna skiss över när gemensamma lösningar är aktuella ska nu frågan 
om hur förutsättningarna för samarbete kan variera belysas. Det är den socia-
la miljön som avgör förutsättningarna för hur användande av markanknutna 
nyttigheter kan koordineras. I den bästa av världar möter samarbete inga 
problem. Alla drar utan att klaga sitt strå till den gemensamma stacken som i 
sin tur blomstrar. Att verkligheten inte alltid ser ut så noterades redan av 
Aristoteles (Politics, 2.3, se Furubotn & Richter, 1997 s. 101 
 
”what is common to the greatest number has the least care bestowed upon it. Every-
one thinks chiefly of his own, hardly at all of the common interest” 
 
Enligt detta synsätt kan man alltså inte utgå från att samarbete alltid kommer 
att uppstå mellan individer. Detta kan få förödande konsekvenser när det 
gäller samverkan, då samarbete ofta kräver att de egna intressena i någon 
mån får stå tillbaka för gruppens bästa. Att ingen av dessa extrembilder är 
helt korrekt är uppenbart. Ibland lyckas samarbete och ibland inte. Den cen-
trala frågan är vilka faktorer det är som avgör om ett samarbete lyckas eller 
misslyckas. 
 
användningen även om det är tekniskt möjligt. Denna problematik kommer att avhandlas utför-
ligt i kommande kapitel. 
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Allmänt kan sägas att förutsättningarna för samarbete beror av två fakto-
rer, de enskilda individernas värderingar och relationerna mellan de individer 
som ska samverka. Värderingar och relationer är emellertid inte konstanta, 
utan varierar med omgivningen. En person som beter sig fullkomligt egois-
tiskt på sin arbetsplats kan visa sina närmaste vänner stor omsorg. Den socia-
la miljön är därför helt central vid analyser av samarbete. Utmaningen ligger 
i att identifiera de egenskaper i den sociala kontexten som påverkar förutsätt-
ningarna för samarbete. 

När det gäller användargruppens egenskaper kan två särskilt betydelsefulla 
faktorer identifieras, storleken på gruppen samt graden av anonymitet. Gene-
rellt sett är sannolikheten för fungerande samarbete mellan användarna större 
i små grupper än i större. Att det ur ett rent praktiskt perspektiv är lättare att 
få till stånd samverkan i mindre grupper är uppenbart, då framför allt för-
handlingskostnaderna ökar med antalet inblandade. Men även anonymiteten 
är viktig. Ju större anonymiteten är desto större är risken för att individerna 
handlar kortsiktigt och egoistiskt, och generellt sett är anonymiteten mindre i 
små grupper jämfört med större. Förutom själva storleken på gruppen är 
längden i relationerna mellan användarna av naturliga skäl avgörande för 
graden av anonymitet. Utöver dessa två faktorer brukar ytterligare en fram-
hållas som fördelaktig vid samarbete, homogenitet bland användarna, jfr 
Ostrom (1990 s. 89), Moberg (1994 s. 116). Homogeniteten kan avse såväl 
värderingar, speglad i t.ex. kulturell tillhörighet, som materiella förutsätt-
ningar.11  

I kapitel 2 kommer det kollektiva handlandets logik att avhandlas utförligt 
och kapitlet kommer att mynna i identifieringen av tre sociala grupper, den 
täta, den glesa och den anonyma. Dessa grupper kommer sedan att användas 
i analysmodellen som presenteras i kapitel 5. För tillfället räcker det med att 
ha i bakhuvudet att den sociala miljön spelar en avgörande roll för utgången 
av försök till samarbete. Tillsammans med de naturgivna förutsättningarna 
konstituerar den sociala kontexten den verklighet som vi försöker strukturera 
med hjälp av regler och rättigheter. Om dessa handlar nästa avsnitt. 

1.4.3 Den institutionella miljön 
Vi har nu identifierat de parametrar som aktualiserar behovet av gemensam 
användning. Vidare har vi noterat betydelsen av den sociala kontext där kon-
 
11 Små, beständiga och homogena grupper är emellertid inte per definition alltid bättre för ge-
mensamma lösningar än stora, tillfälliga och heterogena. Den avgörande skillnaden ligger i vilka 
typer av institutioner som lämpar sig bäst i respektive kontext. I en social miljö präglad av intim 
vänskap behövs andra regler jämfört med en anonym marknadsmiljö.  
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sumtionen sker. Den sista variabeln, den institutionella miljön, handlar om 
vilka rättigheter och beslutsformer vi människor kan tillskapa för att struktu-
rera och styra den gemensamma användningen. Allmänt sätt är det tre typer 
av frågor som måste hanteras. För det första, hur ska användningen regleras? 
Ska ett grönområde t.ex. vara fritt tillgängligt för alla eller ska användningen 
begränsas på något sätt? För det andra, hur ska frågor rörande produktion 
samt drift och underhåll hanteras? Ska det t.ex. vara någon form av offentlig 
institution som har beslutsmakten eller ska den ligga hos användarna själva. 
Och slutligen, hur ska finansieringen lösas? Ska vi använda skattemedel eller 
kanske någon form av användningsavgifter? 

För att strukturera dessa frågor är två begrepp centrala, rättighetsregimer 
och beslutsformer. Med rättighetsregimer menas med vilken typ av rättighe-
ter konsumtionen ska ske, d.v.s. hur användandet ska utformas. Med besluts-
former menas de institutioner som reglerar de andra besluten som behövs i 
anslutning till användningen, d.v.s. främst byggande samt drift och underhåll.  

I kapitlet om den institutionella miljön beskrivs olika typer av rättighetsre-
gimer och beslutsformer. Vidare diskuteras hur dessa två institutionella typer 
ska kopplas till varandra, d.v.s. under vilka förutsättningar olika rättighetsre-
gimer kan kopplas till olika beslutsformer. Och sist, men inte minst, kopplas 
dessa institutioner till den fysiska och sociala miljön där målet är att komma 
fram till i vilka situationer olika kombinationer av rättighetsregimer och 
beslutsformer är effektiva. Hur ska en väg användas? Vem ska vara huvud-
man och hur ska finansieringen lösas? Denna diskussion inleds i kapitlet om 
den institutionella miljön och går vidare i kapitel 5, där den slutliga analys-
modellen presenteras. 

1.5 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av två avdelningar uppdelade på nio kapitel. Efter den 
här genomförda introduktionen följer avdelning ett som omfattar fyra kapitel. 
I kapitel 2 diskuteras den sociala miljön och i kapitel 3 den fysiska miljön. 
Orsaken till att ordningsföljden är omvänd jämfört med ovan genomförda 
introduktion är att den sociala miljön kan ses som mer allmängiltig än den 
fysiska. Resonemangen kring människors värderingar och förutsättningar för 
samarbete är tillämpliga även på andra studieobjekt än olika typer av nyttig-
heter. Kapitel 4 ägnas åt den sista teoretiska byggstenen, den institutionella 
miljön. Efter det följer i kapitel 5 en presentation av den analysmodell som 
utvecklas utifrån de tre teorikapitlen. I avdelning två som omfattar kapitel 6-8 
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sker en genomgång av tre typer av nyttigheter, vägar, va-anläggningar och 
estetisk utformning av bebyggelse där de indikationer för utformning av 
institutioner som ges genom användande av analysmodellen jämförs med 
svensk lagstiftning på respektive område. I det avslutande kapitlet, kapitel 9, 
sammanfattas de slutsatser som dragits i arbetet.  

För att underlätta förståelsen av kapitel 2-4 finns det i slutet av inledningen 
till respektive kapitel en underrubrik kallad ”Viktiga frågor i kapitlet”. Varje 
kapitel avslutas sedan med ett avsnitt kallat t.ex. ”Den sociala miljön – ut-
gångspunkter för arbetet”, i vilket frågorna från inledningen kommenteras 
kortfattat. Syftet med detta upplägg är att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna 
ta med sig de viktigaste bidragen från respektive kapitel i den fortsatta läs-
ningen. 
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Kapitel 2 Den sociala miljön 

Hur samarbete mellan människor uppstår och fungerar är en central fråga i 
samhällsvetenskaplig forskning och därigenom också i detta arbete. För att 
kunna diskutera under vilka former vi ska använda och förvalta olika nyttig-
heter måste vi ha en förståelse för hur förutsättningarna för samarbete varie-
rar med omgivningen, t.ex. är det skillnad på hur vi agerar bland en grupp 
vänner jämfört med hur vi beter oss bland anonyma främlingar.  

På ett grundläggande plan kan man börja med att skilja på två processer, 
spontan respektive styrd samordning. Med spontan samordning menas hur 
människor själva, utan hjälp av någon utomstående part koordinerar sitt 
handlande för att uppnå gemensamma mål. Med styrd samordning avses hur 
en extern part, t.ex. en offentlig institution, kan agera för att skapa förutsätt-
ningar för samarbete. Om man endast kan förlita sig på spontan samordning 
för att lösa ett koordineringsproblem är risken generellt sett stor att det inte 
kommer att lyckas. Om man å andra sidan har möjlighet att använda sig av 
lagstiftning eller någon annan form av handlingsstyrande institutioner i koor-
dinationsprocessen, är chanserna för en lyckad utgång vanligen betydligt 
högre. Eftersom detta arbete studerar hur lagstiftning kan utformas rör sig de 
flesta diskussionerna i den senare miljön, där styrd samordning är möjlig. För 
att kunna utforma effektiva institutioner är det dock nödvändigt att förstå 
principerna bakom spontan samordning. 

En viktig startpunkt för samhällsvetenskaplig forskning inriktad på koor-
dinationsproblem är valet av perspektiv. Petersson (1999 s. 50 ff) identifierar 
två huvudsakliga förklaringsmodeller för människors uppträdande; den soci-
ologiska respektive den ekonomiska människan. Om det sociologiska per-
spektivet anläggs antas vårt handlande utgå från de normer och regler som 
finns i samhället medan det ekonomiska synsättet utgår från att vi styrs av 
våra egna preferenser.12 
 
12 I det sociologiska beteendeantagandet har normer och moral den centrala rollen i förklarandet 
av människors handlande. Där ”homo economicus” inte tillmäter sådana värden något egenvärde 
styrs ”sociologic man”, något hårddraget, helt av dem. För att förklara individers handlande 
gäller det med detta synsätt att identifiera de normer och handlingsregler som omger en individ 
vid valsituationen. De två antagandena kan sägas representera två extrempunkter på en skala som 
visar normers förklaringsgrad på mänskligt agerande. Eller som Granovetter (1992 s. 53 ff) har 
uttryckt det: Där homo economicus är undersocialiserad är den sociologiska människan överso-
cialiserad. I praktiken torde verkligheten ligga någonstans mitt emellan. Den största svagheten 
med den sociologiska modellen är att den saknar en teori för mänsklig motivation (Knight, 1999 
s. 15). Den ger inte möjlighet att på ett konsekvent sätt förklara varför människor i vissa situatio-
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I detta arbete kommer det vanliga beteendeantagandet i nationalekonomi 
att utgöra grunden för analysen, men Peterssons idéer om att samvete och 
principer utgör viktiga komponenter i ett antagande om mänskligt handlande 
kommer också att inkluderas.  

Syftet med detta kapitel är att inledningsvis belysa hur mänskligt agerande 
kan beskrivas och diskussionen kommer att leda fram till att ett beteendean-
tagande presenteras. Avsnittet följs av en genomgång av de svårigheter som 
är förknippade med kollektivt handlande. Här kommer samhällsproblem som 
överutnyttjande av naturresurser och underproduktion av gemensamma nyt-
tigheter att introduceras.  

Därefter kommer två viktiga faktorer i samarbetets problematik att diskute-
ras, tillit och handlingsstyrande institutioner. Tillit och förtroende människor 
emellan är av avgörande vikt för att samarbete mot gemensamma mål ska 
kunna etableras. I miljöer och grupper som kännetecknas av låg tillit är ris-
ken stor att individerna kommer att agera utifrån ett kortsiktigt egoistiskt 
synsätt, d.v.s. att individerna agerar på ett sätt som gynnar dem själva på kort 
sikt utan att ta hänsyn till övriga berördas intressen. Begreppet institutioner 
introducerades i föregående kapitel och med hjälp av rätt utformade institu-
tioner kan individernas beteende styras mot samarbete.  

De slutsatser som dras i avsnitten nedan kommer att mynna i en klassifice-
ring av tre olika grupper, där förutsättningarna för samarbete skiljer sig åt.  

 
• Den täta gruppen, ”alla känner alla”, kännetecknas av småskalighet och 

täta kontakter mellan gruppens medlemmar. Ett exempel är den lilla be-
byggelsegruppen på landsbygden.  

• I den glesa gruppen, ”alla känner någon”, är gruppstorleken vanligen 
större och här är kontakterna mellan medlemmarna mer sporadisk. Man 
kanske känner några medlemmar väl, medan andra som bäst är bekanta 
ansikten. I denna kategori kan t.ex. bostadsrättsföreningar och grann-
skapsenheter i villaområden insorteras. 

• I den anonyma gruppen, ”ingen känner någon”, är användarna mer eller 
mindre anonyma för varandra och upprepade kontakter användarna emel-
lan saknas nästan helt. Användarna av storskaliga infrastrukturanlägg-
ningar, som större vägar, tillhör denna grupp.  

 

 
ner avviker från det normstyrda beteendet och är därför inte användbar i detta arbete, se ovan. 
Modellen är dock intressant eftersom den lyfter fram vikten av normer och handlingsmönster. 
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Denna typologisering är naturligtvis grov och det saknas tydliga gränser 
mellan de tre kategorierna. Förhoppningen är dock att den ska tjäna sitt syfte; 
att visa på storleks- eller skalfaktorns och mötestäthetens betydelse när det 
gäller att hantera gemensamma problem. 

Viktiga frågor i kapitlet är att: 
• Utveckla och presentera det antagande om mänskligt beteende som kom-

mer att användas i avhandlingen. 

• Presentera tankegångarna bakom vad som kan kallas ”det kollektiva 
handlandets logik”. 

• Introducera begreppen tillit och socialt kapital. 

• Diskutera möjligheterna att minska risken för s.k. sociala fällor genom 
införandet av handlingsstyrande institutioner. 

• Utveckla den typologisering av grupper som kommer att användas i ana-
lysmodellen. 

2.1 Mänskligt beteende och individuella  
preferenser 

Detta avsnitt inleds med en kort genomgång av det vanliga beteendeantagan-
det i nationalekonomi och något av den kritik som riktats mot det. Resterande 
del av avsnittet ägnas åt att utveckla ett antagande om mänskligt agerande 
som ligger till grund för avhandlingen. I korthet kan sägas att detta antagande 
i många delar överensstämmer med det traditionella ekonomiska, men avvi-
ker från detta när det gäller hur icke-egoistiskt handlande kan beskrivas och 
förklaras. 

2.1.1 Den ekonomiska människan 
I ekonomiska analyser används homo economicus som beteendeantagande. 
Denna individ är rationell och strävar efter att maximera den egna välfärden.  

Rationalitetsbegreppet i ekonomiska analyser innebär att homo economi-
cus brukar tillskrivas följande egenskaper och sammantaget utgör dessa tre 
punkter kärnan i det ekonomiska rationalitetsantagandet (Moberg, 1994, 
s. 22). 
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• Kapacitet att värdera, d.v.s. han/hon har preferenser. 

• Förmåga att tänka reflektera och kalkylera. Denna förmåga resulterar i att 
han/hon formulerar mål utifrån sina preferenser och utarbetar alternativ 
för att uppnå målen. Slutligen värderas alternativen avseende måluppfyl-
lelse. 

• Förmåga att ta beslut och handla. Detta resulterar i att homo economicus 
efter att ha värderat alternativen genomför det som ger bäst måluppfyllel-
se. 

 
I sin extrema form agerar homo economicus på perfekt fungerande markna-
der där alla val utgår från individuella nyttokalkyler. Till sin hjälp brukar 
han/hon ha tillgång till fullständig information och exogent bestämda prefe-
renser.13 Löften och sociala normer saknar egenvärde och kommer endast att 
respekteras så länge de maximerar egenintresset. Om någon agerar till synes 
osjälviskt i en situation förklaras detta med att individen maximerar sin egen 
nytta på det sättet.  

Att ett sådant beteendeantagande är orimligt i många situationer är uppen-
bart. Sen (1995 s. 42) framhåller att antagandet bygger på teoretiserande, och 
inte på empiriska belägg. Att man trots detta har använt sig av homo econo-
micus har flera förklaringar. Coleman (1990 s. 18) för fram två argument för 
att använda sig av nyttomaximering som handlingsprincip. För det första 
ökas den förklarande kraften i modellen i och med att det klargörs exakt vad 
som menas med ”purposive action”. För det andra är antagandet enkelt och 
lätt att använda sig av i t.ex. ekonomiska modeller. Tydlighet och använd-
barhet i begreppet uppväger därför brister i realism. Brister i realism behöver 
i sig inte heller utgöra något problem. Ett vanligt argument är att realismen i 
enskilda antaganden inte är avgörande, det är förklarandegraden som räknas, 
jfr Granqvist (1987 s. 55). Även detta argument lutar sig således på ett empi-
riskt försvar, med den skillnaden att det är resultatet, och inte antagandena, 
som sätts i fokus. 

Frågan är dock om homo economicus verkligen ger en hög förklaringsgrad 
jämfört med andra beteendeantaganden. Att antagandet har sina brister är 
uppenbart, men går det att konstruera ett mer komplext antagande där även 
etiska värden är inkluderade, utan att den förklarande och prediktiva kraften 
behöver gå förlorad? 

 
13 Exogent bestämda preferenser innebär att preferenserna inte förändras. I ekonomiska analyser 
innebär detta att individernas preferenser hålls konstanta. 
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För att detta ska vara möjligt gäller det att finna ett antagande som inte 
omöjliggör användandet av den grundläggande logiken rörande beteende 
som finns inom det s.k. neoklassiska paradigmet; att individer agerar ratio-
nellt för att uppnå sina mål.14 Om en tydlig uppfattning om hur individer 
generellt kan förväntas agera i olika situationer saknas, går det inte heller att 
förklara och förutse gjorda respektive framtida val.  

Innan denna problematik avhandlas bör dock något sägas om den sociala 
kontextens betydelse. Individers val präglas i olika utsträckning av egenin-
tresse beroende på den omgivande miljön. Grankvist (1987 s. 81) gör en 
uppdelning mellan privata och kollektiva valsituationer. Privata val känne-
tecknas av att det endast är den egna välfärden som påverkas. Vid kollektiva 
val får däremot valet konsekvenser även för andra. Privata valsituationer är 
för handen på en marknad för privata nyttigheter, medan kollektiva valsitua-
tioner uppstår i t.ex. politiska församlingar. Utifrån detta synsätt kan egenin-
tresset antas spela en mer framträdande roll ju mer privat valsituationen är.  

Om synsättet återförs till diskussionen kring realismen av homo economi-
cus torde antagandets förklaringskraft vara hög där valen är privata, även om 
etiska preferenser accepteras. Vid kollektiva val ”aktiveras” de etiska värde-
ringarna, vilket i sin tur innebär att egenintresset ensamt inte kan beskriva 
beteendet. Sammanfattningsvis, och grovt generaliserat, innebär detta att 
homo economicus som beteendeantagande kan användas när valen är över-
vägande privata medan det blir mer och mer otillräckligt ju mer kollektiva 
valen blir. Med detta inte sagt, att egenintresset saknar betydelse i kollektiva 
valsituationer, endast att även andra värderingar då kommer in i bilden. 

I detta arbete, där samarbete mellan individer ligger i centrum, är det där-
för inte lämpligt att enbart utgå från ett beteendeantagande grundat på egen-
intresset. 

2.1.2 Ett antagande om mänskligt beteende 
Är det då möjligt att inkludera osjälviska och/eller etiska värderingar i en 
fungerande modell? Går det att konstruera ett beteendeantagande som har 
hög förklaringskraft, utan att tydlighet och användbarhet går förlorade?  

Mitt svar på dessa frågor är ja och i det följande presenteras ett sådant an-
tagande. Grunden är hämtad från ett arbete av Ben-Ner & Putterman (1998) 

 
14 Rational choice-perspektivet förutsätts ofta implicera att individerna agerar utifrån egenintres-
se. Så behöver emellertid inte vara fallet. Det enda villkoret som måste vara uppfyllt är att de är 
rationella i sitt handlande (Moberg, 1994 s. 24).  
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som vid avvägningen mellan egoistiska och kollektiva värderingar komplet-
teras av en teori utvecklad av Pettit (1995). 

Ett fungerande beteendeantagande måste inledningsvis ha två egenskaper. 
För det första måste såväl egoistiska som etiska/moraliska värderingar kunna 
uttryckas. För det tredje måste antagandet vara grundat på antagandet om 
rationalitet. Utöver dessa grundläggande villkor är det även önskvärt att det 
finns en modell för hur värderingar, eller preferenser, formas, d.v.s. vilka 
faktorer det är som gör att vi agerar som vi gör i olika situationer. 

I det följande kommer ett sådant modifierat beteendeantagande att introdu-
ceras och diskussionen kommer att behandla tre centrala frågor.  
 
• Hur kan olika typer av värderingar uttryckas i form av preferenser?  

• Hur fungerar konkurrens och samspel mellan olika typer av preferenser?  

• Vad är det som formar våra preferenser? 

2.1.3 Olika typer av preferenser 
Ett problem med det ekonomiska beteendeantagandet är som noterats att det 
inte förmår att fånga upp värderingar som inte direkt kan uttryckas i termer 
av individuell nyttomaximering. Som anförts tidigare är denna modell visser-
ligen enkel, men vid studier rörande samarbete och långvarig interaktion 
mellan människor alltför trubbig. Vi behöver också kunna fånga upp andra 
värderingar. För att hantera detta problem föreslår Ben-Ner & Putterman 
(1998 s. 7) att preferenser delas in i tre kategorier: 
 
• Själviska 
• Osjälviska  
• Processuella 
 
De två första, själviska och osjälviska preferenser handlar om hur resurser 
används och fördelas, d.v.s. de rör individernas materiella mål. Processuella 
preferenser däremot, avser hur människor uppför sig, inkluderande bl.a. hur 
de agerar för att uppnå sina materiella mål, och utgörs av handlingsregler 
som ofta bygger på moraliska värderingar. Där de två första kategorierna kan 
ses som mål kan den senare betraktas som medel. Själviska och osjälviska 
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preferenser handlar alltså om att individen bryr sig om människor, inklusive 
sig själv. Processuella preferenser rör sig om hur människor bör bete sig.15  

Uppdelningen mellan själviska och osjälviska preferenser innebär att det 
blir tydligt att individer sätter värde på andra individers väl och ve. De osjäl-
viska preferensernas intensitet kan generellt antas variera med hur väl indivi-
den känner andra. Det är rimligt att anta att vi bryr oss mer om familj och 
nära vänner än människor vi aldrig mött. Att en preferens är intensiv behöver 
dock inte innebära att den är positiv. På samma sätt som omtanken ökar med 
närheten ökar även ogillande och hat med närhet. Osjälviska preferenser kan 
alltså vara både positiva och negativa. 

De processuella preferenserna handlar också om relationen till andra indi-
vider, men skiljer sig från de osjälviska genom att de inte är lika personbero-
ende. Individers etiska uppfattningar, eller handlingsregler, är mer generella 
då de inte i samma utsträckning är beroende av vilken uppfattning man har 
om en viss person. Handlingsregler, som de tio budorden eller Kants katego-
riska imperativ, är inte bundna till person, utan får genomslag i alla situatio-
ner.16 Däremot kan de variera beroende på social miljö. T.ex. kan någon ha 
uppfattningen att man ska vara lojal mot sina vänner. En sådan preferens kan 
leda till ett osjälviskt beteende bland vänner, men får inget genomslag bland 
främlingar.17 

2.1.4 Konkurrens mellan preferenser 
En svårighet vid användning av ett beteendeantagande som innehåller olika 
typer av preferenser rör möjligheterna att förutsäga hur individer kommer att 
agera. Där homo economicus maximerar den egna nyttan måste det nu till en 
avvägning mellan de tre typerna av preferenser. Det kan då konstateras att 
det inte är möjligt att uppnå någon entydig rangordning mellan preferensty-

 
15 Genom introduktionen av processuella preferenser tillförs en etisk dimension. Detta är något 
som positivistiskt skolade ekonomer inte anser hör hemma i den ekonomiska analysen, utan 
istället bör lämnas till den politiska arenan. Som framförts tidigare är det dock inte möjligt att på 
ett tillfredsställande sätt förklara framför allt olika former av gemensamt handlande utan att ta 
hänsyn till människors syn på moral och etik. 
16 Eller som Nozick (1993 s. 9) formulerat det: När det gäller människor vi står nära kan vi lita 
på att deras tillgivenhet och goda motivation leder till koordinerade handlingar. När det gäller 
andra får vi lita till principbundet handlande. 
17 I sammanhanget bör framhållas att processuella preferenser inte med nödvändighet stimulerar 
ett osjälviskt handlande. Utifrån ett libertarianistiskt perspektiv innebär t.ex. omfördelning via 
skatter att grundläggande moraliska rättigheter kränks, vilket gör att en individ med sådana 
värderingar kommer att ha processuella preferenser som talar mot t.ex. omfördelande skatter 
(Kymlicka, 1990 s. 101).  
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perna för enskilda fall. Det blir istället frågan om att visa på faktorer som 
förändrar den relativa styrkan hos respektive typ.  

För att inte hamna i en ohållbar situation där varje val måste förklaras mer 
eller mindre ad hoc, kommer jag att använda mig av en modell som presente-
rats av Pettitt (1995). Han utgår inte från den preferensmodell som introduce-
rades ovan, men grundprinciperna för konkurrens mellan preferenser kan 
överföras från hans modell. 

Pettitt menar att icke-egoistiskt handlande förekommer och att homo eco-
nomicus inte förmår att fånga upp denna aspekt. Däremot har själviska prefe-
renser en starkare ställning än de andra. Under normala omständigheter hand-
lar människor under en mer eller mindre automatisk ”kulturell pilot”, vilket 
kan översättas med en mix av de tre preferenstyperna. De själviska preferen-
serna finns alltid latent närvarande och om de egna intressena riskerar att 
trädas förnär alltför mycket kommer ”alarmet att gå”. Människor kommer då 
att handla utifrån sina själviska preferenser och de andra preferenserna får stå 
tillbaka. Ett exempel, om någon på gatan frågar om vägen är den normala 
reaktionen att utan att reflektera stanna och hjälpa personen. Om personen 
därefter undrar om du kan följa med och visa vägen är det mindre sannolikt 
att du gör detta utan att överväga konsekvenserna. Här ringer alarmklockan 
och de själviska preferenserna träder in. Många kommer följaktligen att be-
svara frågan men neka att följa med personen. 

Relationen mellan självintresset och osjälviska preferenser kan beskrivas 
med följande bild. Om man tänker sig att självintresset ligger i mitten på en 
väg kommer alarmklockorna att markera vägrenen. Beroende på den sociala 
kontexten varierar bredden på vägen och därmed avståndet till klockorna. På 
breda vägar kan ett mer osjälviskt beteende förväntas jämfört med smala 
gångstigar. I familjen, och bland nära vänner, är det ofta långt till klockorna, 
eftersom de osjälviska preferenserna generellt sett är starka. Den frågande 
personen kanske då får hjälp med den handgripliga vägvisningen. På en 
anonym marknad däremot ringer klockorna nästan direkt, eftersom de osjäl-
viska preferenserna är svaga eller obefintliga.  

De processuella preferenserna fungerar på samma sätt. Beroende på indi-
vidernas etiska uppfattningar varierar bredden på vägen. Skillnaden gentemot 
de osjälviska preferenserna ligger i att vägbredden inte påverkas av inställ-
ningen till specifika individer, utan av preferensernas utseende rörande olika 
sociala kontext. 

Den skisserade modellen innebär inte att det är möjligt att exakt avgöra hur 
personer kommer att agera i enskilda situationer. Introduktionen av Pettitts 
modell ger emellertid en teorietisk grund för hantering av konkurrens mellan 
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preferenstyper. De själviska preferenserna är alltid latent närvarande, vilket 
leder till att individer kommer att agera själviskt om vinningen av själviskt 
handlande, eller förlusten av osjälviskt handlande, är tillräckligt stor. Avgö-
rande för avståndet till alarmklockorna är den sociala miljön och den enskil-
da individens preferenser. 18  

2.1.5 Vad formar individuella preferenser? 
Det är som sagts vanligt att ekonomiska analyser utgår från att preferenser är 
på förhand bestämda och att de inte ändras över tiden. Eller annorlunda ut-
tryckt, preferenser betraktas i ekonomiska analyser som ”exogena”. På kort 
sikt är detta antagande rimligt, men i ett längre perspektiv är det möjligt att 
individers preferenser förändras, se t.ex. Knight, 1992 s. 18. Att påstå mot-
satsen vore att hävda att vi alla föds med vissa värderingar som inte ändras så 
länge vi lever och detta är inte rimligt. Accepterandet av ”endogena” prefe-
renser, d.v.s. preferenser som är föränderliga, innebär att det måste finnas en 
modell som beskriver hur de utvecklas och förändras. Enligt Ben-Ner & 
Putterman (1998 s. 39) kan tre separata processer för detta urskiljas: 

 
• Genetisk evolution 
• Kulturell miljö 
• Individuella erfarenheter 
 
Om preferenser betraktas som föränderliga försvåras analysen avsevärt. Det 
är redan svårt att identifiera individers preferensordningar vid ett enskilt 
tillfälle. Om preferenserna sedan kan ändras över tiden kompliceras situatio-
nen ytterligare. Risken för ad hoc förklaringar är uppenbar, då alla val eller 
handlingar skulle kunna förklaras utifrån föränderliga preferenser. I detta 
arbete kommer därför preferenserna att betraktas som statiska i största möjli-
ga utsträckning, t.ex. när personer ställs inför direkta val. När tidsperspekti-
vet blir långt är det dock nödvändigt att preferenserna kan ändras.  

Genetisk evolution 
De preferenser som ligger inbyggda i våra gener är omöjliga att aktivt påver-
ka, då de endast förändras genom evolution. De är med andra ord exogena, 

 
18 Den sociala miljön har en generell och en specifik dimension. Den generella handlar om olika 
standardmiljöer som familjen, vänkretsen, arbetsplatsen och den offentliga miljön. Den specifika 
handlar om enskilda individers miljöer. Även om familjemiljön vanligtvis kännetecknas av starka 
osjälviska preferenser kommer den inte att göra det för alla individer. 



 

 28

åtminstone med ett begränsat tidsperspektiv. Genom detta saknar de i stort 
intresse i sammanhanget. Några ord ska dock sägas angående influensen på 
preferenstyperna. 

Det kan enligt Ben-Ner & Putterman antas att själviska preferenser gene-
rellt sett har gynnats i den genetiska evolutionen. Att homo economicus själ-
viska gener allena skulle vara de mest framgångsrika är däremot inte säkert, 
då det inte är enskilda personers framgång som avgör den genetiska fram-
gången utan reproduktionsförmågan. Detta bör ha främjat två typer av osjäl-
viska egenskaper (Ben-Ner & Putterman, 1998 s. 30). För det första ökar 
sannolikheten för spridning om föräldrarna bryr sig om sin avkomma. För det 
andra är det möjligt att även lojalitet mot större grupper är genetiskt fördelak-
tigt. Individer som agerat osjälviskt i de grupper människor levt i under evo-
lutionens förlopp kan tänkas ha varit attraktiva som partners, vilket i sin tur 
lett till att deras gener spridits. 

Kultur och individuella upplevelser har stor inverkan på vad vi tänker och 
tycker, men det är trots allt det genetiska arvet som lägger grunden för indi-
vidernas samlade preferenser. 

Kulturell miljö 
Med kulturell utveckling avses förändringen i den sociala och kulturella 
miljön i ett samhälle. Denna miljö är uppbyggd av ett stort antal institutioner 
och organisationer, som tillkommit på olika sätt och under olika tider.19 Den 
kulturella miljön påverkar individernas preferenser, genom att den legitime-
rar olika typer av beteenden. Beroende på samhälle kommer sålunda vissa 
preferenser att gynnas respektive missgynnas. 

Den kulturella miljön kan delas upp i undergrupper. Vissa av dessa är ge-
nerella och påverkar samtliga individer, medan andra kännetecknas av att 
endast vissa deltar i dem. Ett lands lagstiftning och den rådande samhällsmo-
ralen påverkar till exempel alla, medan värderingar som hålls högt inom t.ex. 
religiösa samfund, intresseorganisationer och ideella organisationer främst 
påverkar medlemmarna. Den kulturella miljöns influens på en enskild indi-
vids preferenser består med detta synsätt av influenser från ett stort antal 
institutioner, såväl formella som informella, och organisationer. Ett lands 

 
19 Begreppet institutioner ska i detta sammanhang tolkas vitt. De kan vara alltifrån evolutionärt 
utvecklade seder och normer till medvetet utformade regler och lagar. När det gäller de senare är 
det viktigt att observera att det inte är reglerna i sig som påverkar preferenserna, utan istället är 
det hur de uppfattas av medborgarna som formar preferenserna. Med organisationer avses sociala 
miljöer, som företag, familj, ideella organisationer och offentlig förvaltning, jfr Ben-Ner & 
Putterman, 1998 s. 37. 
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lagstiftning och övergripande samhällsmoral har dock genomslag på de flesta 
individers värderingar. Som vi ska se senare är dessa institutioner inte på 
något sätt metafysikt givna, utan produkter av nuvarande och tidigare sam-
hällsmedborgare, jfr Rothstein (1994 s. 169). 

I förra avsnittet talade vi om olika institutioners generella egenskaper av-
seende påverkan på preferenser. För enskilda individer är det dock inte säkert 
att de generella egenskaperna slår igenom. Det finns två huvudorsaker till 
detta.  

För det första kan en speciell version av en institution sakna motsvarande 
generella institutions egenskaper. Även om en familj normalt genererar osjäl-
viska preferenser rörande andra familjemedlemmar är det inte ovanligt att det 
ibland är tvärtom. Denna typ av effekter kan förstärkas av s.k. ”spill over-
effekter”, jfr Frey (1998). Om en institution uppfattas på ett visst sätt kom-
mer andra liknande institutioner att mer eller mindre automatiskt betraktas på 
samma sätt. Om en individ t.ex. möts av korruption i en kontakt med en viss 
offentlig instans kommer dennes bild av liknande institutioner att färgas av 
den erfarenheten. Effekten kan även verka åt motsatt håll. En positiv upple-
velse kan även den ge upphov till ringar på vattnet. 

För det andra går alla in i en situation med en uppsättning preferenser, vil-
ken formats av tidigare erfarenheter. Personer kommer därför att uppfatta 
institutioner på olika sätt. Detta kan leda till att institutioner, som för de flesta 
bidrar till att forma en viss typ av processuella preferenser, inte får den effek-
ten för alla individer. Poängen i detta sammanhang är att en institutions på-
verkan på individuella preferenser beror av vilka preferenser individen hade 
innan. Annorlunda uttryckt, en och samma händelse kan uppfattas på skilda 
sätt av personer med olika erfarenheter och värderingar. Den eventuella in-
fluensen på preferenserna kan därför komma att skilja sig åt mellan indivi-
derna.20 För att kunna förutspå hur en institution kommer att uppfattas och 
fungera är det därför nödvändigt att ha någon form av kunskaper om vilka 
preferenser de individer som kommer att konfronteras med den har. 

 
20 Inverkan på preferenser kan variera beroende på individers kognitiva förmåga. I en värld med 
transaktionskostnader kommer inte individerna att ha tillgång till fullständig information. Detta 
leder till att individer inte alltid uppfattar situationer på det sätt de gjort om de haft fullständig 
information. Istället skapar de sig "mentala bilder”, vilka inte alltid stämmer överens med verk-
ligheten (Knight & North, 1997 s. 215). Dessa mentala konstruktioner skiljer sig åt mellan olika 
individer, vilket i sin tur leder till att de kan uppfatta samma händelse på olika sätt. Detta leder 
slutligen till att eventuell influens på preferenser kan variera mellan individerna. 
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2.1.6 Sammanfattning av mänskligt agerande 
  och preferenser 
I avhandlingen används ett beteendeantagande som i stora drag sammanfaller 
med det traditionellt ekonomiska. Individer har preferenser och kommer att 
utifrån dessa agera rationellt för att maximera nyttan. Detta synsätt komplet-
teras här genom att individer tillskrivs tre typer av preferenser, själviska, 
osjälviska samt processuella. Vid konkurrens mellan preferenstyperna har de 
själviska en särställning. Riskerar den egna nyttan att trädas alltför mycket 
när kan individen antas agera egoistiskt. Avståndet till ”alarmklockorna”, 
som anger när en person väljer att följa de själviska preferenserna, varierar 
mellan olika individer och med den sociala omgivningen. Ju mer anonym 
miljön är desto snabbare kommer generellt sett individerna att agera utifrån 
de själviska preferenserna.21  

2.2 Det kollektiva handlandets logik 

Nu när grunderna för individuellt handlande belysts är det dags att undersöka 
vad som påverkar förutsättningarna för samarbete mellan individer. Hur 
samarbete mellan människor uppkommer och fungerar är en central fråga i 
samhällsvetenskapen. Behov av gemensamt handlande uppstår när insatserna 
från två eller fler individer behövs för att uppnå ett visst mål (Sandler, 1992 
s. 1), t.ex. att underhålla en gemensam nyttighet som en väg. Beroende på 
teoretiska utgångspunkter kommer slutsatserna om förutsättningarna för 
samverkan att skilja sig åt. Detta avsnitt inleds med en kort genomgång av tre 
klassiska modeller rörande förutsättningarna för samarbete. Därefter följer en 
diskussion om två variabler som har en avgörande påverkan på dessa förut-
sättningar; tillit mellan människor respektive institutioners betydelse för 
samarbete.22 

Begreppen det kollektiva handlandets logik, allmänningarnas tragedi, 
fångarnas dilemma och 1/n-problemet ger alla uttryck för samma fenomen, 
där det som är rationellt för individen leder till kollektiv irrationalitet.23  

 
21 Starka processuella preferenser kan dock göra att individer agerar osjälviskt även i anonyma 
omgivningar. 
22 Stora delar av detta avsnitt baseras på Sociala fällor och tillitens problem av Bo Rothstein. 
Han använder sig av en rik uppsättning referenser i sina resonemang. I detta arbete refereras det 
företrädelsevis till hans bok. För primärkällor, se Rothstein (2003). 
23 Termen det kollektiva handlandets logik myntades av Olson (1965), allmänningarnas tragedi 
av Hardin (1968) och fångarnas dilemma av bl.a. Albert W Tucker (~1950). 
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Allmänningarnas tragedi handlar om hur fritt tillgängliga naturresurser 
konsekvent riskerar att överutnyttjas. Varje enskild resurs har en effektiv 
användningsgrad och om denna överstigs finns det risk att resursen på sikt 
kommer att utarmas och förstöras. Om det finns en exklusiv rätt, t.ex. en 
definierad äganderätt, kopplad till resursen kommer rättighetsinnehavaren att 
se till att denna kritiska gräns inte överstigs. Annars riskerar han/hon ju att 
resursen förstörs, vilket leder till en ekonomisk förlust. Problemet inträder 
om det inte finns definierade rättigheter, d.v.s. om användandet av resursen 
är fritt. Varje användare har då endast anledning att beakta sin egen privata 
nytta av att använda resursen och det finns ingen som ser till den totala nyt-
tan. Även om alla inser att det vore bäst att minska användandet gör avsak-
naden av äganderätt det nästan omöjligt. Användarna kan helt enkelt inte 
samordna sitt användande, då det inte finns någon möjlighet att fatta bindan-
de beslut om restriktioner. I förlängningen kan detta leda till att resursen 
förstörs – tragedin är ett faktum. 

Fångarnas dilemma utvecklar denna logik. I spelet deltar två individer 
som är anklagade för ett brott. Var och en har två alternativ, att samarbeta 
med sin medbrottsling eller hoppa av. Samarbete innebär att de anklagade 
förnekar brottet och att hoppa av innebär att brottet skylls på den medankla-
gade. Båda måste välja hur han/hon ska agera utan att veta vad den andre 
kommer att göra. Bägge spelarna är bundna till ett annat brott som kommer 
att ge dem två år i fängelse. Om båda erkänner får de sitta tre år i fängelse. 
Om den ena väljer att hoppa av, d.v.s. skylla på den andre, får den strafflind-
ring och behöver bara sitta ett år i fängelse medan den andre får sitta tio år. 
Figur 2.1 visar hur spelet är strukturerat. Bägge spelarna har att välja på att 
samarbeta, d.v.s. förneka, d.v.s. samarbeta, eller att skylla på den andre, 
d.v.s. hoppa av. Spelarna får inte prata med varandra.  

 
 Spelare 2 

  Avhopp Samarbete 
Avhopp 3,3 1,10 Spelare 1 
Samarbete 10,1 2,2 

 
Figur 2.1 De möjliga utfallen i ”Fångarnas dilemma”. 

 
Det bästa för dem bägge vore förstås att samarbeta och båda neka till brottet, 
då de i så fall bara behöver sitta två år i fängelse. Om de inte litar på varandra 
är det däremot mest rationellt att skylla brottet på den andre, eftersom den 
ena kommer att få sitta tio år i fängelse om han nekar och den andre skyller 
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på honom. Om bägge tänker på detta sätt kommer de båda att skylla på den 
andre och därigenom få sitta tre år i fängelse. Den dystra slutsatsen av detta 
exempel är att rationella individer kommer att välja att inte samarbeta, trots 
att alla skulle tjäna på det. En viktig observation i sammanhanget är att spe-
larna ovan inte kunde kommunicera med varandra. 

Det s.k. 1/n-problemet visar att rationella individer kommer att undvika att 
lägga ner resurser på gemensamma nyttigheter. Namnet syftar på att i en 
grupp med n medlemmar betalar den enskilda medlemmen bara 1/n av kost-
naden för sin konsumtion. Logiken är som följer. Om en gruppmedlem hand-
lar för gruppens bästa kommer fördelarna att tillkomma alla medan kostna-
derna endast belastar den som agerar. Om jag plogar vägen kan alla utnyttja 
den, trots att det bara är jag som offrat tid och kraft. Om det är frågan om 
små nyttigheter kan det tänkas att jag ändå väljer att utföra handlingen, då 
min egen nytta överstiger de uppoffringar jag tvingas till. När skalan på nyt-
tigheten växer minskar av naturliga skäl sannolikheten för att individer 
kommer att handla på detta sätt, eftersom uppoffringarna blir för stora. På 
samma sätt ökar incitamenten till överkonsumtion om det kostnadsbärande 
kollektivet växer i storlek. Om det är många som betalar för t.ex. vägunder-
håll är lockelsen för den enskilde individen större att misshushålla med sin 
användning. Han/hon får hela nyttan men måste endast bära en liten del av 
kostnaderna. Vid stora kollektiv är det således högst osannolikt att spontant 
agerande för det gemensammas bästa kommer till stånd. 

Rothstein (2003 s. 21) kallar fenomenen som beskrivits ovan för ”sociala 
fällor” och sammanfattar dem på följande sätt. 
 
• ”Alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta. 

• Men – om man inte litar på att ”alla andra” samarbetar, är det meningslöst 
att själv välja att samarbeta eftersom det som ska åstadkommas kräver att 
åtminstone nästan alla andra också samarbetar. 

• Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar 
på att de andra också samarbetar. 

• Slutsats: Ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara upp-
stå om man litar på att de andra också kommer att samarbeta. 

 
Saknas tillit inom gruppen slår alltså den ”sociala fällan” obönhörligen igen, 
d.v.s. vi hamnar i en situation där alla får det sämre, trots att alla inser att alla 
skulle tjäna på att välja att samarbeta. Som synes har vi hamnat i ett läge som 
ingen uppskattar. Förtroendet mellan de inblandade är lågt samtidigt som det 
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materiella utfallet är ineffektivt. Denna typ av utfall kallas suboptimala jäm-
viktslägen och kännetecknas av att ingen av aktörerna kan förbättra sin situa-
tion genom en ensidig förändring av sin strategi (Sandler, 1992). Det troliga 
utfallet i sådana situationer är att de inblandade väljer att agera egoistiskt, 
vilket leder till att samarbete inte kommer till stånd. I praktiken kan detta 
resultera i två effekter; överkonsumtion respektive underproduktion av nyt-
tigheter. Dessa två problem kommer att avhandlas i kommande kapitel. För 
tillfället räcker det att notera att överkonsumtion innebär att en nyttighet 
används mer än vad som är effektivt, medan underproduktion innebär att i 
den mån en nyttighet kräver aktiva insatser, i form av t.ex. drift och under-
håll, kommer dessa att tillhandahållas i alltför liten utsträckning.  

Det går att finna många exempel på sådan kollektiv irrationalitet. Utfisk-
ning av hav, överbete av mark och förorening av atmosfären är några konkre-
ta exempel på underproduktion. Svårighet att få till stånd infrastruktur i mil-
jöer där det saknas fungerande institutioner är ett exempel på när det kan 
uppstå problem med underproduktion. Samtidigt finns det även många ex-
empel på motsatsen, där den sociala fällan undvikits genom att samarbete 
etablerats. Frågan är då vad det är som gör att samarbete lyckas eller miss-
lyckas. Om detta handlar de två följande avsnitten. 

2.2.1 Incitamentens betydelse för samarbete 
Inom den institutionella ekonomin har man fokuserat på institutionernas 
avgörande roll i att påverka individernas bevekelsegrunder. Genom att eta-
blera äganderätter, regler eller andra institutioner kan man förändra incita-
mentstrukturen så att individerna styrs till ett handlande som både är indivi-
duellt och kollektivt rationellt. Annorlunda uttryckt, genom att t.ex. definiera 
en äganderätt och införa straff för den som bryter mot den kommer kostna-
den för att handla själviskt att öka. Detta innebär inte att individerna behöver 
få mer osjälviska preferenser, utan bara att de väljer att agera osjälviskt efter-
som detta nu maximerar deras nytta.  

Sandler (1992, s. 196) identifierar tre åtgärder som ökar sannolikheten för 
lyckosamt kollektivt handlande, selektiva incitament, upprepad interaktion 
mellan användarna samt institutioner för begränsande av användningen av 
en nyttighet och/eller avgiftssystem. Dessa teman kommer att återkomma i 
den följande framställningen. 

I en miljö som kännetecknas av anonymitet är risken, som sagts, stor för 
att sociala fällor uppkommer. Individerna har inte anledning, eller incitament, 
att beakta det totala utfallet av sitt handlande, vilket kan leda till ineffektiva 
resultat. Därför är en central utmaning att förändra incitamentstrukturen i 
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denna typ av miljöer. Axelrod (1984) har i, sitt banbrytande arbete, ”Från 
konflikt till samverkan” studerat olika handlingsstrategier som kan användas 
för att undvika sociala fällor. Tyngdpunkten i hans arbete ligger på att analy-
sera individuella strategier, d.v.s. hur individer spontant bör agera för att 
tillsammans uppnå kollektiva mål. Slutsatsen är att ömsesidigt samarbete kan 
växa fram spontant i en värld befolkad av individualister. Den grundläggande 
förutsättningen för detta är att en grupp sätter sin lit till reciprociteten som 
handlingsnorm (ibid, s. 65), d.v.s. att jag ska behandla andra som de behand-
lar mig. Detta är i sig intressant, men i föreliggande arbete, som fokuserar på 
legala institutioner, är hans råd för att förändra incitamentstrukturen av än 
större vikt.  

Enligt Axelrod (1984 s. 109 ff) kan samarbete främjas genom ett antal åt-
gärder. Innan vi går in på de konkreta åtgärderna måste en notering göras. En 
helt fundamental förutsättning i sammanhanget är att de berörda har ett lång-
siktigt förhållningssätt till den aktuella situationen. Eller för att tala med 
ekonomerna, att diskonteringsfaktorn inte är för hög (ibid, s. 23).24 Om sam-
arbete ska kunna växa fram måste det finnas en tillräckligt stor sannolikhet 
för att individerna kommer att mötas igen, så att de räknar med framtida 
sammanträffanden (ibid, s. 27).  

För det första bör man därför försöka öka sannolikheten för att individerna 
ska möta varandra igen. Här är både interaktionens varaktighet som frekvens 
av betydelse. Om individerna antar att de kommer att ha med varandra att 
göra under en lång tid ökar sannolikheten för att de kommer att agera lång-
siktigt och därmed bortse från kortsiktiga individuella vinster. Frekvensen, 
d.v.s. hur ofta möten sker, är särskilt viktig. Ju närmare nästa förväntade 
möte ligger i tiden desto större roll kommer det att spela i den aktuella situa-
tionen. 

För det andra är det viktigt att förbättra igenkänningsförmågan mellan ak-
törerna, d.v.s. anonymitet i interaktionen bör undvikas. Igenkänning avser 
inte bara den visuella aspekten, utan även information om hur aktörerna 
agerat tidigare, jfr Ellickson (1991 s. 180). Om jag på rimliga grunder kan 
anta att jag inte är anonym och att mitt agerande kommer att observeras av 
andra ökar mina incitament att handla på ett sätt som accepteras i gruppen. 
Genom detta kan reciprociteten i agerandet få genomslag, vilket som nämnts 
har positiva effekter på förutsättningarna för samarbete.  

 
24 Diskonteringsfaktorn avgör hur mycket nyttan av en intäkt minskar med tiden. En hög diskon-
teringsfaktor innebär att jag värderar en avlägsen intäkt mycket mindre än en som faller ut i 
nutid. 
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För det tredje kan utfallen av olika handlingsalternativ förändras. Genom 
att premiera samarbete och/eller bestraffa själviskt beteende kan individerna 
styras bort från den sociala fällan. Ett sätt att göra detta är att arbeta med 
selektiva incitament. Det innebär att individerna, om de handlar på ett för 
kollektivet effektivt sätt, även kan erhålla privata fördelar. T.ex. kan de som 
hjälper till under en städdag i ett bostadsområde bjudas på en gratis middag 
efteråt. Genom att belöna kollektivt handlande minskar incitamenten att åka 
snålskjuts. Ett annat sätt att förändra utfallen är förstås att bestraffa oönskat 
beteende. 

De tre ovan redovisade åtgärderna har att göra med utformningen av for-
mella eller informella spelregler. Annorlunda uttryckt, de handlar om att 
genom aktiva åtgärder förändra individernas incitamentstrukturer så att san-
nolikheten för att de kommer att välja att agera på ett för gruppen effektivt 
sätt ökar. Axelrods fjärde observation är av en annan karaktär. Han menar att 
förutsättningarna för samarbete ökas markant om det är möjligt att få männi-
skor att generellt bry sig om varandra. Utifrån ett samhällsperspektiv innebär 
detta att normer om tillit och reciprocitet bör prägla samhället i stort, både 
vad avser sociala normer och konstruerade institutioner.  

Sammanfattningsvis pekar Axelrods två resonemang i två riktningar. För 
det första betonar han vikten av att incitamenten utformas så att de gynnar ett 
för gruppen effektivt handlande och för det andra lyfter han fram vikten av 
socialt effektiva normer och värderingar. Vägen att förändra incitament går 
via institutioner och kommer snart att behandlas, men innan vi kommer dit 
måste några ord sägas om tillitens betydelse. 

2.2.2 Tillit och socialt kapital 
De flesta människor vill göra det som uppfattas som ”gott och rätt”, men vill 
samtidigt få detta att gå ihop med vad de uppfattar som sitt egenintresse 
(Rothstein, 2003 s. 55).25 Har vi en social fälla för handen tvingas därför 
människor att handla på ett sätt som de kanske ”egentligen” inte vill. Utma-
ningen är därför att skapa förutsättningar för individerna att tillfredställa 
såväl sina själviska som osjälviska och processuella preferenser.  

Här är uppfattningen om vad alla andra förväntas att göra av betydelse. In-
dividerna kan t.ex. frivilligt betala skatter, under förutsättning att de flesta 
andra också gör det. Uppfattningen om hur andra kan förväntas agera är 
avgörande för valen. Kan trovärdigheten öka i antagandet att andra aktörer 
kommer att handla solidariskt, ökar också sannolikheten för att jag kommer 
 
25 Jämför med vad som sagts tidigare i kapitlet om preferenser och beteendeantagandet. 
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att handla på samma sätt, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att de andra 
agerar solidariskt o.s.v. 

Svårigheten är att skapa den tillit som främjar samarbete. För att utreda 
denna problematik är begreppet socialt kapital centralt. Termen popularise-
rades av samhällsvetaren Robert Putnam i början på 1990-talet. Han utförde 
en analys av funktionen av demokratiska italienska institutioner och kom 
fram till att denna till stor del berodde på tilliten mellan medborgarna. Där 
det fanns ett rikt föreningsväsende hade ett sammanhållande kitt i form av 
sociala normer, innehållande tillit och ömsesidighet, utvecklats mellan med-
borgarna. Detta ledde till att de formella institutionerna kom att fungera 
mycket bättre. Förekomsten av sådant socialt kapital innebär att aktörernas 
mellanhavanden kan bygga på förtroende för andra människor i samhället, 
d.v.s. man vågar samarbeta därför att man hyser förtroende för att också 
andra kommer att samarbeta (Putnam 1993, Rothstein 2003, s. 80).  

Det sociala kapitalet innehåller element av både subjektiv rationalitet och 
moralisk etik (Rothstein, 2003 s. 108). Vi är därmed tillbaka till Ben-Ner & 
Puttermans resonemang om nytto- respektive processorienterade preferenser. 
För att förklara hur samverkan mellan människor fungerar måste bägge kom-
ponenterna beaktas. Putnam (1993 s. 201) definierar det som ”förtroende, 
normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att un-
derlätta samordnade operationer”. Till detta ska fogas ”den generaliserade 
reciprocitetens norm” (ibid, s. 207), d.v.s. beredvillighet att hjälpa människor 
man inte är direkt bunden till. Denna form av reciprocitet är mycket kraftfull, 
då den inte förutsätter att just den individen jag gör något för återgäldar det. 
Om ett samhälle präglas av denna norm kommer individerna att hjälpa var-
andra utan att förvänta sig någon direkt kompensation. Det räcker med vet-
skapen om att han/hon sannolikt kommer att få hjälp av någon om behov 
uppstår. Eller annorlunda uttryckt, risken för att hamna i sociala fällor är 
mycket mindre om det sociala kapitalet i den aktuella gruppen är stort. 

Socialt kapital har en kvalitativ och en kvantitativ sida. Tillit, som är ett ut-
tryck för den kvalitativa komponenten, har sin grund i förvärvad information, 
antingen genom direkta erfarenheter eller på annat sätt (Newton, 2002).26 
Tillit kan definieras som en förhoppning om andra aktörers framtida pålitlig-
het (Rothstein, 2003 s. 111). Denna definition grundas både på tillgången till 

 
26 Denna definition skiljer sig från rationalistiskt orienterade teorier. Hardin (2002) t.ex. hävdar 
att människor endast litar på varandra om det finns skäl att tro att det ligger i deras egenintresse 
att uppträda förtroendefullt gentemot varandra. Detta leder till att man inte kan lita på individer, 
företrädande sig själva eller organisationer, i allmänhet, utan måste analysera varje situation 
separat.  
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faktisk information, men innefattar också den moraliska dimensionen. På den 
individuella kvantitativa nivån leder detta till att socialt kapital kan definieras 
som summan av antalet sociala kontakter en individ har multiplicerat med 
graden av förtroende i dem (ibid). På den kollektiva makronivån kan det 
sociala kapitalet uttryckas som den genomsnittliga omfattningen av sociala 
kontakter och nätverk kombinerat med det allmänna förtroendet och pålitlig-
heten i kontakterna (ibid, s. 112). Ju fler människor i en grupp som har 
många sociala kontakter med andra som de anser vara pålitliga, desto större 
är det sociala kapitalet. 

På individnivå formas det sociala kapitalet huvudsakligen av två processer 
(ibid, s. 196). Först den socialiseringsprocess barn går igenom under sin 
uppväxt. Här kommer föräldrarnas erfarenheter att väga tungt. Hyser de stor 
tillit till offentliga institutioner och andra människor kommer de med stor 
sannolikhet att överföra denna information till barnen, och tvärt om. Detta 
synsätt ansluter väl till vad som sagts tidigare rörande vad som formar prefe-
renser. Den andra processen benämns inlärandet av social intelligens, d.v.s. 
förmågan att avgöra om andra personer är att lita på (Rothstein, 2003 s. 161). 
Det gäller att lära sig att upptäcka och tolka signaler från andra. Denna kom-
ponent av det sociala kapitalet gynnas om individerna ges många tillfällen till 
kontakter med andra människor, framförallt sådana med andra erfarenheter 
och annan bakgrund. Sådana kontakter underlättas om det finns sociala mö-
tesplatser, som den engelska puben, där informella möten mellan människor 
kan ske (ibid, s. 142). 

För att öka det sociala kapitalet kan man tänka sig ett antal åtgärder. På in-
dividnivå kan man engagera sig i olika slags nätverk och i dessa kontakter 
vara, eller framstå som, en pålitlig person. På den aggregerade nivån menar 
Rothstein att de offentliga institutionerna är av mycket stor betydelse. Rättvi-
sa och opartiska institutioner, vad avser både utformning och genomförande 
skapar en grogrund för tillit mellan medborgarna. Rothstein menar t.ex. att 
det är just de offentliga institutionernas funktion som kan förklara den höga 
grad av generell tillit som finns mellan medborgarna i Sverige.27 Det är gra-
den av opartiskhet, saklighet och likabehandling, i de offentliga förvaltnings-
institutionerna som förklarar variationen i socialt kapital mellan olika sam-
hällen (ibid, s. 197). För att återknyta till Ben- Ner & Puttermans tankegång-
ar om vikten av processuella aspekter är det den processuella rättvisan som 

 
27 Angående kvantitativa data rörande socialt kapital, se Rothstein (2003). 
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är avgörande – Det viktigaste är inte utfallet av ett beslut, utan det faktum att 
det tillkommit på rätt sätt.28 

På makronivån kan institutioner konstrueras så att nätverksbygganden un-
derlättas. Det är då viktigt att utforma nätverken så att sannolikheten för 
pålitligt handlande av de berörda blir så stor som möjligt (ibid, s. 114). Här är 
beslutssituationen av avgörande betydelse för vad individerna kommer att 
betrakta som sitt egenintresse, jfr Granqvist (1987). Utifrån ett kortsiktigt 
perspektiv har de motiv att agera själviskt och därmed missgynna gruppen. 
Måste de däremot argumentera offentligt och moraliskt stå till svars för sitt 
handlande vidgas perspektivet och då blir de sociala normernas betydelse 
avgörande för att undvika allmänningarnas tragedi (Rothstein, 2003 s. 84).29 
Av detta skäl är det fördelaktigt om beslutssituationerna kan utformas så att 
de berörda inte kan agera anonymt. En annan aspekt som är viktig är som 
nämnts tätheten i interaktionen mellan individerna. Täta möten främjar ut-
vecklingen av socialt kapital. 

Även beslutsforumets utseende har betydelse för vilka konsekvenser be-
slutsprocessen får för framtida relationer. Här är begreppet ”deliberativ de-
mokrati” intressant (Rothstein, 2003 s. 85, Ostrom, 1990). Med detta menas 
att demokratin inte endast innebär att vi genom röstning avgör vilket av mot-
stående intressen som ska ges företräde. Istället är tanken att de berörda möts 
och med ömsesidig respekt lyssnar på varandras argument. Sådana samtal 
kan mynna i att preferenser omformas och breda samförståndslösningar upp-
nås. Breda majoriteter kan vara särskilt viktiga när det rör sig om institutio-
ner där långsiktighet och stabilitet är viktiga, t.ex. rörande förvaltning av 
naturresurser och andra gemensamma nyttigheter. Saknas respekten mellan 
parterna är det mer sannolikt att beslutsprocessen ökar motsättningar och 
minskar tilliten.  

Som synes är den institutionella miljön av största vikt för skapandet och 
vidmakthållandet av socialt kapital. Därutöver är den som tidigare nämnts 
avgörande för individernas beteende genom att den skapar de incitamenstruk-
turer som påverkar individernas valsituationer. I det följande avsnittet för-
 
28 Seabright (2004) framhåller vikten av institutionernas funktion i ett samhälle. För att medbor-
garna ska lita på varandra är det viktigt att institutionerna, såväl formella som informella, är 
blinda för individernas särdrag, bortsett från de som är relevanta för den aktuella situationen. 
Oavsett religion, nationalitet etc. ska individerna kunna lita på att det är säkert att ha att göra med 
främlingar. Han betonar särskilt att skolan bör förmedla sekulära, multietniska och liberala 
värderingar. 
29 Denna slutsats innebär även ett möjligt grundskott mot vissa av den s.k. public choice-skolans 
slutsatser, vilken bl.a. hävdar att det inte finns några skäl att tro att individer ska handla utifrån 
osjälviska bevekelsegrunder bara för att de innehar ett offentligt ämbete, se även fotnot 119. Om 
det är så att ett öppet beslutsforum förändrar individernas beteende faller detta argument delvis.  
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djupas analysen av institutioners funktion för samarbetes intrikata problema-
tik. 

2.3 Institutioner och normer 

Sociala fällor uppstår ofta där det saknas effektiva institutioner som främjar 
samarbete (Rothstein, 2003 s. 34). Sådana institutioner kan eliminera eller 
minska risken för kollektiv irrationalitet, genom att strukturera social interak-
tion på sätt som möjliggör för aktörer att komma i åtnjutande av fördelarna 
från gemensamma aktiviteter (Knight, 1995).  

Ur ett spelteoretiskt perspektiv kan detta ske på två sätt, där bägge har att 
göra med att den förväntade nyttan av att olika val förändras. Antingen ge-
nom att styra aktörerna mot en s.k. Nash-jämvikt som är fördelaktig för alla 
parter (ibid), eller genom att förändra utfallen av olika val.30 Kortfattat inne-
bär det första alternativet att man försöker att få individerna att välja att sam-
arbeta genom att tillhandahålla information om de potentiella vinsterna av 
detta. Det andra alternativet fokuserar istället på att förändra utfallet av olika 
val så att det blir mer gynnsamt för individerna att välja att agera på ett för 
gruppen effektivt sätt. 

I det första alternativet bidrar institutionen som sagts till att säkerställa att 
alla frivilligt väljer att samarbeta. Utifrån ett individperspektiv är sådana 
utfästelser av avgörande vikt. Även för en strikt nyttomaximerande individ är 
den sociala kontexten avgörande. Val av handlingsstrategi är beroende av hur 
omgivningen förväntas agera. I en miljö som präglas av samarbete kan det 
vara nyttomaximerande att agera för gruppens bästa, medan det i en miljö 
präglad av själviskt beteende kan vara mest effektivt att även själv agera 
egoistiskt. Det rationella handlandet är med andra ord situationsberoende 
(Rothstein, 2003 s. 24). Vid utformning av institutioner är mycket vunnet om 
incitamenten kan utformas så att individerna självmant väljer att agera på ett 
för kollektivet effektivt sätt.  

Det andra alternativet innebär att utfallen förändras i ett fångarnas dilem-
ma så att alla väljer att neka, även om andra aktörer kan förväntas att erkän-
na. I en dynamisk situation kan även utfallen förändras genom att spelet 
upprepas eller att individernas tidshorisont, d.v.s. kalkylränta, förändras 
(Papandreou, 1994 s. 265). Om valen synliggörs kan även detta förändra 
 
30 En nash-jämvikt definieras som en uppsättning strategier som innebär att var och en beter sig 
på ett sätt som så väl som möjligt tillgodoser de egna önskemålen, givet de beslut som motpar-
terna kan förväntas ta (Hultkranz & Nilsson, 2004 s. 80). 
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utfallet genom att individerna då måste stå för sitt handlande (Taylor, 1976, 
Rothstein, 2003).31  

Nu övergår vi från att diskutera hur institutioner kan utformas för att främ-
ja samarbete till att studera vilka olika typer av institutioner som finns till-
gängliga. Ellickson (1991 s. 127) ger följande indelning av handlingsstyran-
de regler: 

 
• Personlig etik 
• Kontrakt mellan enskilda individer 
• Sociala normer 
• Organisationsregler 
• Lagar 

 
Den personliga etiken, eller de processuella preferenserna, innefattar hand-
lingsregler som enskilda individer formulerar för sig själva. Som nämnts 
tidigare kan den variera mellan olika sociala miljöer. Kontrakt upprättas 
mellan individer och kan ta formen av muntliga eller skriftliga avtal. Sociala 
normer formas och verkar i grupper av individer. Grupperna kan vara allt-
ifrån stora sammanslutningar, som medborgarna i ett land, till små enheter, 
som familjen. Organisationsregler formuleras inom någon typ av organisa-
tion. Lagar, slutligen, fastställs av det offentliga.  

Det finns alltså många typer av regler som formar och påverkar en individs 
handlingsutrymme. Kontrakt och sociala normer är exempel på informella 
institutioner, även om kontraktsformen ofta anhängiggörs till civilrättslig 
lagstiftning och då övergår till att vara formella institutioner. Regler inom 
organisationer och lagar är båda formella institutioner.  

En viktig egenskap som särskiljer lagregler från övriga handlingsstyrande 
regler är att de är universella och att de upprätthålls med hjälp av statens 
våldsmonopol. Universaliteten innebär att de verkar lika för alla medborgare 
inom den aktuella jurisdiktionen. Detta kan också gälla andra typer av regler, 
men måste inte göra det.  

En avgörande egenskap hos handlingsstyrande regler är tillgången till 
sanktionsmedel. Där staten upprätthåller lagar måste andra regeltyper också 
lita till andra slag av sanktioner. Inom organisationer kan separata sanktions-
regler upprättas, men de är begränsade av vad som är tillåtet enligt eventuell 
lagstiftning på området. T.ex. är möjligheterna för organisationer att utdöma 
 
31 En tredje väg är att förändra individernas preferenser. T ex kan en processuell preferens att 
inte ljuga ”stänga vägen” för strikt individuell nyttomaximering. Sådana processer är dock som 
noterats tidskrävande. 
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olika typer av straff kraftigt begränsade. När det gäller efterlevnad av sociala 
normer är sanktionerna vanligen knutna till den personliga statusen i grup-
pen. Skvaller, utfrysning eller sänkt status kan drabba den som bryter mot 
normerna inom gruppen. I fråga om kontrakt måste de inblandade själva se 
till att de efterlevs, förutsatt att kontrakten inte är civilrättsligt bindande. 
Även här spelar den personliga statusen en roll. Det kan upplevas som nega-
tivt att framstå som en svikare, med sänkt status som följd. Vid sidan om 
detta kan olika typer av hot användas. Denna metod är riskfylld eftersom det 
kan leda till åtal etc. 

Det kan noteras att en viss typ av sanktionsform inte per definition är knu-
ten till en viss regeltyp. Ofta går det att välja mellan formell och informell 
kontroll och då är följande variabler av särskild vikt, jfr Ellickson (1991 
s. 256). 

 
• Det sociala avståndet mellan de berörda. Ju närmare relationen är desto 

större är förutsättningarna för informella system. 

• Vikten av frågan som institutionen reglerar. Ju mer som står på spel desto 
mer talar för formella system. I enlighet med vad som sagts tidigare är det 
riskabelt att lita till informella system om det står stora värden på spel. 

• Den materiella komplexiteten hos det som institutionen reglerar. Saknar 
de berörda kunskaper i ämnet talar detta för formella system. 

 
Om man försöker sig på att sammanfatta de teoretiska resonemang som förts 
i detta avsnitt i några konkreta handlingsregler kan följande sägas. Grundläg-
gande är att det gäller att utifrån ett formulerat mål utforma effektiva institu-
tioner.32 I denna process är det nödvändigt att ha kännedom om vilka befint-
liga institutioner som redan finns på plats inom den tänkta användargruppen. 
Detta gäller såväl informella, t.ex. normer, som formella institutioner. Däref-
ter utförs en inventering av vilka formella institutioner som är tillgängliga i 
den aktuella situationen. Valet av institution är alltså beroende av tre fakto-

 
32 I en värld med transaktionskostnader är det omöjligt att designa perfekta institutioner. Det är 
därför viktigt att utforma dem så att de kan lätt anpassas till oförutsedda omständigheter, genom 
spontan utveckling av informella, komplementära, regler (Furubotn & Richter, 1997). Ur ett 
effektivitetsperspektiv bör även formella institutioner vara utformade så att de snabbt kan anpas-
sa sig till nya förutsättningar. Å andra sidan har tidigare framhållits att institutioner bidrar till att 
minska osäkerheten i samhället. Denna stabilitet minskar om institutioner görs flexibla. Det blir 
med andra ord fråga om att avväga flexibilitet mot stabilitet. 
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rer, förekomsten av befintliga regler, möjligheten att tillskapa nya institutio-
ner samt det aktuella målet.33  

Innan vi går vidare till detta kapitels slutmål, att utveckla den indelning i 
sociala grupper som ska användas i analysmodellen, följer några avslutande 
kommentarer. I Sverige, liksom i de flesta andra industrialiserade länder, har 
vi en stark tradition av att reglera användningen av bl.a. markanknutna nyt-
tigheter genom direkt lagstiftning. I många lägen är det också den mest effek-
tiva lösningen. Men utifrån vad som framkommit tidigare i detta kapitel kan 
det vara tänkvärt ha följande två citat med sig i den fortsatta läsningen 

 
”Möjligheterna att genom tvingande regler eller central övervakning se till att männi-
skor inte uppträder opportunistiskt eller svekfullt är ofta alltför kostsamma eller svåra 
att hantera. Frivilligt samarbete byggt på sociala normer om tillit och förtroende är 
därför överlägset både centralt tvång och olika former av polisiär övervakning.” 
(Rothstein, 2003 s. 87) 
 
”Lagstiftare som inte beaktar de sociala förhållanden som uppmuntrar informellt 
samarbete riskerar att skapa en värld där det är både mer lagar och mindre ordning” 
(Ellickson, 1991 s. 286). 

 
Som Blomqvist (2004) påpekar är användarnas handlingsutrymme avgörande 
för sannolikheten för att kollektivt handlande ska uppstå frivilligt inom grup-
pen. Eller annorlunda uttryckt, vilken legal status och kompetens får använ-
darna om de lyckas undvika sociala fällor? Kommer deras beslut att vara 
lagliga och i så fall, får de någon rättskraft? Om formella institutioner visar 
att de tillåter lokala initiativ att agera och ta på sig ansvar ökar möjligheterna 
för kollektivt handlande. Ger det formella regelverket däremot inget hand-
lingsutrymme för användarna saknas också incitament att tillskapa lokala 
associationer. Slutsatsen blir att de legala systemen kan underlätta lokal sam-
ordning, men de kan också sätta stopp för den. 

 
33 Genom det dynamiska synsätt angående preferenser och normer som används i detta arbete är 
inte befintliga värderingar och informella institutioner för alltid givna. De kan förändras, genom 
bl.a. tillskapandet av formella institutioner, jfr Rothstein, 1994), men sådana processer är svår-
överskådliga och långsamma. Vid utformning av nya institutioner är det därför riskfyllt att bortse 
från den befintliga sociala miljön. Vill man förändra rådande normer och/eller preferenser gäller 
det att noga kalibrera de nya institutionerna med rådande värderingar. Information till och sam-
verkan med de berörda är nödvändiga instrument i en sådan process. 
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2.4 En klassificering av sociala grupper 

Som nämndes i inledningen är indelningen i grupperna tät, gles och anonym 
baserad främst på graden av igenkänning mellan gruppmedlemmarna. I detta 
ligger förstås även en storleks- eller skalfaktor, eftersom anonymiteten gene-
rellt sett ökar med gruppstorleken.34 Gruppstorleken i sig är dock inte den 
enda avgörande faktorn. I ekonomisk litteratur, se t.ex. Olson (1965), ses 
emellertid antalet aktörer som den absolut viktigaste förklaringsvariabeln vid 
kollektivt agerande, där sannolikheten för spontan samordning minskar med 
antalet inblandade. Avgörande för om sociala fällor kan undvikas är om det 
finns individer som har så stor nytta av nyttigheten i fråga att de väljer att 
agera på egen hand. I de fall incitamentstrukturen kan förändras genom till-
skapandet av formella institutioner är målet att via straffsanktionerade regler 
styra individerna mot det gemensammas bästa. Det är inget fel i ett sådant 
resonemang, men det tar inte hänsyn till att även tilliten inom gruppen är av 
avgörande betydelse vid val av institutioner. Som tidigare påpekats kan kra-
ven på handlingsstyrande institutioner vara helt olika beroende på om det 
finns tillit och socialt kapital i en grupp eller inte. 

Den här presenterade typologiseringen av grupper kommer därför att ta 
fasta på denna aspekt av den sociala miljön. I den täta känner användarna 
varandra och miljön kännetecknas av frekvent förekommande kontakter 
användarna emellan. Dessa kan röra nyttigheten i fråga, men innefattar även 
andra sociala kontakter som uppstår i en småskalig omgivning. Den glesa 
gruppen kännetecknas också av kontakter mellan användarna. Dessa är emel-
lertid mer sporadiska och mindre heltäckande till sin natur. Vissa medlemmar 
kan känna varandra bra, medan andra endast är bekanta till utseendet eller till 
och med helt okända. I den anonyma gruppen är anonymiteten i det närmaste 
total. Det saknas relationer mellan användarna och sannolikheten för uppre-
pade möten är liten. För att öka tydligheten i redovisningen av grupperna 
kommer den glesa gruppen att presenteras sist. 

2.4.1 Den täta gruppen – ”Alla känner alla” 
För denna grupp går det att identifiera vissa tydliga karakteristika. Ellickson 
(1991 s. 181) ger följande definition. En tät grupp är ett socialt nätverk vars 
medlemmar har trovärdiga och ömsesidiga möjligheter för utövande av på-

 
34En liten grupp kan klassificeras som anonym om anonymiteten är stor. I små grupper finns 
dock, till skillnad från större, ofta förutsättningar för att öka graden av igenkännande, vilket i sin 
tur kan påverka klassificeringen. 
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tryckningar mot varandra och god tillgång till information rörande gångna 
och kommande interna handlingar.  

För att denna typ av sociala grupper ska kunna växa fram krävs det två sa-
ker. Först måste gruppen vara liten. Någon exakt gräns för vad detta innebär i 
praktiken är som antytts omöjlig att dra, då även andra faktorer, framför allt 
mötesfrekvensen, spelar in. Dessutom måste gruppen vara stabil.35 De in-
blandade måste helt enkelt ha förutsättningar för att lära känna varandra.  

I en teoretisk språkdräkt finns det vissa karaktäristiska drag hos en tät 
grupp (ibid): 

 
• Strukturen i gruppen gör att aktörernas agerande får konsekvenser, posi-

tiva eller negativa, för de andra aktörerna. Vidare måste interaktionen 
pågå under längre tid och spelen måste vara upprepade. Dessa grundför-
utsättningar skapar incitament att samarbeta. Om jag agerar själviskt kan 
jag förvänta mig att de andra användarna kommer att straffa mig i kom-
mande omgångar. Jag kommer därför att beakta detta i mitt val av hand-
lingsstrategi. 

• Aktörerna har god tillgång till information. Först måste de känna till de 
rådande omständigheterna. De måste t.ex. kunna förutse utfallet för delta-
garna av olika handlingsstrategier, d.v.s. vad som kommer att hända be-
roende på hur han/hon agerar. Vidare måste de ha kunskap om hur delta-
garna handlat tidigare. I täta grupper är frekvensen av relationer och nät-
verk generellt sett hög. Kanaler för spridande av information om använ-
darnas tidigare beteende, läs skvaller, är vanliga. Dessutom hjälper nät-
verken deltagarna att utvärdera tidigare ekonomiska och sociala hand-
lingar och beslut samt effekten av befintliga normer. Slutligen ger nätver-
ken förutsättningar för att identifiera och belöna ”goda” handlingar. 

 
I verkligheten kan denna typ av täta grupper återfinnas i t.ex. små bebyggel-
segrupper. Om mötestätheten är hög och stabiliteten i användarkretsen är stor 
kan även större enheter, som en by på landsbygden, utveckla samma egen-
skaper. 

Täta grupper präglas av långsiktighet samt god information om såväl nyt-
tigheten som om själva användarna. Om någon smiter undan sitt ansvar eller 
överutnyttjar en nyttighet är sannolikheten stor att de andra upptäcker detta. 
Den lilla skalan gör att den informella kontrollen är väl utvecklad. Det finns 
goda förutsättningar för att tillit och socialt kapital kan utvecklas. Den geo-
 
35 Det är lättare att vidmakthålla reciprocitetens normer i stabila grupper (Axelrod, 1984 s. 59). 
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grafiska närheten och tätheten i kontakter gör att icke-egoistiskt beteende 
kommer att noteras, vilket i förlängningen kan leda till att normer om reci-
procitet och tillit kan utvecklas. Det finns också grogrund för att icke-
egoistiska preferenser kan växa fram. Alla dessa faktorer kan bidra till att 
behovet av formella institutioner för övervakning minskar. I en omgivning av 
tillit och positiva sociala normer är risken för sociala fällor liten.  

Naturligtvis finns det ingen garanti för att sådana positiva spiraler växer 
fram i täta grupper. Som noterats tidigare kan preferenser rörande andra även 
vara negativa. Om användarna agerar egoistiskt kan förutsättningarna för 
samarbete raseras genom att starka negativa preferenser rörande de andra 
användarna kan växa fram. Om detta inträffar är behovet av neutrala hand-
lingsstyrande institutioner stort.  

Vid institutionell design avseende täta grupper är det viktigt att ha bägge 
aspekterna i beaktande. Det är önskvärt att ge förutsättningar för system som 
tillåter direkt samarbete mellan användarna. Samtidigt bör det finnas bered-
skap för att kunna hantera lägen där den sociala miljön är ogynnsam. En 
aspekt värd att notera är att det kan vara impopulärt att vända sig till det 
offentliga för konflikthantering (Ellickson, 1991, Rothstein, 2003 s. 81). Att 
gå utanför gruppen kan betraktas som ett svek och leda till misstroende från 
andra medlemmar. I glesare grupper är sådana värderingar mer sällsynta. 

Saknas någon av dessa förutsättningar är sannolikheten för att användarnas 
agerande ska resultera i för gruppen välfärdsmaximerande normer mindre. På 
samma sätt som marknadsimperfektioner, se nästa kapitel, kan sådana sociala 
imperfektioner uttryckas i termer av transaktionskostnader (Ellickson, 1991 
s. 183). I den mån de är reducerbara kan därför förutsättningarna för lyckat 
samarbete påverkas med hjälp av institutioner som minskar transaktionskost-
naderna. 

2.4.2 Den anonyma gruppen – ”Ingen känner någon” 
Denna grupp kännetecknas av en hög grad av anonymitet. Användarna kän-
ner inte varandra och räknar inte heller med att möta varandra igen. I den 
mån det finns relationer mellan användarna är de isolerade och det finns 
därför inga sammanhållna nätverk. I avsaknad av institutioner är risken för 
sociala fällor stor, eftersom det då saknas tydliga incitament för användarna 
att agera för gruppens bästa. Om det är någonstans argumenten bakom fång-
arnas dilemma och allmänningarnas tragedi är särskilt relevanta så är det i 
anonyma grupper. Utan regler är det stor risk för opportunistiskt beteende 
som kan resultera i såväl underproduktion som överutnyttjande av nyttighe-
ter. Större infrastrukturanläggningar, som riksvägar, och många naturresur-
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ser, som luft, är exempel på nyttigheter med denna typ av användarkrets. 
Men också till ytan mindre nyttigheter kan ha en stor potentiell användar-
krets. Exempel på detta är små naturområden med för många individer intres-
santa egenskaper och byggnader med ett mycket högt arkitektoniskt värde. 

Anonymiteten får även konsekvenser för utformningen av handlingssty-
rande institutioner. Eftersom det inte finns någon tydligt avgränsad använ-
dargrupp går det inte att utforma institutioner som bygger på att användarna 
själva ska hantera den aktuella nyttigheten. Det krävs att externa aktörer 
upprättar institutioner och ser till att de efterlevs. En sådan aktör kan vara 
offentlig, men det är ofta möjligt med privata alternativ. Frågor om olika 
beslutsformer kommer att avhandlas ingående i kapitel 4. 

Förekomsten av brett socialt kapital och/eller processuella preferenser hos 
användarna kan dock även i en anonym användarkrets göra att användarna 
agerar icke-egoistiskt. Det är dock mycket svårt att i den institutionella ut-
formningen av enskilda nyttigheter främja sådana värderingar/normer. I den 
mån användarna generellt har tillit och uppfattningar om hur man bör agera 
beror detta snarare på allmänna uppfattningar i landet eller regionen. För att 
återknyta till Rothstein (2003) är det då frågan om processer som är frukten 
av breda institutioners verkan och funktion över lång tid.  

Däremot är den allmänna förekomsten av tillit och processuella preferen-
ser av intresse vid utformningen av enskilda institutioner. I ett samhälle som 
präglas av hög tillit medborgarna emellan kan även i anonyma användarkret-
sar t.ex. behovet av övervakning vara litet. I sammanhanget måste dock note-
ras att sociala normer och tillit alltid är en bräcklig grund att vila på, och 
detta gäller särskilt i anonyma grupper. Är vinsten av egoistiskt agerande 
tillräckligt stor är frestelsen alltid stor att bortse från kollektivets bästa, jfr 
resonemanget om ringklockorna tidigare. Och har väl individerna börjat 
agera opportunistiskt är det lätt att fler följer efter, vilket kan leda till negati-
va spiraler där det sociala kapitalet urholkas och sociala fällor slår igen.36  

2.4.3 Den glesa gruppen – ”Alla känner någon” 
Gränsdragningarna för denna grupp är vaga. Bäst kanske den kan förstås 
utifrån konkreta exempel. Typfall är fritidshusområden, grannskapsenheter i 
 
36 Ett intressant exempel på det sociala kapitalets funktion är den svenska allemansrätten. Under 
lång tid har det stora flertalet medborgare frivilligt respekterat denna sedvanerätt, trots att risken 
för bestraffningar vid överträdelser vanligen är mycket låg. I och med ändrade yttre omständig-
heter, som ökat antal utländska aktörer och ökat värde av s.k. naturturism, har den dock på senare 
tid utsatts för påfrestningar. Överträdelserna har blivit fler, vilket minskat medborgarnas respekt 
för allemansrätten – varför ska jag avstå möjligheter när inte andra gör det? Den naturliga reak-
tionen har också blivit ökade krav på en hårdare lagreglering, jfr Bergfors (1990).  
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villaområden och större bostadsrättsföreningar. Utmärkande är att det finns 
relationer mellan vissa av användarna och de flesta är åtminstone igenkända 
av många av de andra. Användarkretsen är vanligen tämligen stabil. De fak-
torer som särskiljer gruppen från den täta är skalan samt tätheten i nätverken. 
Individerna kan dock inte räkna med att de är anonyma. 

 Dessa egenskaper får konsekvenser för användandets logik. Sannolikhe-
ten för att användarna utvecklar osjälviska preferenser för merparten av 
gruppmedlemmarna är generellt sett inte särskilt stor. Däremot är det möjligt 
att sociala normer växer fram. Om kontakter mellan användarna uppmuntras, 
eller framtvingas, genom samarbete kring olika frågor kan igenkänningen 
ökas vilket också kan medföra att mönster av samarbete växer fram. Den 
större anonymiteten gör det dock svårare att skapa och underhålla socialt 
kapital än i den täta gruppen. 

Ju större anonymiteten är desto större är även i den glesa gruppen risken 
för att användarna kommer att agera kortsiktigt och/eller egoistiskt, vilket i 
sin tur får konsekvenser för den institutionella utformningen. Är avståndet till 
alarmklockorna litet måste institutionerna förändra incitamentstrukturen, i 
syfte att undvika opportunistiskt beteende. Eftersom anonymiteten inte är 
total kan användarna dock inte utgå från att opportunistiskt handlande går 
obemärkt förbi. Risken för att utpekas som avvikare måste därför beaktas av 
användarna, vilket kan antas ha en hämmande effekt på egoistiskt beteende. 
Förekomsten av informell övervakning påverkar individernas incitament till 
handlande. 

Vid utformning av institutioner gör skalan och stabiliteten i användarkret-
sen att det, i likhet med den täta sociala gruppen, finns förutsättningar för ett 
decentraliserat beslutande. Den högre anonymitetsgraden innebär dock att 
risken för opportunistiskt beteende är större. Sannolikheten för att tillit och 
socialt kapital finns eller kan skapas är också mindre. Om man väljer en 
institution som bygger på ett decentraliserat beslutande ökar dock förutsätt-
ningarna för att socialt kapital och tillit växer fram. Detta kan jämföras med 
den anonyma gruppen, där en sådan process inte är möjlig. Samtidigt gör 
skalan att centralistiska alternativ, där användarna själva inte agerar, är mer 
attraktiva än för den täta gruppen. Det är därför svårt att på förhand uttala sig 
generellt om vilken typ av institution som är bäst, varje situation måste ana-
lyseras utifrån sina unika egenskaper. 
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2.5 Den sociala miljön – Utgångspunkter för  
avhandlingen 

I detta avsnitt sammanfattas resonemangen som förts kring de viktiga frågor 
som identifierades i inledningen till kapitlet. 

Antagande om mänskligt beteende i avhandlingen. 
Människor drivs av såväl själviska, osjälviska som processuella preferenser. 
Den sociala miljön samt individuella erfarenheter påverkar hur starka dessa 
preferenstyper är relativt varandra. Generellt sett kan individer förväntas 
agera mer egoistiskt i anonyma omgivningar än i miljöer där man känner 
varandra. Denna slutsats är betydelsefull, då den får konsekvenser för val av 
institutionella lösningar i olika sociala grupper. 

Tankegångarna bakom ”Det kollektiva handlandets logik”. 
Det kollektiva handlandets logik innebär att det individuellt rationella kan 
leda till kollektiv irrationalitet. Detta gör att risken för sociala fällor är stän-
digt närvarande.  

Begreppen tillit och socialt kapital. 
Förekomst av socialt kapital och tillit mellan människor gör att risken för 
sociala fällor kan minska, eftersom individerna då sätter större tilltro till att 
andra inte kommer att ta varje chans att maximera sin egen nytta. Att medve-
tet försöka etablera socialt kapital och tillit är en osäker och tidskrävande 
process. Det finns ingen färdig formel för hur man gör. I miljöer som redan 
präglas av dessa variabler kan de dock utnyttjas vid utformningen av institu-
tioner. Att enbart förlita sig på informella institutioner och normer för att 
styra människors handlande är riskabelt. Om ett opportunistiskt handlande är 
mer lönsamt än att agera för gruppens bästa finns alltid risken för att indivi-
der väljer den förra vägen, vilket i sin tur kan leda till att socialt kapital och 
tillit urholkas.  

Möjligheter att minska risken för s.k. sociala fällor genom införandet 
av handlingsstyrande institutioner. 
Denna risk kan minskas genom att förändra incitamentstrukturen med hjälp 
av handlingsstyrande institutioner, som t.ex. lagstiftning. För att institutioner 
ska respekteras krävs det fungerande övervakning och tillgång till sank-
tionsmöjligheter. I de flesta fall är det mest lämpligt att ansvaret för övervak-
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ning och genomdrivande av sanktioner läggs hos en offentlig institution. I 
socialt täta grupper kan dock lokal problemhantering och beslutsmakt ges 
större utrymme. 

Typologisering av grupper som kommer att användas i analysmodel-
len. 
Följande tre grupper har identifierats; den täta, den glesa och den anonyma. 
Denna indelning grundas på två parametrar, storleken på gruppen och graden 
av anonymitet. Generellt sett är den första gruppen den antalsmässigt minsta 
och den sista den största, men vid analys av specifika grupper måste även 
anonymiteten beaktas. 
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Kapitel 3 Den fysiska miljön 

Där föregående kapitel handlade om förutsättningarna för samarbete mellan 
människor, kommer detta kapitel att gå in på när behov av samarbete uppstår 
vid användande och förvaltning av markanknutna nyttigheter. Detta behov 
beror på hur nyttigheterna är beskaffade, d.v.s. om ”den fysiska miljön” gör 
att gemensamma lösningar framstår som det bästa valet jämfört med indivi-
duella alternativ.  

Det finns två egenskaper hos nyttigheter, som leder mot ett gemensamt an-
vändande. Icke-rivalitet (eng. non-rivalry) gör att en nyttighet kan användas 
av flera individer utan att nyttan hos individerna påverkas negativt. Genom 
gemensamt användande ökar då den totala nyttan ju fler som ges möjlighet 
att använda nyttigheten. Svårigheter att begränsa användarkretsen gör att 
det, oavsett om det är önskvärt eller inte, är komplicerat att hindra någon från 
konsumtion. Varor som kännetecknas av både icke-rivalitet och låg exklu-
derbarhet, d.v.s. svårighet att begränsa konsumtionen, brukar kallas kollekti-
va, medan varor som omvänt karakteriseras av fullständig rivalitet och hög 
exkluderbarhet kallas privata.37 

En viktig observation som är bra att ha i bakhuvudet är att gemensam an-
vändning inte automatiskt förutsätter gemensamt ägande eller huvudmannas-
kap. En nyttighet som ur effektivitetsskäl bör användas gemensamt kan alltså 
ägas och förvaltas privat. Avgörande för val av huvudmannaskap är som 
noterades i inledningskapitlet, förutom fysiska karakteristika hos nyttigheten, 
egenskaper och funktion hos tillgängliga beslutsforum samt tillgängliga fi-
nansieringsmöjligheter. T.ex. är en förutsättning för privat huvudmannaskap 
att det går att lösa finansieringen på något annat sätt än via skattemedel.38  

 
37 I den följande framställningen kommer termen vara att användas som benämning i teoretiska 
generella resonemang. När det rör sig om konkreta exempel kommer termerna nyttighet och 
resurs att användas.  
38 Det finns en rik flora av framförallt ekonomisk litteratur rörande produktion och konsumtion 
av mer eller mindre kollektiva varor. Modellerna är ofta mycket detaljerade vad avser antaganden 
och slutsatser, se t.ex. Pines et al. (1998). Emellertid negligeras transaktionskostnadernas roll i 
stor utsträckning. Som tidigare framhållits i detta arbete är denna typ av kostnader i många fall 
betydande för aktuella studieobjekt. Detta leder till att idealiserade och förfinade modeller inte 
alltid förmår beskriva verkliga problem på ett korrekt sätt. Precisionen i antaganden och slutsat-
ser står helt enkelt inte i rimlig proportion till den osäkerhet och komplexitet som den verkliga 
världen är behäftad med. Diskussionen i detta arbete är därför hållen på en mer principiell nivå, 
där detaljer endast undantagsvis lyfts fram. 
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Utöver motiv för gemensamt användande finns ett närbesläktat motiv för 
gemensamt beslutande. Om individerna vid sitt användande inte har incita-
ment att beakta alla de konsekvenser deras handlande medför, kan det indivi-
duellt rationella resultera i samhällsekonomiskt ineffektiva utfall. T.ex. kom-
mer vi att få för mycket biltrafik och för lite bullerreducerande åtgärder i 
tätorter om det bara är bilisterna, och inte även de som drabbas av bullret, 
som bestämmer om biltrafikens omfattning och utbredning. Buller från bilar 
är ett exempel på en serie företeelser som brukar kallas för externa effekter 
och förekomst av sådana effekter är ett motiv för att koordinera de enskilda 
aktörernas handlande med omgivningen. 

Huvudsyftet med detta kapitel är att redogöra för vilka fysiska egenskaper 
hos olika markanknutna nyttigheter som gör att gemensamma lösningar kan 
vara mer effektiva än individuella. 

Kapitlet består av två delar. I den första diskuteras ett antal teoretiska 
byggstenar. I kapitlets andra del presenteras utifrån analyserna av rivalitet 
och exkluderbarhet en klassificering av olika typer av varor. Den valda typo-
logiseringen syftar till att visa på olika kategorier av varor och deras konse-
kvenser för effektivitet i användning, produktion, förvaltning samt finansie-
ring.  

Viktiga frågor i kapitlet är att: 
• Diskutera relationen mellan effektivitet, transaktionskostnader samt 

marknadsmisslyckanden. 

• Redogöra för begreppet externa effekter och diskutera när förekomsten 
av externa effekter motiverar gemensamma lösningar. 

• Analysera begreppen rivalitet och exkluderbarhet. 

• Diskutera olika finansieringsalternativ. 

• Presentera en typologisering av varor grundad på graden av rivalitet och 
exkluderbarhet. 

3.1 Teoretiska byggstenar 

I detta avsnitt kommer ett antal teoretiska begrepp att avhandlas. Inlednings-
vis följer en allmän diskussion om vad som menas med begreppet effektivi-
tet. Detta följs av en analys av transaktionskostnaders inverkan på synen på 
effektivitet, och detta leder fram till det effektivitetsbegrepp som används i 
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arbetet.39 Efter detta kommer vi till en viktig del av hela arbetet där nyckel-
begreppen, när det gäller gemensamt användandet och beslutande, externa 
effekter, rivalitet i användandet samt möjlighet att begränsa användningen 
diskuteras ingående. Syftet är att lägga den teoretiska grunden för den typo-
logisering av olika typer av varor som presenteras i kapitlets andra del. Slut-
ligen diskuteras för- och nackdelar med olika finansieringslösningar kortfat-
tat. 

I detta arbete används ett ekonomiskt utvärderingskriterium, vilket innebär 
att olika alternativ rangordnas utifrån deras ekonomiska effektivitet. I ett sam-
hälle kan det självklart även finnas rättviserelaterade mål. T.ex. kan det anses 
att basnyttigheter, som dricksvatten, ska vara fritt tillgängliga för medbor-
garna, även om det vore mer effektivt att avgiftsbelägga användningen. Mot 
bakgrund av detta måste alla effektivitetsrelaterade slutsatser som dras tas för 
vad de är – förslag till hur samhällets institutioner kan anordnas på ett eko-
nomiskt effektivt sätt. Och finns det rättviseorienterade mål i samhället som 
pekar mot andra lösningar är det ingenting som säger att ekonomisk effekti-
vitet ska ha företräde framför dessa. En avslutande notering; även om det 
finns rättvisemål är det fortfarande viktigt att utföra en analys av den effekti-
viteten i syfte att minimera transaktionskostnaderna. Eller som Papandreou 
(1994 s. 245) uttrycker det, effektiviteten av en regel, eller ett system av 
regler, beror av om det erbjuder den bästa institutionella lösningen för att 
uppnå något välfärdsrelaterat mål jämfört med realistiska alternativ. Detta 
mål kan vara maximering av välfärden, men det kan också vara t.ex. en ”jäm-
lik fördelning” av resurser. 

3.1.1 Ekonomisk effektivitet 
Begreppen ekonomisk effektivitet och transaktionskostnader introducerades i 
kapitel 1. I detta arbete kommer det s.k. Kaldor-Hicks-kriteriet att användas 
som effektivitets- och utvärderingskriterium. Kriteriet innebär att en åtgärd är 
motiverad om de positiva effekterna överstiger de negativa, d.v.s. om netto-
nyttan är positiv. Vidare konstaterades att förekomsten av transaktionskost-
nader gör att effektivitetsanalysen kompliceras.  

Det går att göra mycket noggranna analyser rörande effektiva fördelningar 
av resurser för vissa typer av studieobjekt. Om man t.ex. studerar hur resur-
ser kan fördelas mellan två individer går det att, beroende på initial fördel-
ning och individernas preferenser, identifiera den exakta fördelning av resur-

 
39 Diskussionen är bitvis ganska komplicerad och kan läsas översiktligt av läsare som inte har ett 
specialintresse i frågan. 
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serna som maximerar effektiviteten. När det gäller den typ av nyttigheter som 
studeras i detta arbete, som vägar och grönområden, är förhållandena ofta så 
komplexa att det inte är praktiskt genomförbart att föra ner analysen på en 
sådan detaljnivå. Verklighetens beskaffenhet innebär att analyserna med 
nödvändighet blir översiktliga och ofta får karaktären av tumregler. Det blir 
vanligen fråga om att jämföra ett begränsat antal förenklade alternativ med 
varandra och försöka rangordna dem ur effektivitetssynpunkt. Det är viktigt 
att ha detta i åtanke när detta och följande avsnitt läses. Även om resone-
mangen ibland ligger på en hög detaljeringsnivå är slutsatserna av mer gene-
rell karaktär. 

Diskussionerna i den ekonomiska litteraturen kring frågor rörande effekti-
vitet utgår vanligen inte från Kaldor-Hicks-kriteriet, utan från det s.k. Pareto-
kriteriet. Med det perspektiv som anlagts innebär detta ingen principiell skill-
nad, då logiken bakom diskussionerna ur ett transaktionskostnadssynsätt blir 
likartad oavsett vilket av utvärderingskriterierna som används. Skillnaden 
mellan kriterierna är att Pareto-kriteriet förutsätter att omfördelningar mellan 
berörda aktörer bygger på frivillighet, medan Kaldor-Hicks-kriteriet tillåter 
en extern aktör, t.ex. en offentlig myndighet, att göra omfördelningar mellan 
aktörer. Dessa omfördelningar måste i princip uppfylla paretokriteriet genom 
att vinsterna måste överstiga förlusterna. Den avgörande skillnaden är att 
kompensationer mellan de berörda inte måste utföras i verkligheten. 

I neoklassisk ekonomisk teori uppnås effektivitet vid Pareto-optimala allo-
keringar.40 Där det finns perfekt fungerande marknader och fullständigt indi-
viduellt definierade rättigheter säger den allmänna jämviktsteorin att slutre-
sultaten av frivilliga byten mellan aktörer alltid kommer att vara Pareto-
optimala.41 När marknaden utsätts för störningar, som förändringar av rela-
tivpriser, upphävs jämvikten tillfälligt. Aktörerna kommer då att företa byten 
som återför marknaden till en ny Pareto-optimal allokering. 

Effektivitet och transaktionskostnader  
Förekomst av transaktionskostnader innebär att de allokeringar som skulle bli 
utfallet i en värld utan transaktionskostnader sällan, eller aldrig, kommer att 
till stånd. Transaktionskostnader gör att många, idealt sett önskvärda, trans-
 
40 En Pareto-optimal allokering är sådan att det inte finns något sätt att omfördela resurserna så 
att någon individ får det bättre utan att någon annan får det sämre. Annorlunda uttryckt, en 
Pareto-optimal allokering har egenskapen att alla agenter har det så bra som möjligt, givet de 
andra agenternas nytta (Varian, 1992 s. 225). 
41 Förutom tillgång till marknader förutsätter detta det s.k. första välfärdteoremet vissa antagan-
den rörande konsumenternas preferenser, produktionsteknologi, varor, produktionsfaktorer samt 
information (Riker & Weimer, 1995). 
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aktioner inte kommer att genomföras då kostnaden för inhämtande av infor-
mation och beslutskostnader överstiger den förväntade vinsten, jfr Eggerts-
son (1990 s. 23). Annorlunda uttryckt, resurserna i samhället kommer att 
fördelas på ett annat sätt än om det varit kostnadsfritt att utföra transaktioner. 

Frågan är då hur effektivitetsbegreppet ska hanteras. Hur ska vi kunna ut-
tala oss om vad som är effektivt i praktiken? Transaktionskostnader erbjuder 
vid en första påsyn ingen utväg. Om en jämviktsfördelning inte avviker från 
vad som skulle vara fallet i en transaktionskostnadslös värld förklaras detta 
som sagt med att transaktionskostnaderna hindrar vidare omfördelningar. 
Under rådande förhållanden är den därför effektiv, eftersom kostnaderna för 
ytterligare omfördelningar överstiger vinsterna, jfr Furubotn & Richter (1997 
s. 62).  

I syfte att komma förbi detta problem kan fokus förflyttas från allokeringar 
av nyttigheter till funktion av institutioner. Institutionell effektivitet är för 
handen om transaktionskostnaderna och övriga kostnader, givet de sociala 
och fysiska förutsättningarna, är minimerade. För att kunna avgöra om trans-
aktionskostnaderna är reducerade så långt det är möjligt måste de delas upp i 
två kategorier; sådana som går att eliminera och sådana som inte går att und-
vika (Papandreou, 1994 s. 249).42 Den institutionella effektiviteten blir då 
beroende av om de eliminerbara transaktionskostnaderna reducerats så långt 
som det är möjligt.43  

De transaktionskostnader som är mer eller mindre eliminerbara kan i sin 
tur delas in i två undergrupper. Uppdelningen är inte absolut utan kan snarare 
ses som ändpunkterna på en kontinuerlig skala. 

 
• Kostnader som berörda aktörer kan eliminera med hjälp av tredje part.44 

Denna typ av transaktionskostnader kan elimineras, eller minskas, genom 
att parterna själva upprättar kontrakt, eller liknande. Utan hjälp utifrån är 
detta dock inte möjligt beroende på alltför höga kostnader i initialske-

 
42 Uppdelningen är inte strikt utan kan ses som ändpunkterna på en kontinuerlig skala, där 
transaktionskostnaderna blir svårare och svårare att eliminera. 
43 Denna iakttagelse, att alla kostnader inte går att reducera, är central och uppmärksammades 
först av Demsetz (1969). Han noterade att det inte är fruktbart att jämföra verkliga institutioner 
med en ideal värld utan transaktionskostnader. I förhållande till Nirvana kommer ju alla verkliga 
institutioner att komma till korta. Vid institutionell design är det därför endast meningsfullt att 
jämföra institutioner som är möjliga att realisera. Effektivitetsbegreppet blir då relativt och målet 
blir att söka den institutionella lösning som minimerar transaktionskostnaderna. Till exempel kan 
ett monopol vara effektivt, under förutsättning att transaktionskostnaderna med en alternativ 
lösning är större än de ineffektiviteter som monopolet ger upphov till (Papandreou, 1994 s. 253). 
44 Med berörda aktörer avses de parter som är inblandade i det faktiska utbytet av rättigheter. 
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det.45 Tredje part kan då bidra till att reducera dessa kostnader genom att 
t.ex. tillhandahålla information. 

• Kostnader som endast tredje part kan eliminera. 
Ofta kan inte parterna själva undvika transaktionskostnader. Däremot kan 
det offentliga, genom lagstiftning, skapa tvingande institutioner som re-
ducerar transaktionskostnaderna. Ett exempel på detta är om det offentli-
ga medger att tvång kan användas för att ta mark i anspråk för infrastruk-
turanläggningar, som vägar. Utan sådana möjligheter kommer bl.a. för-
handlingskostnader göra att det är osannolikt att den typen av projekt kan 
genomföras. 

 
Sammanfattningsvis kan Kaldor-Hicks effektivitetsbegrepp inkluderande 
transaktionskostnader beskrivas i följande formel: 
 

Vinst = Intäkter - Kostnader = Intäkter - Transaktionskostnader - Övriga 
kostnader 

 
En allokeringsförändring är alltså bättre ju större vinsten är. Detta kan åstad-
kommas antingen genom att differensen mellan intäkter och kostnader ökas. 
Kostnaderna kan minskas genom att transaktionskostnaderna och/eller övriga 
kostnader minskas.  

Transaktionskostnadernas karaktär i det enskilda fallet påverkar vilken typ 
av institution som ska väljas. Generellt sett kan en uppdelning göras mellan 
institutioner som använder sig av pris- respektive planeringsmekanismer för 
allokering av varor. Den första kategorin brukar vanligen exemplifieras med 
olika marknadslösningar och den senare med offentliga regleringar. Om 
prismekanismen används som allokeringsinstrument förlitar man sig på en 
decentraliserad princip, där frivilliga byten idealt sett leder till effektiva allo-
keringar. Allokering genom någon planeringsmekanism innebär att någon 
utomstående part istället bestämmer hur resursen ska fördelas. Sådana meto-
der blir med nödvändighet mer centralistiska, eftersom besluten fattas av en 
tredje part, t.ex. en offentlig förvaltning.46 
 
45 Kunde parterna själva eliminera transaktionskostnaderna skulle de självklart göra det. 
46 Den klassiska nackdelen med att använda planeringsmekanismer för att uppnå effektivitet är 
just svårigheten att inhämta information om individernas preferenser, eller betalningsvilja, se 
t.ex. Hayek (1944). Om prismekanismen används försvinner detta problem, de individuella 
preferenserna kommer till uttryck i betalningsviljan. En annan nackdel med planeringsmekanis-
mer är risken för att ”planeraren” inte agerar utifrån ”det gemensamma bästa”. Både när det 
gäller målformuleringar och genomförande finns det en ständig risk för att han istället försöker 
tillgodose andra intressen. 
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På ett övergripande plan lämpar sig vanligen prismekanismen som alloke-
ringsinstrument om det är ekonomisk effektivitet man strävar efter, medan 
planering är mer lämpligt om samhället har andra mål inom det aktuella om-
rådet.47 Under vissa förutsättningar kan det även vara mer effektivt att använ-
da sig av planering även om ekonomisk effektivitet är det som eftersträvas. 
Om detta handlar nästa avsnitt. 

Effektivitet och marknadsmisslyckanden 
Så kallade marknadsmisslyckanden är en serie företeelser som medför att 
resultatet av frivilliga byten inte alltid kommer att leda till effektiva alloke-
ringar (Papandreou, 1994 s. 93).48 Detta gör dem unika eftersom de därmed 
strider mot den allmänna jämviktsteorin, som säger att frivilliga byten kom-
mer att leda till effektiva allokeringar. Marknadsmisslyckanden har traditio-
nellt setts som skäl för styrning av marknader. Om någon form av reglering 
kan förväntas leda till en allokering som är mer effektiv än den rådande är 
den motiverad ur ett effektivitetsperspektiv (Stiglitz, 2000 s. 89). 

Genom introduktionen av transaktionskostnader förändras synen på mark-
nadsmisslyckanden. Från att ha utgjort en grupp fenomen som gör att mark-
nader inte kan fungera kan de istället ses som situationer där höga transak-
tionskostnader försämrar, eller helt förhindrar, marknaders funktion (Furu-
botn & Richter, 1997 s. 48). Principiellt finns därmed inga skillnader rörande 
effektivitetsbegreppet, jämfört med vad som sagts ovan. Målet är att reducera 
kostnaderna så långt möjligt.  

Det som ofta särskiljer marknader där det finns marknadsmisslyckanden 
från andra marknader är transaktionskostnadernas natur, då det ofta finns 
stora transaktionskostnader som inte går att eliminera om marknadslösningar 
används. Det finns inga garantier för att extern styrning kommer att öka ef-
fektiviteten jämfört med marknadslösningar, men förekomsten av ett mark-
nadsmisslyckande signalerar att det bör undersökas om det finns någon pla-
neringsmekanism som är mer effektiv. Observera att det inte behöver innebä-
ra att marknadslösningar helt överges. I många situationer kan det räcka med 
att införa regleringar av marknaden i fråga. 

 
47 Ofta kan det mest lämpliga vara att kombinera pris- och planeringsmekanismer med varandra. 
48 Marknadsmisslyckandena är: Bristande konkurrens, kollektiva varor, externa effekter, ofull-
ständiga marknader samt asymmetrisk information. Utöver dessa anges även arbetslöshet och 
andra makroekonomiska störningar som marknadsmisslyckanden (Stiglitz, 2000 s. 77 ff). 
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T.ex. kan tillgång till kollektiva varor49 vara eftersträvansvärd för samhäl-
let som helhet, men utan styrning är det stor risk att de inte kommer att pro-
duceras i tillräcklig utsträckning. I sådana situationer är den institutionella 
utmaningen tudelad, dels att faktiskt åstadkomma den önskade allokeringen, 
och dels att minimera kostnaderna. Effektivitetsbegreppet blir även det något 
mer komplext. Nyttan av allokeringen, uttryckt som betalningsvilja, måste 
relateras till kostnaderna.50 Kanske är det så att den önskade allokeringen ger 
upphov till väldigt höga kostnader. Effektivitet inträder där summan av be-
talningsvilja minus kostnader maximeras, jfr Knight (1992 s. 112). Detta kan 
i praktiken resultera i en annan allokering än den som initialt efterfrågades. 
Den exakta allokering, med vidhängande institutioner, som teoretiskt maxi-
merar effektiviteten är generellt sett svår att identifiera, då transaktionskost-
nader även påverkar möjligheterna att jämföra och utvärdera olika lösningar. 
Ofullständig information, rörande bl.a. betalningsvilja och kostnader för-
knippade med olika institutioner, gör att det i praktiken vanligen blir frågan 
om en relativ effektivitet, där ett begränsat antal lösningar jämförs.  

Slutsatsen är att institutioner måste analyseras utifrån hur de kan förväntas 
fungera i den aktuella situationen, oavsett om de förlitar sig på pris- och/eller 
planeringsmekanismer. Det är sällan någon institution är perfekt och det 
gäller därför att finna den som genererar minst kostnader.51 

Även om marknadsmisslyckanden i och med introduktionen av transak-
tionskostnader inte längre är ett lika entydigt begrepp är de användbara för 
att avgöra vilken av mekanismerna som är mest lämplig. Eftersom målet är 
att skapa institutioner med så låga transaktionskostnader som möjligt måste 
analysen fokuseras på karaktären hos dessa. Föreligger det inget marknads-
misslyckande är institutioner baserade på prismekanismen vanligen mest 
effektiva. Om omständigheterna runt en viss situation liknar något av mark-

 
49 Begreppet är komplext och kommer att avhandlas utförligt längre fram i kapitlet. Här åsyftas 
en vara som kan konsumeras av många samtidigt utan att tillgången minskas, t.ex. en okodad 
radiosändning. 
50 Korrelationen mellan nytta och betalningsvilja är inte perfekt. Där nyttan är oberoende av 
individernas förmögenhet är betalningsviljan beroende av den, jfr Granqvist (1993 s. 136). Två 
individer kan ha lika stor förväntad nytta av något. Om det är skillnader i inkomst kommer 
generellt betalningsviljan att variera. Den som tjänar mest kommer att vara beredd att betala 
mest. 
51 Det är viktigt att notera att valet alltid sker mellan imperfekta alternativ (Komesar, 1994 s. 5). 
Den största svårigheten ligger kanske i att göra samlade utvärderingar mellan olika alternativs 
styrkor och svagheter. Ofta är ett alternativ bättre ur någon aspekt medan ett annat är överlägset 
ur andra synvinklar. Eftersom det valda effektivitetsbegreppet utgår från de samlade kostnaderna 
kräver en fruktbar jämförelse mellan institutioner att relevanta för- och nackdelar kan uttryckas i 
denna dimension. 
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nadsmisslyckandena är ofta planeringsmekanismer att föredra framför pris-
mekanismer. Detta är emellertid endast en tumregel, varför varje situation 
måste analyseras separat. Även om ett marknadsmisslyckande tycks föreligga 
kan det t.ex. vara möjligt att skapa institutioner som maximerar effektiviteten 
med hjälp av prismekanismen.52  

Sammanfattningsvis maximeras den institutionella effektiviteten när kost-
naderna är reducerade så långt som det är möjligt. Om institutioner som byg-
ger på prismekanismen används gäller det endast att reducera dessa kostna-
der. Allokeringen av varor sker spontant genom frivilliga byten. Om institu-
tioner grundade på planeringsmekanismer används måste även allokerings-
frågan lösas inom institutionens ramar. Målet för institutionerna är att de ska 
leda fram till den fördelning där välfärden, uttryckt som betalningsvilja mi-
nus transaktionskostnader, maximeras.53 Vilken av de institutionella typerna 
som ska användas beror av den aktuella situationen. Det mest effektiva kan 
vara att kombinera pris- och planeringsmekanismer, t.ex. genom att införa 
offentliga regleringar på en marknad. 

Efter att ha diskuterat effektivitet och transaktionskostnader återvänder vi 
nu till kapitlets huvudämne, nyttigheters fysiska egenskaper. I det följande 
analyseras de tre variabler som påverkar hur användandet av markanknutna 
nyttigheter bör utformas för att uppnå effektivitet, externa effekter, rivalitet i 
användandet samt exkluderbarhet.  

3.1.2 Externa effekter 
Externa effekter uppstår när en handling ger upphov till effekter för andra 
och den som orsakar effekten inte kompenserar den som berörs (Stiglitz, 
2000 s. 216).54 Bilkörning medför t.ex. utsläpp av avgaser samt orsakande av 
buller. Om föraren inte påförs kostnader, eller på annat sätt ges incitament att 
beakta konsekvenserna, för de effekter på människor och natur som körning-
en medför riskerar detta att leda till överkonsumtion – för mycket bilkörning 
– eftersom hans/hennes nyttokalkyl saknar två negativa poster.  

Externa effekter kan också vara positiva. T.ex. kan en välskött fastighet ha 
en värdeökande effekt på omgivningen. I avsaknad av incitament att beakta 

 
52 I sammanhanget bör det återigen framhållas att distinktionen mellan pris- och planeringsme-
kanismer inte är absolut. Institutioner kan innehålla komponenter från bägge mekanismerna. 
Ämnet kommer att utredas ytterligare i kapitel 4. 
53 Dessa egenskaper gäller även för den effektiva allokering som faller ut under institutioner 
baserade på prismekanismen. Den enda skillnaden är att man här måste försöka finna på andra 
vägar. 
54 För en utmärkt genomgång av externa effekter se Papandreou (1994).  



 

 60

detta riskerar nyttigheter eller aktiviteter som har positiva externa effekter att 
tillhandahållas i alltför låg utsträckning. Vi talar då om en ineffektiv under-
produktion. För att nå effektivitet krävs det i analogi med vad som sagts ovan 
att incitament skapas, vilka ger aktören anledning att beakta samtliga intäkter 
som användandet eller produktionen ger upphov till.55  

Diskussionen kring externa effekter fokuserar ofta på miljöstörande verk-
samheter. Här bedöms dock denna typ av externa effekter vara av mindre 
intresse, då analysen primärt är inriktad på externa effekter inom användar-
kretsen av en specifik nyttighet (Cornes & Sandler, 1996). Ett annat sätt att 
uttrycka det är att sådana externa effekter är ”interna”, medan effekter som 
påverkar tredje man är ”externa” (Nijkamp & Schefer, 1998). Synsättet kan 
åskådliggöras med ett exempel rörande bilköer. Utsläpp av avgaser är i första 
hand en ”extern” extern effekt, då den främst drabbar kringboende, medan 
trängseln mellan bilarna är en ”intern” extern effekt, då den drabbar själva 
användarna.  

Som sagts är grundproblemet med externa effekter bristande incitament-
strukturer som leder till ineffektivitet. Hanterandet av externa effekter utgår 
därför från hur incitamenten kan förändras. Stiglitz (2000 s. 218 ff) redovisar 
följande alternativ. 

 
1. Internalisering 
 Internalisering innebär att en ekonomisk enhet som är stor nog att omfatta 

den externa effekten bildas. Antag t.ex. att en industri släpper ut förore-
ningar som påverkar marknadsvärdet på närliggande bostäder. Om verk-
samhetsutövaren förvärvar bostäderna kommer denna negativa externa 
effekt att internaliseras, eftersom utövaren nu har skäl att beakta utsläp-
pets effekter. Marknadsvärdeminskningarna ingår nu i utövarens nytto-
kalkyl. 

2. Upprättande av rättigheter 
 Genom upprättande av rättigheter till den resurs som påverkas, här luften, 

skapas incitament att beakta föroreningen. Om bostadsinnehavarna har 
rätt till ren luft måste verksamhetsutövaren rätta sig efter detta. Denna typ 
av hantering av externa effekter lanserades av Coase (1960) och innebär, 
om rättigheterna är överlåtbara, att de berörda parterna frivilligt kan för-

 
55 Detta gäller endast om transaktionskostnaderna för korrigering av den externa effekten under-
stiger vinsterna därav. 
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handla med varandra för att finna den allokering av rättigheter som är 
samhällsekonomiskt effektiv.56 

3. Civilrättsliga lagregler (grannerättsliga regler) 
 Även om det saknas direkta rättigheter till resursen i fråga kan lagstift-

ningen erbjuda skydd mot externa effekter. Det kan finnas, eller tillska-
pas, civilrättslig lagstiftning som förbjuder en part att skada en annan 
ekonomiskt. Genom detta kan man i så fall via domstol hantera den ex-
terna effekten. 

4. Avgifter och bidrag  
 Avgifter och bidrag är s.k. ekonomiska styrmedel som har till syfte att 

korrigera kostnaderna för en produktion som alstrar externa effekter så att 
producenten möter de reella kostnaderna. I fallet med företaget som släp-
per ut föroreningar skulle det innebära att verksamhetsutövaren påförs en 
avgift motsvarande de negativa effekter de närboende drabbas av. Om 
avgiften är rätt satt minskar utsläppet till en samhällsekonomiskt effektiv 
nivå. Metoden är tilltalande, men har en stor brist. Det är svårt för en ex-
tern part att bestämma korrekta avgifter. Externa effekter är ofta diffusa 
varför det är svårt att exakt kvantifiera dem. Felaktigt satta avgifter kan 
leda till ineffektiva allokeringar. En annan svaghet, som metoden delar 
med andra offentliga styrmedel, är att de drabbade inte kompenseras i 
grundmodellen. Avgifterna går till det allmänna. Detta kan dock åtgärdas 
om intäkterna transfereras till de enskilda.57 Avgifter är vidare vanligen 
generella till sin karaktär, d.v.s. de är lika stora oavsett verksamhetsutöva-
re och lokalisering. Detta kan vara ineffektivt. Ett utsläpp kan ha helt and-
ra effekter om det är lokaliserat till en tätort, jämfört med i glesbygd. Ur 
effektivitetssynpunkt borde därför avgifterna vara beroende av de unika 

 
56 Här måste tre noteringar göras. För det första måste det gå att upprätta rättigheter till den 
aktuella resursen. När det gäller vissa typer av nyttigheter, t.ex. rörliga naturresurser som luft och 
vatten, kan detta vara svårt och/eller kostsamt. För det andra krävs det att transaktionskostnader-
na är låga. Är det alltför kostsamt att förhandla är risken stor att rättigheterna kommer att ligga 
kvar hos den part som hade dem initialt. När det gäller markanknutna nyttigheter är denna obser-
vation av särskilt värde. Eftersom nyttigheterna är lägesbundna är monopolsituationer vanligt 
förekommande, vilket kan leda till att frivilliga förhandlingar blir dyra att genomföra. För det 
tredje finns det en fördelningsaspekt i den initiala fördelningen av rättigheterna. Om transak-
tionskostnaderna är låga spelar det ingen roll ur effektivitetssynpunkt vem som har de initiala 
rättigheterna. Parterna kommer att enas om den utsläppsnivå som är optimal för dem bägge. Men 
om rätten till luften ligger hos de boende är det verksamhetsutövaren som måste betala för att få 
släppa ut föroreningar. Och tvärt om, har utövaren de initiala rättigheterna till luften är det de 
boende som tvingas betala för att han/hon ska reducera utsläppet.  
57 Som vanligt måste transaktionskostnaderna beaktas. Det kan vara svårt och dyrt att utforma ett 
system för kompensation till de drabbade.  
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omständigheterna i varje enskilt fall, något som av kostnadsskäl knappast 
är genomförbart. En anpassning av avgifter till varje specifik verksamhet 
skulle kräva stora informationsmängder. 

    Istället för avgifter kan bidrag till t.ex. föroreningsminskande åtgärder 
användas. På detta sätt överförs betalningsansvaret för den negativa ex-
terna effekten från verksamhetsutövaren till det allmänna. Denna modell 
kan vara användbar om det inte anses rättvist att enskilda ska bära hela 
kostnaden för korrigeringsåtgärderna.  

5. Överlåtbara rättigheter 
 För att komma förbi svårigheten med att finna rätt nivå på avgifter kan 

man istället arbeta med överlåtbara rättigheter mellan olika aktörer, t.ex. 
utsläppstillstånd. Sådana system skapar incitament för aktörerna att redu-
cera de externa effekterna, eftersom en lägre utsläppsnivå minskar beho-
vet av rättigheter. Så länge det är billigare att reducera utsläppen, jämfört 
med att köpa/inneha utsläppsrättigheter kommer de externa effekterna att 
minska. System med utsläppsrättigheter har två potentiella svagheter. För 
det första måste det finnas någon form av fungerande marknad för den 
aktuella typen av externa effekter, d.v.s. det måste finnas flera aktörer 
som är i behov av de aktuella utsläppsrättigheterna.58 För det andra inne-
håller inte heller detta system kompensation till de drabbade. Kostnaderna 
för förvärvande av rättigheter styrs av värderingen av rättigheterna bland 
verksamhetsutövare och de effekter som uppstår för tredje part och miljö 
beaktas inte.  

6. Reglerande lagstiftning 
 Reglerande lagstiftning är ett traditionellt sätt att hantera de flesta externa 

effekter. Genom tvingande lagregler kan handlingsutrymmet för aktörer-
na begränsas. Sådana institutioner kan vara av generell eller individuell 
art. Generella regleringar, s.k. legala inskränkningar, gäller alltid och in-
nebär ingen prövning i det enskilda fallet. T.ex. kan en högsta tillåten ut-
släppsnivå rörande något ämne fastställas. Den andra metoden, direkt be-
slutande, innebär att regler utformas så att en offentlig instans i varje en-
skilt fall beslutar om, och i så fall under vilka former, en verksamhet som 
genererar externa effekter får bedrivas. Funktionen hos olika beslutsfor-
mer kommer att avhandlas ingående i kapitel 4.   

 

 
58 Även om det finns flera aktörer måste marknaderna sannolikt regleras av det offentliga. Vanli-
gen kommer antalet aktörer att vara så lågt att konkurrensen blir ofullständig, vilket kan leda till 
ineffektiva marknader. 
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Som synes finns det två huvudspår att följa. Det ena innebär individualisera-
de lösningar, där de berörda själva ges möjligheter att hantera problemen. 
Det andra innebär att det offentliga tillskapar nödvändiga styrmedel. Givetvis 
kan det även finnas mellanformer där det offentliga, t.ex. genom regleringar, 
påför vissa regler för en i övrigt ”fri” marknad. Vid valet av institutionell 
lösning ställs tillgängliga alternativ mot varandra avseende allokeringsmässi-
ga vinster samt transaktionskostnadernas storlek. Denna genomgång var 
högst schematisk. När fokus nu vänds mot arbetets centrala studieobjekt, 
gemensamma nyttigheter, kommer analysen att fördjupas i de delar som är 
relevanta.  

3.1.3 Rivalitet i användandet av nyttigheter 
Den rena kollektiva varan är fullständigt icke-rivaliserande i konsumtionen, 
d.v.s. hur många som helst kan utnyttja den utan att de andra användarnas 
nytta påverkas över huvudtaget. Denna grupp av varor är dock liten och de 
flesta nyttigheter, som i vardagstal karakteriseras som kollektiva, är egentli-
gen övergångsformer mellan kollektiva och privata. Detta avsnitt behandlar 
hur rivaliteten i användandet ser ut för dels rena kollektiva varor, dels för 
”semikollektiva” mellanformer.  

Total icke-rivalitet 
Varor skiljer sig åt beträffande hur de konsumeras. Det finns nyttigheter som 
konsumeras fullständigt vid användande och det finns varor som inte konsu-
meras alls vid användande.59 I det senare fallet påverkas inte nyttan för en 
enskild konsument av andras användning. Ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv kräver en effektiv resursallokering att den första typen konsumeras 
av endast en individ medan den andra typen bör kunna komma alla individer 
till godo. Den första kategorin kan exemplifieras med ett äpple och den andra 
med en radiosändning. 

När det gäller varor som kännetecknas av fullständig rivalitet i konsumtio-
nen är det i normalfallet mest effektivt med fullständigt definierade, indivi-
dualiserbara, rättigheter.60 Rättigheterna måste dessutom vara fritt överlåtba-
ra, så att de kan allokeras till den som åsätter dem störst värde. För fullstän-
digt icke-rivaliserande varor finns det inget behov av exklusiva rättigheter till 

 
59 I ekonomiska termer är marginalnyttan vid användande i den andra kategorin konstant oavsett 
antal användare. 
60 Om transaktionskostnaderna är höga, eller om det föreligger något marknadsmisslyckande, är 
det inte säkert att denna huvudregel maximerar effektiviteten. 
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användande. Tvärtom maximeras samhällsnyttan om så många som möjligt 
ges möjlighet att nyttja dem, jfr Cornes & Sandler (1996 s. 348, Hotelling 
(1938). Som kommer att visas nedan uppstår problemen med varor som kän-
netecknas av icke-rivalitet främst när det gäller vem som ska producera re-
spektive betala för sådana varor. 

Begränsad rivalitet 
Fullständigt icke-rivaliserande varor är ovanliga. I de allra flesta fall är det 
istället fråga om semikollektiva nyttigheter, d.v.s. varor som uppvisar vissa 
icke-rivaliserande egenskaper. Som Cowen (1985) noterar tenderar de flesta 
nyttigheter, som vid låg användning kännetecknas av hög icke-rivalitet, dess-
utom av att rivaliteten ökar ju fler användarna blir. Om vi tar en väg som 
exempel är det mig likgiltigt om jag är ensam eller om det finns någon ensta-
ka trafikant till på vägen. Vid låg belastning består rivaliteten i princip endast 
av det begränsade slitage varje användare ger upphov till, men med ökad 
trafik förändras förutsättningarna. Även om varje ny trafikant påverkar mig i 
liten utsträckning blir den totala negativa inverkan på min nytta stor om jag 
tvingas att köa.  

Effektivitetsanalysen förändras dock när den totala icke-rivaliteten för-
svinner. För varor som ligger mellan extremerna, d.v.s. som delvis konsume-
ras vid användning, måste incitamenten förändras så att användarna beaktar 
den exklusiva delen av konsumtionen. Fri tillgång är effektiv endast så länge 
icke-rivaliteten är total. När nyttan för en individ blir beroende av andra 
individers användande, och vice versa, krävs det att det finns incitament för 
användarna att beakta den minskning i andras nytta som det egna användan-
det ger upphov till. Annars kommer en överkonsumtion, som inte är sam-
hällsekonomiskt effektiv, att uppstå.61 

I praktiken kan det vara svårt att fastställa en nyttighets egenskaper röran-
de rivaliteten, då den ju kan variera med användningen. Vägen tjänar åter-
igen som belysande exempel. Så länge det finns mer än en användare kom-
mer, oavsett trafikbelastning, varje individs användning av vägen att minska 
marginalnyttan för andra. Vid låg belastning är denna minskning liten eller 
helt försumbar. Med tilltagande användning kommer trängsel och köer att 
börja inträda, varför användningen blir mer rivaliserande till sin karaktär. 
Eftersom ett effektivt system för att begränsa användningen endast bör röra 
den rivaliserande delen av användandet bör vägen vara fritt tillgänglig vid 
 
61 Slutsatsen är något förenklad. För att det ska vara effektivt att förändra incitamentstrukturen 
krävs, förutom viss rivalitet, att transaktionskostnaderna för detta inte överstiger de förväntade 
allokativa vinsterna. 
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låg belastning, medan det vid intensivare användning kan finnas skäl att 
tillskapa incitamentskorrigerande institutioner, t.ex. trängselavgifter. En 
komplikation är att det slitage varje användare alstrar kan vara så litet att det 
knappast motiverar resurskrävande avgiftssystem. Om väl avgifter introduce-
rats är det däremot effektivt att i avgiften inkludera en post för slitaget.62 

Möjligheterna att upprätta denna typ av betalningssystem beror bl.a. av 
nyttighetens fysiska egenskaper. Om det är lätt att begränsa och mäta an-
vändningen ökar förutsättningarna för ett reglerat användande. Är transak-
tionskostnaderna för ett betalningssystem alltför stora kan det däremot vara 
mest effektivt att lämna användningen fri, trots de negativa konsekvenser 
detta för med sig.63 Hur gemensamma nyttigheter ska finansieras kommer att 
avhandlas utförligt längre fram i kapitlet. 

Ett sätt att anpassa incitamentstrukturen till den delvisa rivaliteten är att 
tillskapa rättigheter längs den, eller de, marginal(er) där rivaliserande kon-
sumtion inträffar. Det är vanligt att en nyttighet har ett flertal attribut, varav 
vissa är rivaliserande och andra icke-rivaliserande. Om det är möjligt bör 
rättighetsfigurerna anpassas till dessa och därigenom uppvisa både individu-
ella och gemensamma rättigheter, jfr Barzel (1989 s. 64). Om denna uppdel-
ning inte utförs kan problem uppstå. Lämnas samtliga rättigheter gemen-
samma kommer överkonsumtion av den rivaliserande delen att bli följden. 
En fullständig individualisering är inte heller optimal, eftersom icke-
rivaliserande attribut bör kunna konsumeras av så många som möjligt. Alle-
mansrätten är ett typexempel på en institution anpassad till icke-rivaliserande 
konsumtion, där det icke-rivaliserande attributet vistelse i mark är fritt till-
gängligt medan rivaliserande attribut som virkesuttag är individualiserade. 

Hittills har begränsad rivalitet behandlats som en enhetlig faktor, men det 
går att dela upp den i två undergrupper. Förslitningseffekter innebär att en 
nyttighet inte är i oförändrat skick efter användning. T.ex. slits beläggningen 
på en väg av varje fordon som passerar. Trängseleffekter uppstår då nyttighe-
tens kapacitet blir knapp när användningen ökar.64 Typexemplet är bilköer. I 

 
62 För andra nyttigheter, där slitaget är större, kan det vara optimalt att introducera avgifter eller 
liknande även om trängsel inte föreligger. Som vanligt beror det hur den allokeringsmässiga 
effektiviteten förhåller sig till transaktionskostnaderna för det nya systemet. 
63 Teknikutveckling avseende såväl institutioner som mätnings- och kontrollsystem gör att fri 
tillgång till nyttigheter blir alltmer sällsynt, jfr Hummel (1990). Det lönar sig med andra ord allt 
oftare att kontrollera användningen. 
64 Det är viktigt att observera att det här rör sig om begränsad rivalitet. Om förslitnings- 
och/eller trängseleffekterna närmar sig fullständighet är det inte längre relevant att tillämpa 
logiken om kollektiva varor. Det är ju den icke-rivaliserande aspekten som särskiljer dem från de 
privata varorna. 
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de två följande avsnitten kommer dessa två former av begränsad rivalitet att 
analyseras närmare.  

Förslitningseffekter 
Med förslitningseffekter menas att varan delvis konsumeras vid användande, 
vilket får till följd att marginalnyttan inte längre är konstant. Vägslitage är ett 
bra exempel på en sådan effekt. Effektivitet kräver idealt att användarna har 
incitament att beakta den förslitning som de ger upphov till. Annars kommer 
varan eller resursen att överutnyttjas, vilket idealt sett inte är effektivt. Ex-
empel på denna typ av effekter är minskad attraktivitet, minskad operativ 
effektivitet, minskad återhämtningsförmåga och minskad användbar yta 
(Cornes & Sandler, 1996 s. 465).  

När det gäller markanknutna nyttigheter är förslitning vanlig. Lika vanligt 
är emellertid att den är mycket liten för den enskilde användaren. Användan-
de av en väg eller ett grönområde är två exempel. Slitaget som en ensam 
användare ger upphov till är litet, men med en stor användning kan de sam-
mantagna effekterna bli stora. En väl trafikerad väg måste asfalteras om med 
jämna mellanrum och i ett tätortsnära grönområde är naturen tydligt påver-
kad.  

För att komma till rätta med förslitningseffekter måste antingen använd-
ningen minskas eller aktiva underhållsåtgärder sättas in. Förnybara naturre-
surser kan dock återhämta sig av sig själva. Man talar i detta sammanhang 
om resursens återhämtningstakt (Ostrom et al., 1994 s. 8), se avsnittet nedan 
om gemensamma resurser. Så länge slitaget understiger resursens förmåga 
till självläkning sker ingen permanent förslitning och om inga irreversibla 
skador orsakats kan även en kraftigt nedsliten resurs återhämta sig, förutsatt 
att användningen minskas.65 

För att undvika det behandlade, och oönskade, överutnyttjandet är det ide-
alt sett optimalt att användarna belastas med kostnader för det slitage de ger 
upphov till. Eftersom varje användares slitage ofta är mycket litet är dock 
system för direkta uttag av kostnader sällan effektiva. Transaktionskostna-
derna för betalningssystemet tenderar att överstiga den allokeringsmässiga 
vinst som åstadkoms genom att införa systemet.  

När det gäller infrastrukturella anläggningar använder man sig därför ofta 
av s.k. indirekta betalningssystem, som skatter och avgifter med svag kopp-
ling till konsumtionsmängden. Sådana system innebär att finansieringen till 
 
65 Ett väl genomtänkt underhåll kan öka en resurs tålighet, vilket i sin tur minskar förslitningen 
som varje användare orsakar (Cornes & Sandler, 1996 s. 471). Den totala användningen kan då 
ökas jämfört med utgångsläget. 



Kapitel 3 Den fysiska miljön 

 67

underhållsåtgärder löses, men de förmår däremot inte att åstadkomma en 
effektiv incitamentstruktur. I avsaknad av en direkt koppling mellan använ-
dande och betalning kvarstår risken för överutnyttjande av nyttigheten. Detta 
faktum är emellertid ofta av mindre intresse eftersom förslitningseffekten är 
så liten att överutnyttjandet också det kommer att bli litet. T.ex. påverkas 
förmodligen trafiken på en väg endast marginellt om varje användare tvingas 
betala för det slitage på vägbanan som han/hon alstrar.   

I det andra exemplet, grönområdet, är situationen mer problematisk. Natu-
ren kännetecknas av många mer eller mindre irreversibla effekter som, när de 
väl uppstått, är svåra att avhjälpa. Ett fjäll som slitits hårt av renbete eller 
turism är t.ex. på kort, och eventuellt även lång, sikt omöjligt att återställa. 
Här hjälper det med andra ord inte fullt ut med indirekta avgifter, eftersom 
alla skador inte kan avhjälpas genom underhållsåtgärder.66 För att undvika 
överutnyttjande gäller det därför att användningen ligger på en nivå som 
understiger nyttighetens återhämtningstakt. Att begränsa användningen av ett 
grönområde är emellertid ofta svårt. Kostnader för utestängningsmekanismer, 
som staket och bevakning, blir snabbt stora. Denna problematik kommer att 
avhandlas nedan. 

Förslitningseffekter är alltså mycket vanliga för den typ av gemensamma 
nyttigheter som studeras i detta arbete. Effekterna skapar behov av finansie-
ring av underhållsåtgärder samt incitamentskorrigerande institutioner. I ljuset 
av små förslitningseffekter per användare och höga transaktionskostnader är 
direkta avgifter ofta mindre effektiva. I sådana lägen används istället skatter 
och indirekta avgifter, som en årsavgift i en samfällighetsförening, för att 
finansiera underhållet. Avsaknaden av optimala incitamentstrukturer kan 
upplevas som en brist, men i de lägen slitaget per användare är litet kommer 
effektivitetsförlusterna i användningen också att bli små. Ett undantag från 
detta är dock naturresurser som belastas alltför mycket, d.v.s. mer än åter-
hämtningstakten.  

Trängseleffekter 
Trängseleffekter kan vara av skiftande karaktärer, vilket följande två exem-
pel illustrerar. Det första exemplet är en väg. Om hög trafik gör att en resa tar 
längre tid är detta en uppenbar nackdel, marginalnyttan för de enskilda an-
vändarna påverkas negativt när fler användare tillkommer. Det andra exemp-
let är en lekplats. Antag att ett barn leker och att det sedan kommer två till 

 
66 I många fall går det dock att minska t.ex. markslitage genom anläggande av spänger, eldplatser 
och liknande. 
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som också vill leka. Om barnets preferens är att det bästa är att vara själv på 
lekplatsen kommer han/hon att uppleva en minskad nytta när de nya barnen 
kommer, även om någon direkt trängsel inte uppstår. Hade barnet istället 
uppskattat sällskap hade trängseleffekterna inträtt först när det blivit fysiskt 
trångt. 

Trängseleffekter kan undvikas genom att öka mängden av nyttigheten al-
ternativt minska användningen. Vilken väg som ska väljas beror av hur ef-
fektivitetsförlusten p.g.a. ökande rivalitet förhåller sig till kostnader för ex-
pansion av nyttigheten, alternativt nyttoförlusten av en begränsad använd-
ning. En väg med köproblem kan antingen byggas ut med fler filer eller så 
kan användningen minskas genom t.ex. trafikbegränsningar. En ytterligare 
möjlighet är att låta det rådande tillståndet gälla. Detta ”nollalternativ” är ofta 
det mest effektiva. De befintliga trängseleffekterna kanske inte motiverar en 
expansion av resursen, kostnaderna överstiger vinsterna. Vidare kan det vara 
kostsamt att begränsa användningen. Trots att viss trängsel kommer att bli 
följden kan det i sådana situationer vara bäst att ingenting göra.  

Till skillnad mot förslitningseffekter är rivaliteten vid trängsel endast tem-
porär (Cornes & Sandler, 1996 s. 465). Om trängseln avtar kommer nyttighe-
ten därigenom att återta sina ursprungliga egenskaper. Detta får till följd att 
det inte finns något behov av att finansiera underhållsåtgärder. Däremot krä-
ver effektivitet, idealt sett, att användarna belastas för de negativa effekter 
deras användande får för andra användare, d.v.s. incitamentstrukturen måste 
korrigeras. Även här är emellertid ofta de negativa effekterna per användare 
så små att det är svårt att konstruera effektiva korrigerande institutioner. 
Denna fråga kommer att behandlas mer ingående längre fram i kapitlet. 

Från ett användarperspektiv kan trängseleffekter utgöra ett riskmoment. 
Om det på förhand inte går att veta hur många andra som använder resursen 
vid ett visst tillfälle kan jag som konsument inte veta vilken nytta jag får av 
användandet. Vägar är det klassiska exemplet. Utan köer är vägen i princip 
icke-rivaliserande medan situationen är en helt annan vid köbildning. Särskilt 
problematisk blir situationen om köerna inte följer ett bestämt mönster. En 
traditionell morgonrusning är ju känd av de återkommande användarna och 
kan därför beaktas i deras nyttokalkyler.67 Det är därför viktigt att försöka 
förse användarna med tillförlitlig information om hur trängseln varierar med 

 
67 För användare som saknar kunskap om de lokala förhållandena uppstår dessa problem även 
vid trängseleffekter som följer ett mönster. Ett sätt att minska sådana oönskade effekter är att 
satsa på informationsinsatser via t.ex. radio eller informationstavlor. 
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tiden.68 Är informationen otillräcklig kommer annars vissa användare att 
söka alternativa lösningar. T.ex. kan en person som egentligen föredrar all-
männa färdmedel välja att ta bilen till arbetet i tron att bussar och tåg är 
överbelastade. Om detta antagande är felaktigt uppstår en effektivitetsförlust, 
eftersom användning styrts bort från en icke-rivaliserande nyttighet.69 Ur 
effektivitetssypunkt är det därför önskvärt att minimera osäkerheten.  

Är osäkerheten angående trängseleffekternas storlek omöjlig att eliminera 
kommer hög riskaversion hos användarna att tala för högre kapacitet, alterna-
tivt mer begränsad användning, jfr Cornes & Sandler (1996 s. 448). Risk-
aversionen bestäms bl.a. av den aktuella nyttighetens karaktär. Pålitlig till-
gång till dricksvatten är viktigare jämfört med om gungan i lekparken råkar 
vara upptagen. Därför kan det vara önskvärt att ha en viss överkapacitet för 
basnyttigheter medan andra varor kan tillhandahållas i relativt sett mindre 
mängder. Ett annat alternativ är att begränsa användningen så att användarna 
är garanterade en viss tillgång till nyttigheten. Detta förutsätter att det är 
möjligt att kontrollera användandet/användarkretsen, se nästa avsnitt. Om det 
finns alternativ för nyttigheten kan bristsituationer hanteras genom att an-
vändningen flyttas över till substitutet, jfr Sandler & Tschirhart (1997). Om 
det t.ex. uppstår brist på grundvatten i ett område kan överföring från en 
annan källa lösa problemet. Den totala kapaciteten har då ökats utan att den 
enskilda resursen expanderats. För att denna typ av lösningar ska vara attrak-
tiva krävs det att belastningen på de enskilda resurserna inte följer likartade 
mönster. Uppstår brist eller trängsel oftast samtidigt i alla nyttigheterna går 
det ju inte att flytta användningen.70  

Avslutningsvis några ytterligare kommentarer om preferensers betydelse 
för trängseleffekter. Som noterades ovan kan individernas preferenser variera 
med avseende på hur gemensam användning upplevs. Ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv är preferenser som är positiva till gemensam användning att 
föredra framför negativa. Om medborgarna inte upplever att flera använder 
nyttigheter tillsammans som negativt ökar det icke-rivaliserande inslaget. 
 
68 Ett annat sätt att signalera hur trängseleffekterna varierar över tiden är att införa tullavgifter 
som är beroende av trängseln (Minasian, 1979). Observera att avgifternas storlek måste vara 
kända av användarna för att systemet ska fungera. Detta kan lösas genom fasta avgifter för olika 
tidpunkter. Med förbättrad informationsteknologi kan även avgifter som varierar med den faktis-
ka trängseln tänkas fungera allt bättre. 
69 Användande av vägar är naturligtvis också delvis icke-rivaliserande. Allmänna kommunika-
tionsmedel har dock vanligen en mycket lägre kostnad per användare, d.v.s. fler kan använda 
nyttigheten vid motsvarande investeringskostnader. Dessutom ger biltrafik upphov till större 
negativa externa effekter, som avgaser. 
70 Finns det ständig överkapacitet i någon av nyttigheterna fungerar lösningen ändå, eftersom det 
då går att flytta användning även om belastningen är hög samtidigt i nyttigheterna. 
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Nyttigheten blir i denna mening mer kollektiv, vilket i sin tur innebär att flera 
kan använda den samtidigt utan att nyttan avtar.71  

För vissa typer av nyttigheter ökar till och med användarnas individuella 
nytta inledningsvis när fler användare tillkommer (Cornes & Sandler, 1996 
s. 357). Hultkrantz (1995) tar en badstrand som exempel. Många människor 
tycker att det är trevligare med sällskap jämfört med att bada helt själva. Blir 
den fysiska trängseln sedan alltför stor kommer individerna att uppleva nega-
tiv trängsel. För denna typ av resurser finns det alltså en viss användnings-
grad som genererar de högsta individuella nyttonivåerna.72  

3.1.4 Exkluderbarhet – Möjlighet att begränsa använd- 
  ningen 
Den andra komponenten i klassificeringen av varor handlar om möjligheten 
att begränsa användningen. Den helt kollektiva varan kännetecknas ju av 
total avsaknad av exkluderbarhet, d.v.s. när varan väl är tillgänglig kan alla 
använda den. I verkligheten är detta mycket ovanligt, då det för de flesta 
nyttigheter är möjligt att begränsa användningen. Men ofta är det dock tek-
niskt komplicerat och/eller förknippat med stora kostnader. I detta avsnitt 
diskuteras först fallet där användningen inte går att begränsa och därefter 
övergångsformerna mellan denna extrem och fullständig exkluderbarhet. 

Ingen exkluderbarhet 
Som visats är icke-rivaliteten en central parameter rörande optimalt konsum-
tionsmönster. Till rivaliserande varor bör av effektivitetsskäl definierade och 
överlåtbara rättigheter upprättas. Ett problem är att det inte alltid är möjligt 
att skapa rättigheter som går att upprätthålla. Ibland medför varors fysiska 
egenskaper att det är svårt att begränsa användningen. Återigen kan radio-
sändningen tjäna som exempel. Innan kodade sändningar var tekniskt möjli-
ga var det omöjligt att hindra någon från att lyssna på radioprogram som gick 
ut i etern. Ett ännu tydligare exempel är luft för inandning. Det är, givet da-
gens teknologi, inte möjligt att upprätta exklusiva rättigheter att inandas luft.  

 
71 Buchanan (1965) noterar att ju högre välståndet i ett samhälle blir desto högre blir efterfrågan 
på privata alternativ. Detta kan förklaras med pengarnas avtagande marginalnytta. Om priset på 
en individualiserbar nyttighet, som en swimmingpool, är konstant kommer efterfrågan att öka ju 
mer pengar som tillförs de potentiella användarna. 
72 Den största totala nyttan kan dock erhållas vid en annan användningsgrad. Den ligger ju alltid 
där marginalnyttan för den sist tillkommande användaren är lika med den totala marginalkostna-
den han/hon påför de andra användarna. 
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När det gäller radiosändningar leder inte detta till några effektivitetsförlus-
ter, så länge vi begränsar oss till ett rent konsumtionsperspektiv. Eftersom det 
är optimalt att så många som möjligt får tillgång till nyttigheten gör det ing-
enting att det inte går att hindra någon från användande. Däremot uppstår 
problem på produktionssidan. Eftersom det inte går att hindra någon från att 
fritt konsumera varan är det inte heller möjligt att ta ut direkta avgifter för 
användandet. Om denna typ av varor ska produceras måste alternativa finan-
sieringslösningar, som skatter, reklam eller frivilliga bidrag, användas. 

Vid en första anblick tycks inga effektivitetsförluster heller uppstå vid an-
vändning av luft. Principiellt finns det dock en viktig skillnad mot radiosänd-
ningen i det att syret i luft konsumeras vid användandet. Hypotetiskt sett är 
det möjligt att brist på andningsbar luft inträder. I en sådan situation kommer 
luften att erhålla ett ekonomiskt värde och fri tillgång kommer att leda till 
överutnyttjande. Exemplet kan tyckas sakna praktisk relevans, men logiken 
bakom det är dock av största intresse. Om det saknas rättigheter till knappa 
varor som konsumeras vid användandet eller det finns brister i efterlevnad av 
dem kan överkonsumtion och därmed effektivitetsförluster uppkomma. 
Många av dagens stora miljöproblem beror just på detta. Försurning och brist 
på dricksvatten är globala problem som beror på mer eller mindre fritt tillträ-
de till ändliga resurser. 

Begränsad exkluderbarhet 
Att det inte går att utesluta någon från användning av en nyttighet är som 
framgått ett motiv för gemensamt användande. Om nyttigheten samtidigt är 
helt eller delvis rivaliserande i användningen kan svårigheten att begränsa 
användningen orsaka problem. På samma sätt som total icke-rivalitet är 
ovanlig är det också ovanligt att det är helt omöjligt att begränsa använd-
ningen. Däremot kan begränsningar vara ineffektiva om kostnaderna översti-
ger vinsterna.  

Teoretiskt sett finns det fem olika sätt att begränsa användningen, jfr Pihl 
(1997), jämför även ovan om externa effekter. De två första bygger på att 
upprätta rättigheter, jfr Ostrom (1990), det tredje och fjärde grundas på frivil-
lighet och det sista går ut på att ändra individernas värderingar. Metoderna 
är: 

 
1. Individualisering av rättigheter. 

Individualiserade rättigheter innebär att tillträdet för de som inte har rät-
tigheter begränsas. Sådana system kräver fungerande metoder för över-
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vakning av att rättigheterna efterlevs. Detta kan uppnås genom definie-
rande av användarkretsen genom äganderätter eller liknande. 

2. Tvingande institutioner. 
Tvingande institutioner i form av t.ex. lagstiftning innebär att det offent-
liga träder in och inför restriktioner för användandet. Ett exempel är att 
tillträdet till ett värdefullt naturområde begränsas under hela, eller delar 
av, året. 

3. Ekonomiska styrmedel. 
Ekonomiska styrmedel innebär att man genom att t.ex. införa användar-
avgifter kan förändra incitamentstrukturen för de potentiella användarna 
så att de möter de verkliga kostnaderna. Vägtullar är ett exempel på denna 
lösning. 

4. Information. 
Tillgången till information kan ökas i syfte att underlätta för användarna 
att göra korrekta val. Ett exempel på detta är trafikinformation, genom 
vilken trängseln på olika vägar kan kommuniceras till potentiella använ-
dare. 

5. Förändrade preferenser. 
Genom att försöka förändra preferenserna hos användarna så att de frivil-
ligt agerar på ett för gruppen effektivt sätt. Där de andra metoderna byg-
ger på att incitamentstrukturen förändras så att individernas handlande 
styrs mot samhällsekonomisk effektivitet siktar man här in sig på själva 
värderingarna.73  

 
Avgörande för vilket system, om något, som bör införas är relationen mellan 
transaktionskostnaderna för systemet och vinsterna av en minskad överan-
vändning (Cornes & Sandler, 1996 s. 349). Ofta kan en kombination vara 
effektiv. T ex kan en användaravgift för utnyttjande av ett naturområde kom-
bineras med information om användandets konsekvenser för flora och fauna. 

En viktig konsekvens av att det går att begränsa användningen är att det 
vanligen också går att ta ut betalning från användarna. Beroende på nyttighe-
tens fysiska egenskaper och tillgänglig teknologi för betalningssystem kom-
mer kostnaderna för detta att variera (Van Zandt, 1993). Om transaktions-
kostnaderna inte är alltför höga kan det finnas incitament för frivillig produk-

 
73 Som noterades i förgående kapitel är processer som syftar till att förändra preferenser både 
långsamma och osäkra. På kort sikt måste därför sådana system kompletteras med incitamentsty-
rande åtgärder om man vill förändra användningsmönstren. 
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tion av varan (Cornes & Sandler, 1996 s. 240). Möjligheten att kontrollera 
användandet öppnar med andra ord dörren för andra producenter/huvudmän 
än det offentliga.74 Som vi kommer att se nedan finns det dock skäl som talar 
för offentlig styrning även i dessa fall. 

Analysen rörande rivalitet och exkluderbarhet kommer snart att utvecklas, 
men innan detta görs följer närmast ett avsnitt där finansiering och ekono-
miska styrmedel diskuteras. Hittills har vi talat i allmänna ordalag om olika 
finansieringslösningar. I det kommande avsnittet fördjupas analysen avseen-
de för- och nackdelarna med olika finansieringsmetoder.  

3.1.5 Incitament och finansiering 
För att finansiera produktion och/eller drift och underhåll av en nyttighet 
finns det två huvudalternativ. Man kan använda skattemedel eller ta ut avgif-
ter från användarna.75 Det går också att kombinera skatte- och avgiftsfinansi-
ering. Utöver dessa alternativ kan finansieringen i vissa situationer lösas helt 
eller delvis på andra sätt, t.ex. genom reklamintäkter. Sådana lösningar är 
dock endast undantagsvis aktuella för markanknutna gemensamma nyttighe-
ter.  

Skatter kan ur detta arbetes perspektiv vara av två typer.76 Sådana skatter 
som är oberoende av användningen av en nyttighet, som inkomstskatter, och 
sådana som är kopplade till den aktuella användningen, som bensinskatter. 
När det gäller avgifter finns det också två grundtyper. Fasta avgifter innebär 
att när väl avgiften erlagts är användningen av den aktuella nyttigheten fri. 
Ett exempel på detta är månadskort för kollektivtrafik. Rörliga avgifter inne-
bär att man betalar för den aktuella användningen. Ett exempel på detta är 
kontantbetalning för en enskild resa med kollektivtrafik. 

Att på ett eller annat sätt ta betalt för användningen av en nyttighet kan ha 
två effekter. För det första är det ett sätt att lösa finansiering av byggande 
 
74 Även vid offentlig finansiering kan huvudmannaskapet vara enskilt. Skillnaden ligger i att i 
denna situation kan den enskilde frivilligt, och utan ekonomiskt stöd, tillhandahålla varan. 
75 Skattefinansiering bygger på att staten utnyttjar sitt ”våldsmonopol” och tvingar medborgarna 
att betala oavsett om de kommer att använda den aktuella nyttigheten eller inte. Kring detta 
faktum kan det föras rättvisediskussioner, där det både kan anses som rättvist och orättvist att 
betalningen inte är kopplad till den faktiska konsumtionen. Som nämnts tidigare ligger dock 
denna typ av resonemang utanför detta arbetes ramar. 
76 Skatter är i allmänhet förknippade med en generell svaghet, då de riskerar att leda till stör-
ningar och snedvridningar i samhällsekonomin i stort. Kring denna problematik kan mycket 
sägas, men det ligger utanför ramarna i detta arbete, varför det endast konstateras att skatters 
samhällsekonomiska effekter måste beaktas vid val av finansieringslösning. För en lättillgänglig 
genomgång av för- och nackdelar med skattefinansiering, se Hultkrantz & Nilsson (2004 s. 182 
ff). 
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och/eller drift. För det andra kan det, beroende på utformning, vara ett sätt att 
påverka incitamentstrukturen för användarna.77 När det gäller hur markan-
knutna gemensamma nyttigheter ska användas är det den senare effekten som 
är av störst intresse. Givetvis är rena finansieringsfrågor viktiga och kan i 
praktiken vara överordnade incitamentsfrågor, men i detta arbete är priorite-
ringen som sagts den omvända. Målet är att i första hand identifiera de finan-
sieringsalternativ som är mest effektiva ur ett konsumtionsperspektiv. Pro-
blematiken kring denna typ av frågor diskuteras kortfattat i stycket ”Avväg-
ningar mellan effektiva incitament och finansiering” nedan.  

Skatter och avgifter som inte påverkar incitamenten 
De två huvudsakliga finansieringslösningarna som inte påverkar användarnas 
incitamentstrukturer är skatter som inte är relaterade till användningen av den 
aktuella nyttigheten, t.ex. inkomstskatter, och obligatoriska fasta avgifter. 
Med obligatoriska fasta avgifter menas avgifter som måste erläggas oavsett 
hur mycket man använder en nyttighet. Denna typ av avgifter kan t.ex. vara 
knutna till fastighetsinnehav och innebära att fastighetsägaren är skyldig att 
betala en årlig avgift för vägunderhåll oavsett i vilken grad han/hon nyttjar 
vägen.78 

Denna typ av finansieringslösningar har en viktig egenskap genom att det 
inte går att undvika att erlägga avgiften/betala skatten.79 Om det därutöver 
inte finns några andra restriktioner rörande användningen av den aktuella 
nyttigheten kommer detta att leda till att tillgången är fri, d.v.s. det är ”gratis” 
att använda nyttigheten. Ur ett effektivitetsperspektiv är detta en bra lösning 
för nyttigheter med obefintlig, eller mycket låg rivalitet i användandet. Den 
samhällsekonomiska effektiviteten maximeras ju om denna typ av nyttigheter 

 
77 Ur ett konsumtionsperspektiv är skatter, avgifter eller andra ekonomiska styrmedel en typ av 
verktyg som kan användas för att påverka incitamenten för potentiella användare av en nyttighet. 
Om vi t.ex. vill begränsa användningen av ett grönområde kan vi välja att införa en avgift som 
måste erläggas för att få vara i området. I föregående avsnitt redovisades andra metoder för att 
begränsa användningen av nyttigheter. 
78 Ett problem med obligatoriska fasta avgifter är att de generellt sett kan ses som en inskränk-
ning av den individuella friheten och ur detta perspektiv kan de också vara ineffektiva, eftersom 
de tvingar oss att betala för något vi kanske inte vill ha. Vidare kan tvingande avgifter leda till 
andra störningar i ekonomin, då individers handlande kan förändras om de försöker att undvika 
att betala avgifterna. Det finns dock en kategori nyttigheter där denna problematik inte är lika 
relevant. Många av studieobjekten i detta arbete kan klassas som boenderelaterade basnyttighe-
ter. Med begreppet avses nyttigheter som är fysiskt knutna till boendet och som de allra flesta 
individer vill ha tillgång till. Vatten och avlopp samt vägförbindelse är två exempel ur denna 
kategori. 
79 När det gäller fastighetsanknutna avgifter går det dock att undvika betalningsskyldighet 
genom att sälja fastigheten. 
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används av så många som möjligt. Och omvänt, är rivaliteten hög kommer 
denna finansieringslösning att leda till överutnyttjande, förutsatt att det inte 
finns andra styrmedel som begränsar användningen. 

Skatter och avgifter som påverkar incitamenten 
Finansieringslösningar som påverkar användarnas incitamentstrukturer kan 
delas in i tre underavdelningar, frivilliga rörliga avgifter, frivilliga fasta av-
gifter och skatter som är kopplade till användningen av en nyttighet.80  

Frivilliga rörliga avgifter innebär att avgiftens storlek är beroende av den 
faktiska användningen. Detta innebär att potentiella användare kommer att 
väga kostnad mot förväntad nytta vid varje tillfälle han/hon överväger att 
använda nyttigheten. Detta innebär att man genom att variera avgiftens stor-
lek direkt kan påverka användningsgraden av en nyttighet. 

Ur ett effektivitetsperspektiv bör rörliga avgifter sättas till en nivå som 
motsvarar rivaliteten, d.v.s. trängsel- och/eller förslitningseffekter.81 Just den 
egenskapen att rörliga avgifter kan varieras så att användarna möter korrekta 
incitamentstrukturer rörande rivaliteten gör att de är särskilt lämpliga för 
nyttigheter som uppvisar hög rivalitet. Notera dock att rörliga avgifter kom-
mer att leda till en ineffektiv underkonsumtion av nyttigheter om de utformas 
för att förutom trängsel- och förslitningseffekter även inkludera produktions-
kostnader. Om vi tar en väg som exempel är det effektivt med en avgift som 
täcker drift och underhåll samt eventuella trängseleffekter, men om den även 
används för att täcka anläggningskostnader kommer utnyttjandet att bli allt-
för lågt. 

Frivilliga fasta avgifter innebär som sagts att när väl avgiften erlagts är det 
fritt att använda den aktuella nyttigheten. När det gäller incitamenten för 
användarna kommer detta att leda till att vissa individer väljer att inte betala 
den fasta avgiften och därmed inte använda nyttigheten överhuvudtaget. Hur 
stor denna effekt blir totalt sett beror på relationen mellan storleken på avgif-
ten och den förväntade nytta de potentiella användarna förväntar sig av att 
kunna använda nyttigheten. En låg avgift kombinerat med stor förväntad 
nytta leder till att få individer väljer att inte erlägga avgiften och vice versa. 

 
80 I detta sammanhang kan skatter som är utformade så att de påverkar incitamenten för konsum-
tion på samma sätt som rörliga avgifter jämställas med varandra. Typexemplet är skatt på bensin 
som ju i princip har samma effekter på incitamenten för användarna som en rörlig avgift per 
kilometer skulle ha. 
81 I praktiken kan dock de transaktionskostnader som ett sådant fintrimmat system kan alstra 
göra att det är mer effektivt med ett trubbigare system. 
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Om avgifter används för att finansiera fasta kostnader kan det vara bra att 
hellre sätta dem för lågt än för högt, jfr Jones (1998). Om huvudmannen hade 
tillgång till perfekt information om användarnas preferenser skulle det gå att 
bestämma en effektiv avgiftsnivå, där hänsyn tagits till såväl finansiering, 
d.v.s. företagsnytta, som total samhällsnytta.82 I praktiken är detta mycket 
svårt, då användarnas preferenser inte är lätta att observera. Man kan hamna 
väldigt fel om avgifterna endast baseras på den totala intäktsnivån och inte på 
konsumtionsmönster. Tänk en situation där en hög avgift med låg använd-
ning ger lika stora intäkter som en lägre, med högre användning. Ur ett före-
tagsekonomiskt perspektiv är alternativen jämbördiga, men ur ett samhälls-
perspektiv är det senare mer effektivt. Minns att så länge inte trängseleffekter 
inträder medför all användning ett tillskott till den totala samhällsnyttan. Med 
andra ord bör i detta fall aktören som sätter avgiftsnivån ges incitament att 
beakta den totala samhällsnyttan. 

Skatter som är kopplade till användningen innebär att användarna måste 
erlägga skatt som är relaterad till den faktiska användningen av en nyttighet. 
Ett typexempel är skatt på bensin, som ju också kan ses som en form av rör-
lig avgift för att använda vägar. Om skatten utformas så att den motsvarar de 
kostnader som användningen ger upphov till kommer detta att leda till att 
användarna möter en effektiv incitamentstruktur. Eftersom den här behandla-
de typen av skatter ur ett incitamentperspektiv är likvärdiga med rörliga av-
gifter gäller de resonemang som förs rörande incitament om rörliga avgifter 
även denna form av skatter. 

Ur ett effektivitetsperspektiv är frivilliga fasta avgifter sämre än lösningar 
som inte påverkar incitamentstrukturerna när det gäller nyttigheter utan riva-
litet, eftersom avgiften alltid kommer att leda till ett visst bortfall av använda-
re. För nyttigheter som uppvisar större rivalitet är frivilliga fasta avgifter i 
utgångsläget inte att föredra framför rörliga, då utformningen gör att alla som 
väl erlagt avgiften saknar incitament att beakta trängsel- och/eller förslit-
ningseffekter.  

Ibland kan en kombination av fasta och rörliga avgifter vara den bästa lös-
ningen. Om man gör en uppdelning där produktionskostnader finansieras 
genom en fast avgift och trängsel- och/eller förslitningseffekter genom en 
rörlig kan detta vara mer effektivt än om endast en av avgiftstyperna an-
vänds. Detta gäller särskilt om de fasta avgifterna är obligatoriska, eftersom 
den fasta avgiften då inte styr bort potentiella användare samtidigt som den 

 
82 Eftersom markanknutna nyttigheter ofta är naturliga monopol går det inte att förlita sig på att 
en effektiv prisbildning i sådana lägen ska uppstå av sig själv. 
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rörliga komponenten kan göra att användarna får korrekta incitament i an-
vändningsfasen.  

Transaktionskostnader 
Resonemangen ovan har inte tagit hänsyn till skillnaden i transaktionskost-
nader mellan olika typer av finansieringssystem. Att använda skatter för att 
bekosta produktion och drift av nyttigheter har den fördelen att man slipper 
anordna betalningssystem för inhämtande av t.ex. avgifter. Skattefinansiering 
genererar med andra ord till lägre transaktionskostnader än avgiftsfinansie-
ring i detta led, men å andra sidan leder de ju till störningar i andra delar av 
ekonomin. När det gäller avgifter kan det generellt antas att system med fasta 
avgifter genererar lägre transaktionskostnader än system med rörliga. Det går 
t.ex. åt mindre resurser för att betjäna resenärer med ett månadskort jämfört 
med sådana som löser biljett vid varje restillfälle.  

Om rörliga avgifter ska anpassas till de verkliga kostnaderna vid använd-
ningstillfället kan detta också leda till höga transaktionskostnader, vilket kan 
medföra att det totalt sett mest effektiva alternativet innebär en schablonise-
ring där avgiften sätts utifrån en genomsnittlig kostnad.83 

Avvägningar mellan effektiva incitament och finansiering 
Hittills har vi fokuserat på effektiviteten ur ett konsumtionsperspektiv och 
diskuterat olika finansieringsalternativs styrkor och svagheter ur detta hänse-
ende. I verkligheten kan det dock vara så att den ur ett konsumtionsperspek-
tiv mest effektiva finansieringslösningen inte är tillgänglig eller har andra 
svagheter. T.ex. kan det offentliga sakna resurser eller intresse av att finansi-
era en nyttighet som idealt sett borde skattefinansieras. Och omvänt kan det 
anses att en nyttighet som ur ett effektivitetsperspektiv borde avgiftsfinansie-
ras ska finansieras solidariskt via skattemedel. 

Om det är så att det finns andra aspekter än effektivitet i användningen 
som påverkar finansieringsmöjligheterna bör mot bakgrund av detta finansie-
ringslösning väljas utifrån tillgängliga alternativ. Man får helt enkelt göra en 
effektivitetsanalys av de till buds stående alternativen. 

 
83 Att utforma avgifter som speglar reella trängseleffekter är komplicerat. Att förlita sig till en 
normal process där prisbildningen sker på en marknad är ofta inte en möjlig väg att gå. Eftersom 
kostnaden, d.v.s. den avtagande marginalnyttan, hela tiden är beroende av den aktuella använd-
ningen av varan krävs det en stor mängd information. För det första måste alla aktuella använda-
re identifieras. För det andra måste deras användningsgrad bestämmas. Slutligen är det nödvän-
digt att känna till hur dessa användare värderar förekomsten av andra användare, d.v.s. hur deras 
marginalnytta påverkas av andras användning. Att ta fram och synkronisera all denna informa-
tion till en fungerande marknad är under realistiska förhållanden ofta inte praktiskt genomförbart. 
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Finansiering och incitament – sammanfattning  
Att välja finansieringslösning är komplicerat. Skatter medför ofta ineffektivi-
teter i andra delar av ekonomin och avgifter som inte är anpassade till rivali-
teten i användningen av den aktuella nyttigheten skapar ineffektiva incita-
ment i användningen. Avgifter kan dessutom vara utformade på olika sätt, 
med fasta och/eller rörliga komponenter. Vidare är olika lösningar förknip-
pade med olika transaktionskostnader. Mot bakgrund av detta är det nödvän-
digt att noga analysera det enskilda fallet för att finna den lösning som totalt 
sett är mest effektiv. Väljs en ren avgiftslösning kan det vara effektivt att 
täcka produktionskostnaderna via en fast avgift och de rörliga genom en 
avgift som beror av den faktiska användningen. Då störs inte konsumtionsin-
citamenten lika mycket som med enbart rörliga avgifter. Om en ren avgiftsfi-
nansiering skulle resultera i så höga avgifter att användningen minskar märk-
bart är ett annat alternativ att kombinera avgifter och skattefinansiering. När 
det gäller utformningen av avgifter pekar aktuell forskning mot att en meny 
av kontrakt kan vara en effektiv lösning, där användarna erbjuds att välja på 
t.ex. en fast avgift kompletterad med en låg rörlig del och en helt rörlig av-
gift, som då är högre. 

Avslutningsvis kan det vara så att den mest effektiva lösningen inte är ett 
reellt alternativ, beroende på att det offentliga saknar t.ex. resurser. I sådana 
lägen får analysen utgå från att bedöma effektiviteten hos de tillgängliga 
alternativen. 

3.2 En klassificering av varutyper 

Efter denna genomgång av vissa teoretiska byggstenar är syftet nu att identi-
fiera och analysera olika typer av varor. Denna klassificering av varutyper 
utgör tillsammans med indelningen i sociala grupper som identifierades i 
föregående kapitel två av beståndsdelarna i den analysmodell som kommer 
att presenteras i kapitel 5.  
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Om rivalitet och exkluderbarhet kombineras med varandra kan fyra huvudka-
tegorier av varor urskiljas. Utöver dessa finns det ytterligare två typer av 
varor, vilka egentligen kan ses som undergrupper, eller övergångsformer, till 
huvudkategorierna. Den följande genomgången beskriver i första hand ideal-
typerna i sina renodlade former, i syfte att peka ut respektive kategoris unika 
egenskaper, men i praktiken är de flesta nyttigheter mellanformer av idealty-
perna och kan bäst beskrivas på ett kontinuerligt spektrum, se figur 3.1.84 
Situationen kompliceras ytterligare av att många nyttigheter ändrar karaktär 
med användningsgraden. De kan vara icke-rivaliserande vid låg användning, 
men allt eftersom användningen ökar tilltar även rivaliteten. 

 
84 Lokala kollektiva varor liknar vanliga kollektiva varor mycket, varför de avhandlas sist i 
avsnittet om kollektiva varor.   

Kollektiva varor Gemensamma 
resurser

Klubbvaror

Privata varor

Lokala 
kollektiva varor

Tullvaror

Exluder-
barhet

Rivalitet

Hög

Hög

Låg

Låg

Figur 3.1 En klassificering av olika varor/resurser i ett kontinuerligt spet-
krum, jfr Ostrom et al,( 1994 s. 7).
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Genomgången är inriktad på tre huvudfrågor. Först studeras hur effektivi-
teten i konsumtionen ser ut för respektive kategori, d.v.s. hur varorna bör 
konsumeras. Därefter diskuteras hur finansieringen av produktion och/eller 
drift och underhåll kan lösas. Slutligen behandlas frågan om hur ansvar för 
byggande och drift ska utformas.  

3.2.1 Privata varor 
Privata varor omfattar en mängd nyttigheter i samhället. Hög rivalitet i an-
vändandet samt goda möjligheter att begränsa användarkretsen kännetecknar 
de flesta vanliga konsumtionsvaror. Exempel på privata varor är ett äpple och 
ett klädesplagg. 

Hur bör privata varor konsumeras? 
Den höga rivaliteten gör att privata varor lämpar sig för individualiserad 
konsumtion.  

Hur bör privata varor finansieras? 
Eftersom det är lätt att avgränsa användningen för privata varor är det också 
lätt att lösa finansieringen via vanliga marknadsöverlåtelser.  

Hur bör ansvar för byggande och drift av privata varor lösas? 
Under förutsättning att det finns en väl definierad äganderätt, understödd av 
någon form av sanktionsmakt, allokeras dessa varor bäst via marknader. 
Adam Smiths ”osynliga hand” fungerar och effektivitet uppnås vanligen utan 
större externa marknadsingrepp.85 Som noterats tidigare kan förekomst av 
marknadsmisslyckanden medföra att denna generella slutsats inte alltid gäll-
er. Om det t.ex. föreligger en monopolsituation kan det vara mest effektivt att 
reglera den aktuella marknaden, alternativt helt övergå till en planeringsme-
kanism. Utifrån detta arbetes utgångspunkter finns det dock bara ett motiv 
för extern kontroll av produktion och konsumtion av privata varor. Om an-
vändandet av nyttigheten genererar externa effekter, positiva eller negativa, 
kan extern styrning, genom t.ex. offentliga regleringar vara effektivitetshö-
jande. Kom dock ihåg att det finns många sätt att hantera externa effekter, 
varför det inte alls är säkert att reglerande lagstiftning är den mest effektiva 
lösningen. 
 
85 Om transaktionskostnader av någon anledning är betydande kan motiven för extern reglering 
öka även för denna kategori. I detta arbete, där fokus ligger på relationen enskilt – gemensamt, 
saknar emellertid den aspekten betydelse. 
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3.2.2 Kollektiva varor 
Den rena kollektiva varan kännetecknas av att om någon använder den på-
verkas på intet sätt andras användning. Vidare är det inte möjligt att begränsa 
användarkretsen.86 När varan väl finns tillgänglig kan alla använda den. Typ-
exemplet på en ren kollektiv vara är en okodad radiosändning. 

Problemen med kollektiva varor uppstår på produktionssidan. Eftersom det 
inte är möjligt att utestänga någon, eller via direkta medel ta betalt för använ-
dandet, uppstår ett incitamentsproblem. Hur ska man få någon att betala för 
något, som t.ex. en okodad radiosändning, som är fritt tillgängligt? För en 
nyttomaximerande individ är det naturliga att använda nyttigheten utan att 
betala. Inom ekonomin brukar ett sådant beteende kallas för free-riding, eller 
på svenska att agera ”fripassagerare”. Man använder nyttigheten utan att 
betala och hoppas på att någon annan ska lösa finansieringen. Om alla tänker 
på samma sätt är sannolikheten liten för att kollektiva varor ska produceras i 
tillräcklig omfattning marknadsvägen. Vi får alltså en underproduktion av 
kollektiva varor. Antingen kommer de inte att produceras alls, eller så produ-
ceras de i alltför liten omfattning (Stiglitz, 2000 s. 80).  

När det gäller produktion av kollektiva varor är Olsons (1965) typologise-
ring av grupper relevant, se avsnitt 2.4. Observera att det inte är frågan om 
samma uppdelning i tät, gles och anonym grupp som utförts i detta arbete. 
Enligt den är sammansättningen av den grupp som vill ha den kollektiva 
varan avgörande för om, och i så fall i vilken utsträckning, frivillig produk-
tion är möjlig. I gruppen är två faktorer avgörande, antalet medlemmar samt 
de enskilda individernas personliga intresse av att varan produceras. Olson 
identifierar tre typer av grupper där förutsättningarna för produktion av kol-
lektiva varor varierar (Moberg, 1994). Den första, och vanligen minsta, be-
nämner han privilegierad. I denna typ av grupp finns det minst en individ 
som värderar den kollektiva nyttigheten högre än kostnaden för att producera 
den. Idealt sett kan därför nyttigheten produceras genom ett enskilt initiativ. 
Den andra gruppen är intermediär och har ingen medlem som ensam värderar 
nyttigheten mer än kostnaden. Däremot är gruppen så pass liten att varje 
medlems handlande påtagligt påverkar betingelserna för de övriga. I sådana 
mellanstora grupper kan samarbete komma till stånd som resulterar i att nyt-
tigheten produceras. Avgörande är om användarna lyckas samordna sig. Här 
kan förekomsten av tillit och socialt kapital i gruppen vara av avgörande 

 
86 Rent tekniskt är det nästan alltid möjligt att begränsa användningen om tillräckligt med resur-
ser tillförs. Är dessa kostnader väldigt höga blir det dock i praktiken ogenomförbart att försöka 
begränsa användningen (Stevenson, 1991 s. 54). 
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betydelse. Den sista gruppen kallar Olson latent. Här är medlemsantalet stort, 
kanske en hel nation eller en kommun, vilket innebär att de enskilda indivi-
dernas handlande endast medför små konsekvenser för övriga. Generellt sett 
kan man inte räkna med att kollektiva nyttigheter kommer att produceras 
frivilligt i sådana miljöer.  

Hur bör kollektiva varor konsumeras? 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör varor som karakteriseras av total 
icke-rivalitet konsumeras av så många som möjligt, eftersom den samlade 
nyttan ökar med användandet (Conley & Wooders, 1998 s. 106). Detta inne-
bär alltså att användningen av en nyttighet med den kollektiva varans egen-
skaper utifrån ett konsumtionsorienterat effektivitetsperspektiv inte bör be-
gränsas.  

Hur bör kollektiva varor finansieras? 
Den totala icke-rivaliteten gör att finansiering via skattemedel eller obligato-
riska fasta avgifter är mest effektiv eftersom den innebär att tillgången blir 
fri. Obligatoriska fasta avgifter kan dock bli svårhanterliga, då avsaknaden av 
exklusionsmöjligheter gör det svårt att fastställa vilka som ska erlägga avgif-
terna. Eftersom det inte går att begränsa användningen av kollektiva varor är 
inte heller frivilliga fasta eller rörliga avgifter möjliga. I vissa specifika situa-
tioner kan det dock finnas två ytterligare alternativ. För det första kan det 
tänkas att det som ovan nämnts finns någon som är beredd att ta på sig kost-
naderna för produktion och eventuell drift. Det kan dock antas att sådana 
situationer är mycket ovanliga. För det andra kan någon vara beredd att bidra 
till finansieringen mot någon form av motprestation. T.ex. kan radiosänd-
ningar finansieras via reklam.87 

Hur bör ansvar för byggande och drift av kollektiva varor lösas? 
Enligt vad som sagts ovan kommer frivillig produktion av kollektiva varor 
sällan till stånd. Är omständigheterna goda kan nyttigheter produceras av 
små grupper, medan det är nästan omöjligt för större grupper att spontant 
samordna sig. Om villkoret om icke-exkluderbarhet ges upp, helt eller delvis, 

 
87 I sammanhanget kan en kort kommentar angående legitimiteten i användandet av skattemedel 
göras. För att medborgarna ska acceptera att kollektiva nyttigheter finansieras via skattemedel 
kan det generellt sett antas att ändamålet med nyttigheten betraktas som legitimt. Allmänt kan 
sägas att det torde betraktas som mer legitimt att använda skattemedel för att tillhandahålla 
basvaror, som vägar och va-anläggningar, än nyttigheter som endast vissa medborgare är intres-
serade av. 
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förändras förutsättningarna för produktion. Går det att kontrollera och be-
gränsa konsumtionen kan privat produktion bli aktuell (Cornes & Sandler, 
1996 s. 56). Denna problematik kommer att diskuteras i avsnitten om tull- 
och klubbvaror. 

I de allra flesta fallen är därför det enda alternativet för att komma runt 
problematiken med free-riding och underproduktion att det offentliga tar på 
sig ansvaret för att tillhandahålla nyttigheten och löser finansieringen via 
skattemedel.88 Om det går att lösa finansieringen genom reklam eller liknan-
de kan dock andra huvudmannaskapsformer vara möjliga. 

Ett specialfall – lokala kollektiva varor 
Skillnaden mellan en traditionell kollektiv och en lokal kollektiv vara är att 
det i det senare fallet endast är en begränsad krets människor som har någon 
nytta av varan.89 Detta är relativt vanligt förekommande när det gäller mark-
anknutna nyttigheter, som t.ex. ett mindre grönområde i ett villakvarter eller 
vacker omgivning. Även om det inte är möjligt att begränsa användarkretsen 
blir användningen av nyttigheten i praktiken begränsad genom att det endast 
är vissa individer som har tillgång och närhet till den. Notera dock att det 
alltid kan finnas ”sekundära användare” till en lokal kollektiv vara. En park 
kan t.ex. användas av vem som helst, även om den naturligtvis är av störst 
värde för de kringboende. Avgörande för om en nyttighet ska klassificeras 
som en kollektiv eller lokal kollektiv vara är andelen sekundära användare. 

Den lokala kollektiva varans egenskaper gör att det kan vara möjligt att 
decentralisera beslutande och/eller finansiering. Eftersom det kan gå att ur-
skilja en primär geografiskt begränsad användarkrets kan det vara ett alterna-
tiv att lägga huvudmannaskapet på denna grupp. Vidare kan finansieringen 
lösas genom att avgifter tas ut från den primära användargruppen via t.ex. 
obligatoriska avgifter.  

Om användarkretsen inte sammanfaller med någon befintlig jurisdiktion 
med rätt att ta ut skatt kan det bli nödvändigt att skapa nya lösningar. T.ex. 
kan villaföreningar ta ut avgifter. Det gäller då att skapa möjligheter för den 
juridiska organisationen att utöva tvång. Alternativt kan medel tillföras från 
en större jurisdiktion som kommunen. En faktor som påverkar valet mellan 
 
88 Observera att ett offentligt ansvar inte per automatik också måste innebära att det är det offent-
liga som anlägger och driver nyttigheten. I sammanhanget är det främst finansieringsproblemati-
ken som måste hanteras och då räcker det med att det offentliga tar på sig ansvaret för detta, 
medan produktion och drift kan läggas på någon annan part. Som vi kommer att se senare är 
dock denna typ av semioffentliga lösningar förknippade med andra problem.  
89 Teorietiskt sett kan denna krets vara geografiskt eller intressemässigt definierad. Eftersom 
detta arbete behandlar markanknutna nyttigheter är det den första kategorin som är av intresse. 
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dessa alternativ är användarkretsens utseende. Används nyttigheten till över-
vägande del av de närboende talar detta för att de också står för kostnaderna. 
Om nyttigheten även används av andra talar detta för att en större jurisdiktion 
står för hela eller delar av finansieringen via skattemedel.90 

I de fall kretsen av möjliga användare skiljer sig från dem som beslutar om 
nyttigheten talar man om spillover-effekter (Cornes & Sandler, 1996 s. 33). 
Sådana effekter blir av särskilt intresse och kan också bli problematiska om 
det inte är möjligt att belasta de externa användarna med kostnader för nytt-
jandet. Hur ska man t.ex. av en tillfällig besökare i en stad ta betalt för an-
vändandet av en park? Ofta är det tekniskt möjligt att konstruera system för 
betalning, parken kan ju förses med staket och biljettkur. Problemet är då 
istället att kostnaderna för uppbärande av betalning kan bli så stora att det 
inte är effektivt att ta betalt för användandet. När utestängande är möjligt 
brukar vi dock inte tala om kollektiva varor, utan om s.k. klubbvaror, se 
nedan. 

3.2.3 Tullvaror 
Rena tullvaror kännetecknas av fullständig icke-rivalitet i användandet och 
möjlighet att begränsa användarkretsen. Två typexempel är en kodad radio-
sändning och en vägbro. Förekomsten av rena tullvaror är dock låg och van-
ligare är att det finns en viss rivalitet. Detta kan avse både förslitningseffekter 
och trängseleffekter. Om vi återgår till vägbron kommer varje färd över den 
att alstra förslitningseffekter, även om dessa är mycket små. Vidare kan det 
bli köer om belastningen närmar sig kapacitetstaket. Om rivaliteten blir allt-
för hög är det inte längre fråga om en tullvara, utan istället en klubbvara, se 
nedan. 

Hur bör tullvaror konsumeras? 
I likhet med de kollektiva varorna är det för rena tullvaror ur ett konsum-
tionsperspektiv optimalt att alla som vill konsumera varan kan göra det. I den 
mån nyttigheten uppvisar rivalitet är det effektivt att begränsa användningen, 
om inte transaktionskostnaderna för detta överstiger de allokeringsmässiga 
vinsterna. 

 
90 Ett typexempel hur den senare kategorin hanterats i Sverige är underhållsbidragen till enskilda 
vägar. Mot att vägen hålls tillgänglig för allmänheten erhåller väghållaren bidrag till underhållet, 
se kapitel 6. 
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Hur bör tullvaror finansieras? 
Eftersom det går att begränsa konsumtionen av tullvaror går det att lösa fi-
nansieringen genom både skatter och avgifter. Ur ett konsumtionsorienterat 
perspektiv är finansieringslösningar som inte påverkar incitamentstrukturer-
na, d.v.s. skatter och obligatoriska avgifter, mest effektiva eftersom den tota-
la samhällsnyttan ökar med antalet konsumenter.  

De goda möjligheterna att begränsa användningen gör dock att lösningar 
som påverkar incitamenstrukturerna, d.v.s. rörliga avgifter etc., alltid är ett 
alternativ. På bron kan tullstationer uppföras och radiosändningen kan göras 
tillgänglig genom någon form av avkodningsanordning. Det är som sagt inte 
idealt med denna typ av avgifter, men om det offentliga saknar medel eller 
intresse av att tillhandahålla en nyttighet kan det vara det enda sättet att lösa 
finansieringen på. För att minska effektivitetsförlusterna som avgifter ger 
upphov till är det viktigt att analysera relationen mellan individernas betal-
ningsvilja och avgifternas storlek. Om de potentiella användarna värderar en 
nyttighet högt behöver en låg avgift inte resultera i ett stort bortfall av använ-
dare, vilket i sin tur då innebär att också effektivitetsförlusten blir liten.91  

Hur bör ansvar för byggande och drift av tullvaror lösas? 
Om finansieringen löses via skatter är det naturliga att det offentliga också 
ansvarar för byggande och drift. 

Eftersom det är möjligt att kontrollera användandet och därigenom lösa fi-
nansieringen via användaravgifter finns det inga tekniska hinder för att förlita 
sig på marknadslösningar. Tullvaror kan därför tillhandahållas av privata 
entreprenörer.  

Det kan dock uppstå problem med marknadslösningar om prissättningen är 
oreglerad, eftersom monopolsituationer är vanliga vid gemensamma nyttig-
heter. Vägar och va-anläggningar är typexempel på detta där det sällan finns 
flera konkurrerande anläggningar. I avsaknad av extern kontroll kan huvud-
mannen utnyttja sin situation och ta ut monopolvinster, jfr Newbury (1994). 
En naturlig lösning för att undvika detta är att det offentliga går in med re-
gleringar, men detta ger inte heller någon garanti för en effektiv prissättning. 
Som Evans (1992) noterar kan det förväntas att sådana institutioner tar andra 
faktorer än den aktuella resursen i beaktande. Om intäkterna inte oavkortat 
går tillbaka till drift och underhåll av nyttigheten är det rimligt att anta att 

 
91 Som vanligt kommer system för uppbärande av avgifter att generera transaktionskostnader, 
vilka måste räknas in i den totala effektivitetsanalysen. Samtidigt leder ju även skatter till inef-
fektiviteter som också måste beaktas. 
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andra faktorer, som organisationens totala budget, kan påverka avgifternas 
storlek. Utifrån ett effektivitetsperspektiv är det därför viktigt att det finns 
insyn i prissättningsprocessen, oavsett om huvudmannaskapet är privat eller 
offentligt, jfr Sheldon et al. (1993).  

Ett alternativ till privata och offentliga huvudmän är att användarna själva 
tar på sig ansvaret. En sådan lösning har en uppenbar fördel. Om användarna 
själva löser finansieringen elimineras problemen med bl.a. monopolistiskt 
beteende. Den största svagheten med gemensamma lösningar är att det, som 
vanligt, inte fungerar om ”skalan” blir för stor. Det är inte realistiskt att tro 
att bilisterna på en motorväg ska kunna samordna sig.  

3.2.4 Gemensamma resurser – “Common Pool  
  Resources” 
Gemensamma resurser kännetecknas av rivalitet i konsumtionen och låg 
exkluderbarhet. Denna kombination kan leda till allvarliga konsekvenser 
avseende både underproduktion och överutnyttjande. Varor som kräver akti-
va åtgärder för att produceras kommer knappast att tillhandahållas på frivillig 
väg. Anledningen är att varan konsumeras vid användningen utan att det går 
att ta ut direkta avgifter. Skillnaden mot den kollektiva varan är att använd-
ning medför att varan också i viss utsträckning förbrukas. Det är svårt att se 
någon som har incitament att tillhandahålla sådana varor på en fri marknad.  

Många naturresurser är att hänföra till denna kategori. Vilka följder fri till-
gång till t.ex. luft och fiske kan få är väl dokumenterade. Mest känd är kan-
ske Hardins (1968) beskrivning av hur naturresurser riskerar att överutnyttjas 
och förstöras om tillgängligheten inte kan begränsas. Rovdrift på icke-
privatiserade skogar och utfiskning av hav och sjöar är bara två exempel av 
många på denna ”allmänningarnas tragedi”.  

Hur bör gemensamma resurser konsumeras? 
Inslaget av rivalitet gör alltså att det vanligen är önskvärt att kontrollera kon-
sumtionen för gemensamma resurser för att undvika överutnyttjande (Steven-
son, 1991 s. 55). Detta gäller dock inte alltid då gemensamma (natur)resurser 
kan delas in i två underavdelningar; förnybara och icke förnybara (Devlin & 
Grafton, 1998 s. 68). För förnybara resurser uppstår problemen först när 
konsumtionen överstiger förnyelsetakten. Så länge uttaget är mindre än ny-
bildningen är användningen långsiktigt hållbar. Så fort som uttaget blir större 
än återbildningen riskeras resursen att på sikt utarmas. Grundvattenmagasin 
som förstörts genom saltvatteninträngning och djurarter som utrotats p.g.a. 
alltför intensiv jakt är två exempel på sådana effekter. Upp till balanspunkten 
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är den gemensamma resursen jämförbar med den kollektiva varan och motiv 
att begränsa användningen saknas. Bortom denna punkt är det emellertid 
nödvändigt att på något sätt minska konsumtionen, eller öka tillgången, om 
inte resursen som sådan ska vara hotad.  

För den andra underkategorin, icke förnybara resurser, är det nödvändigt 
att redan från början försöka kontrollera användandet. All konsumtion mins-
kar den tillgängliga mängden och eftersom resursen, som kan exemplifieras 
med olja, är ändlig är fri tillgång inte lyckad. Problemet är som nämnts att det 
ofta är omöjligt, alternativt mycket kostsamt, att begränsa användningen. 

När det gäller gemensamma resurser som inte är naturresurser, utan någon 
form av anlagda nyttigheter är problematiken rörande överutnyttjande av en 
delvis annan karaktär än för naturresurser. Eftersom de går att återställa ge-
nom underhåll blir det snarast en fråga om vem som ska stå för kostnaderna 
för detta. Ur ett effektivitetsperspektiv är det förstås även önskvärt att incita-
menststrukturen för användning av anlagda gemensamma resurser utformas 
så att användarna möter de verkliga kostnaderna för sitt utnyttjande. Svårig-
heten att kontrollera konsumtionen gör dock att detta i enlighet med vad som 
ovan sagts är svårt. 

Sammanfattningsvis bör i de flesta fall konsumtionen av gemensamma re-
surser kontrolleras, men den låga exkluderbarheten gör att det är svårt att 
göra det i praktiken. 

Hur bör gemensamma resurser finansieras? 
Eftersom det är svårt att kontrollera användningen är det svårt att lösa finan-
sieringen av gemensamma resurser genom finansieringslösningar som påver-
kar incitamentstrukturerna, och detta innebär att skatter ofta är det enda till-
gängliga alternativet. Om det går att identifiera en tydlig grupp av primära 
användare kan det gå att införa obligatoriska fasta avgifter, jfr lokala kollek-
tiva varor. När det gäller naturresurser behövs det som nämnts ofta dock 
ingen finansiering. 

Hur bör ansvar för byggande och drift av gemensamma resurser lö-
sas? 
När det gäller produktion och underhåll av denna typ av varor är som visats 
läget komplicerat. Svårigheten att begränsa användningen gör att det vanligt-
vis saknas möjligheter att ta ut avgifter för konsumtionen, vilket i sin tur gör 
att förutsättningarna för att privata aktörer ska tillhandahålla gemensamma 
resurser är små. Mot bakgrund av detta är ofta den enda lösningen att det 
offentliga tar på sig ansvaret för nyttigheten. Eventuella kostnader för pro-
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duktion och underhåll kan då lösas via skattemedel. Fortfarande gäller det 
dock att försöka hantera problematiken med överutnyttjande. Detta gäller 
särskilt resurser som inte kan underhållas – läs naturresurser. 

Det är dock som nämnts inte helt ovanligt att nyttigheter i denna kategori 
uppvisar samma egenskaper som de lokala kollektiva varorna. Ofta kan det 
finnas en naturlig begränsning av användarkretsen och då ökar förutsättning-
arna för att kontrollera användandet. Nyttighetens karaktär kan göra det 
omöjligt att definiera enskilda rättigheter, men om det går att begränsa an-
vändarkretsen kan det fungera bra ändå. Någon form av gemensamma rättig-
heter för den identifierade användarkretsen kan under rätt villkor leda till en 
effektiv konsumtion. Det finns dock en avgörande skillnad gentemot lokala 
kollektiva varor i det att rivaliteten är högre, vilket medför att även konsum-
tionen inom gruppen måste kontrolleras.  

3.2.5 Klubbvaror 
Enligt Cornes & Sandler (1996 s. 347) definieras en klubbvara som en kol-
lektiv vara med viss rivalitet och möjlighet att begränsa användarkretsen. Det 
som gör denna kategori intressant är den delvisa rivaliteten kombinerat med 
möjligheten att begränsa användarkretsen. Skillnaden mot den rena tullvaran 
ligger i rivaliteten, tullvaran är i princip helt icke-rivaliserande. Gränsdrag-
ningen är dock flytande. I detta arbete klassificeras varor där det redan vid en 
begränsad användning finns betydliga trängsel- och/eller förslitningseffekter 
som en klubbvara medan varor som till övervägande del uppvisar icke-
rivalitet i konsumtionen som tullvaror.  

Om vi jämför klubbvaror med gemensamma resurser är det istället exklu-
deringsmöjligheterna som är den särskiljande faktorn. Bägge uppvisar mer 
eller mindre rivalitet i användningen, men till skillnad mot gemensamma 
resurser är det tekniskt och ekonomiskt möjligt att begränsa användarkretsen 
för en klubbvara (Sandler, 1992 s. 63). Det är storleken på transaktionskost-
naderna för att begränsa användarkretsen som avgör kategoriseringen. Om 
kostnaderna för att begränsa användarkretsen understiger vinsterna är varan 
av klubbkaraktär, annars en gemensam resurs.92 Detta är en mycket viktig 
distinktion, som påverkar möjligheterna till privat produktion av varan, jfr 
Buchanan (1965).  

 
92 Denna definition gör att varor kan byta karaktär p.g.a. omvärldsförändringar. T.ex. kan tek-
nikutveckling öka möjligheterna för utestängning, vilket kan få en vara att byta klassificering 
från gemensam resurs till klubbvara. 
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Hur bör klubbvaror konsumeras?  
Eftersom klubbvaror uppvisar rivalitet i konsumtionen bör användningen 
generellt sett kontrolleras, eftersom det annars finns risk för överkonsumtion. 
En viktig faktor rörande klubbvaror är karaktären på rivaliteten. Den tradi-
tionella klubbvaran, t.ex. en swimming pool, kännetecknas av begränsade 
trängsel- och förslitningseffekter i konsumtionen. För dessa gäller den logik 
som redovisats ovan. Som noterats tidigare är dock vissa nyttigheter, i likhet 
med privata varor, fullständigt rivaliserande vid användningstillfället, men 
till skillnad från den typiska privata varan är förslitningen obefintlig eller 
väldigt liten. Två bra exempel på nyttigheter med dessa egenskaper är en 
stege och en tennisbana. De fullständiga trängseleffekterna gör att dessa 
nyttigheter särskiljer sig från övriga varor i detta arbete, vilket också kommer 
till utryck genom att rättigheterna till dem ofta är individualiserade. Vid val 
av rättighetsregim och beslutsform till denna kategori varor är två parametrar 
viktiga. 

Den första är förslitbarheten, d.v.s. hur mycket nyttigheten kan drabbas av 
förslitningseffekter vid användningen. Om vi tar en cykel som exempel är 
slitaget lågt vid normalt utnyttjande, men om användaren är oförsiktig kan 
det bli stort. För stegen är risken för onormalt slitage mycket mindre – den 
har låg förslitbarhet. Varor med hög förslitbarhet lämpar sig mindre för ge-
mensamt användande än varor med låg dito, eftersom den potentiella rivalite-
ten är högre i det förra fallet. Om nyttigheter med hög förslitbarhet ska an-
vändas gemensamt kan det för att undvika oönskat slitage vara nödvändigt att 
aktivt övervaka användningen och eftersom övervakning leder till transak-
tionskostnader talar detta faktum mot gemensamma lösningar.  

Den andra parametern som måste beaktas är intresset av spontananvänd-
ning, eftersom de totala trängseleffekterna gör att presumtiva användare inte 
kan utgå från att de kan använda nyttigheten när de vill. Detta leder till att 
användare, som värderar möjligheterna att konsumera spontant högt, har 
motiv att individualisera rättigheterna till den aktuella varan. Överstiger be-
talningsviljan hos användaren priset på nyttigheten kommer han/hon att för-
värva den för enskilt bruk. Ett bra exempel på detta är individer i t.ex. en 
bostadsrättsförening som köper en egen tvättmaskin även om det finns en 
gemensam tvättstuga. Graden av individualisering ökar med betalningsför-
mågan i en/ett grupp/samhälle. I ett välbärgat villaområde kan man t.ex. 
tänka sig att fastighetsägarna antingen har var sin tennisbana eller att de 
anlägger en gemensam. Visserligen kommer privata banor ofta att vara oan-
vända men i ekonomisk mening är sådan individualisering effektiv, eftersom 
den är ett utfall av betalningsviljan. Resursanvändningen kommer dock att 
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vara mer effektiv i en miljö där individerna värderar individuella rättigheter 
till klubbvaror lägre, eftersom de då har mer medel kvar till annan konsum-
tion  

Sammanfattningsvis är det en grannlaga uppgift att avgöra hur en effektiv 
konsumtion ser ut för klubbvaror och det krävs därför ingående analyser i det 
enskilda fallet. Man måste noga undersöka hur användningen påverkar träng-
sel- och förslitningseffekter för att komma fram till den optimala institutio-
nella lösningen. Man kan välja att alltid begränsa användningen, göra det 
ibland eller lämna den helt fri.  

Hur bör klubbvaror finansieras? 
Möjligheten att kontrollera användningen gör det möjligt att lösa finansie-
ringen både med obligatoriska avgifter/skatter som inte påverkar incitament-
strukturen och med rörliga avgifter/skatter som påverkar incitamentstruktu-
ren. Den relativt sett höga rivaliteten gör att det är effektivt att ge användarna 
incitament att beakta trängsel- och/eller förslitningseffekter, vilket talar för 
avgifter som påverkar dessa. Som vi vet kan framförallt rörliga avgifter fun-
gera som ett styrmedel för att åstadkomma förändringar av individernas inci-
tamentstrukturer. Till skillnad mot tidigare varukategorier är alltså avgifter 
ofta både effektiva och genomförbara.93 

Ur ett konsumtionsorienterat effektivitetsperspektiv bör avgifter sättas så 
att de motsvarar trängsel- och förslitningseffekterna. Idealt sett är därför 
rörliga avgifter, som speglar de kostnader varje användare ger upphov till, 
mest effektiva. Fasta avgifter speglar som bekant inte lika väl de kostnader 
som uppstår vid användningen av en nyttighet. I valet mellan dessa huvudal-
ternativ måste nyttighetens karakteristika avseende rivalitet och exkluderbar-
het analyseras noga. Om användarna utnyttjar den aktuella nyttigheten unge-
fär i samma utsträckning, d.v.s. ger upphov till likartade kostnader, är en 
enkel och likformig betalningsmodell ofta attraktiv, där man t.ex. betalar ett 
fast pris för att hyra en tennisplan en timme. Detsamma är fallet om använd-
ningen genererar små kostnader avseende förslitning och trängsel. Med 
ökande icke-rivalitet ökar vikten av incitamentskorrigerande åtgärder, vilket i 
sin tur gör rörliga avgifter mer attraktiva. Då mer precisa avgifter ofta leder 
till högre transaktionskostnader kan det ibland vara bättre med fasta avgifter, 
typ medlemskap, även om detta kan leda till överkonsumtion (Cornes & 
Sandler, 1996 s. 397). T.ex. är det ofta lätt att sätta upp en bom vid infartsvä-
gen till ett fritidshusområde, men svårare att fastställa hur mycket de som har 

 
93 Som vanligt måste transaktionskostnaderna för olika finansieringssystem beaktas. 
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tillgång till vägarna faktiskt använder dem. Kostar det för mycket att upprätta 
exakta betalningssystem är det kanske mer effektivt med billigare och mer 
oprecisa sådana, jfr ibid (s. 350). 

Observera att det inte finns någon koppling mellan de effektiva avgifter 
som diskuterats ovan och de avgifter som kan komma att sättas av aktörer på 
en marknad. Det kan mycket väl tänkas att marknadspriser kan ligga högre 
än vad som är effektivt ur ett konsumtionsperspektiv och detta måste tas med 
i beräkningen när man funderar på hur finansieringen ska lösas.  

Klubbvaror kan självklart även skattefinansieras, men jämfört med kollek-
tiva varor, tullvaror och gemensamma resurser är sådana lösningar mot bak-
grund av den höga rivaliteten och de goda exklusionsmöjligheterna generellt 
sett mindre attraktiva.  

Hur bör ansvar för byggande och drift av klubbvaror lösas? 
De goda möjligheterna att begränsa konsumtionen gör att det normalt finns 
förutsättningar för att lägga huvudmannaskapet för klubbvaror hos såväl 
privata aktörer som det offentliga eller den primära användargruppen, (Sand-
ler, 1992 s. 72).  

Den relativt sett höga graden av rivalitet kombinerat med de goda exklu-
sionsmöjligheterna gör att privata lösningar generellt sett kan antas vara mer 
effektiva än för kollektiva varor, tullvaror och gemensamma resurser. I likhet 
med vad som sagts ovan måste man vara uppmärksam på problematiken med 
monopolistiskt beteende hos privata aktörer. Är antalet klubbar, d.v.s. an-
läggningar av samma typ, stort kommer dock konkurrensen att leda till att en 
privat huvudman inte kan ta ut överpriser, vilket gör att även denna typ av 
huvudmannaskap kommer att vara effektivt även utan regleringar från det 
offentliga.94  

När det gäller offentligt huvudmannaskap identifierar Cornes & Sandler 
(1996 s. 400) tre faktorer som kan rättfärdiga att samhället tar på sig ansva-
ret. För det första kan det finnas skalfördelar i produktionen som är så stora 
att konkurrens omöjliggörs. I en sådan monopolsituation är offentligt, eller 
gemensamt, huvudmannaskap ett gångbart alternativ för att förhindra att 
privata aktörer utnyttjar sin monopolställning och tar ut överpriser.95 Ett 
andra motiv för offentliga institutioner är konstitutionella begränsningar. 
Lagstiftning kan omöjliggöra att t.ex. motorvägar eller polisväsende drivs i 
 
94 Detta förutsätter enligt vad som sagts ovan att trängseleffekternas storlek möjliggör avgifter 
som är tillräckliga för att den privata aktören ska kunna tillgodose sina vinstkrav. 
95 Ett alternativ till offentligt huvudmannaskap är som noterats att införa prisregleringar för 
den/de privata aktörerna.  
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privat regi. Eftersom begränsningarna är institutionella kan förutsättningarna 
givetvis förändras genom förändrad lagstiftning. Detta motiv är därför helt 
beroende av den institutionella kontexten. Det sista motivet är det kanske 
vanligaste; höga exklusionskostnader. Även om det är tekniskt möjligt att 
begränsa användningen och ta ut direkta avgifter kan systemkostnaderna för 
detta bli så höga att ett offentligt huvudmannaskap kombinerat med skattefi-
nansiering är mer effektivt.96 Utifrån den valda definitionen av klubbvaror i 
detta arbete gäller dock egentligen inte detta sista motiv, då ju under sådana 
förutsättningar det egentligen är fråga om en gemensam resurs. Men under 
vissa förutsättningar har argumentet ändå bärning. När det gäller vissa nyt-
tigheter ändrar de som bekant karaktär med användningsgraden. Detta gäller 
bl.a. vissa vägar med hög trafikbelastning. Vid lågtrafik är trängseleffekterna 
mycket små och de kan då klassificeras som tullvaror med viss rivalitet. Un-
der rusningstid däremot gör det höga inslaget av trängsel att de då kan ses 
som klubbvaror.  

Slutligen kan gemensamt huvudmannaskap ofta vara effektivt om skalan 
inte är för stor. Detta gäller särskilt om antalet klubbar är lågt, med tanke på 
risken för monopolistiskt beteende hos en privat huvudman (Cornes & Sand-
ler, 1996 s. 397). 

3.3 Den fysiska miljön – Utgångspunkter för av-
handlingen 

I detta avsnitt sammanfattas resonemangen som förts kring de viktiga frågor 
som identifierades i inledningen till kapitlet. 

Relationen mellan effektivitet, transaktionskostnader och marknads-
misslyckanden. 
I en perfekt värld uppnås effektivitet genom att aktörerna företar frivilliga 
byten på marknader. Förekomsten av marknadsmisslyckanden och transak-
tionskostnader gör dock att detta inte alltid gäller. Beroende på omständighe-
terna kan det vara mer effektivt att reglera marknader, i större eller mindre 
utsträckning. För att avgöra vilken institutionell lösning som är mest effektiv 

 
96 Skattefinansiering av klubbvaror har tre nackdelar. För det första betalar samtliga medborgare 
i skattekollektivet för några specifika individers konsumtion. För det andra leder lösningen inte 
till att incitamentstrukturen korrigeras. Slutligen medför skatter alltid ineffektiviteter i andra 
delar av samhällsekonomin. 
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i en viss situation krävs det därför att den aktuella marknaden analyseras 
noggrant. 

Begreppet externa effekter – ett motiv för gemensamma lösningar. 
Externa effekter föreligger när aktörerna inte har incitament att beakta alla de 
effekter deras handlingar ger upphov till det. För att öka effektiviteten krävs 
det därför att incitamentstrukturen förändras. Det finns många sätt att åstad-
komma detta på. Två huvudspår går via att antingen stärka aktörernas rättig-
heter eller att öka graden av offentliga regleringar. Givetvis går det även att 
kombinera dessa alternativ. Vilket alternativ som är bäst i det enskilda fallet 
beror av de unika omständigheterna i fallet, där framförallt arten och omfatt-
ningen av transaktionskostnader spelar en viktig roll. 

Begreppen icke-rivalitet och exkluderbarhet. 
Icke-rivalitet i användningen innebär att en nyttighet inte helt konsumeras 
när någon använder den. Graden av icke-rivalitet beror främst av nyttighetens 
fysiska egenskaper och kan även förändras med användningsgraden. Ett 
vanligt fall är att rivaliteten ökar med användningen. Exkluderbarhet handlar 
om möjligheterna att begränsa konsumtionen. Graden av exkluderbarhet 
beror också främst av nyttigheters fysiska egenskaper, och kan variera från 
fall där det är mycket lätt att hindra alla från konsumtion till fall då det är 
omöjligt att hindra någon från att använda varan i fråga. 

Olika finansieringslösningar. 
Det finns två huvudtyper av finansieringslösningar. Den första innefattar 
skatter som inte påverkar incitamentstrukturerna hos användarna och obliga-
toriska fasta avgifter. Ur ett konsumtionsperspektiv är dessa lösningar effek-
tiva om rivaliteten är obefintlig eller mycket låg då de inte styr bort potentiel-
la användare. Den andra typen av finansieringslösningar innefattar skatter 
som påverkar incitamentstrukturerna och frivilliga fasta samt rörliga avgifter. 
Dessa lösningar kan rätt utformade vara effektiva om det föreligger inte obe-
tydlig rivalitet, då de användas för att ge användarna korrekta incitament. 

Typologisering av nyttigheter grundad på graden av rivalitet och ex-
kluderbarhet. 
Utifrån graden av rivalitet och möjligheten att begränsa användningen kan ett 
antal olika typer av varor identifieras. Dessa är privata varor, (lokala) kollek-
tiva varor, tullvaror, gemensamma resurser samt klubbvaror. Ur ett effektivi-
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tetsperspektiv är egenskaperna hos respektive kategori avgörande för hur de 
ska användas. 
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Kapitel 4 Den institutionella miljön 

Som noterades i inledningen studeras i detta arbete hur man med givna socia-
la och fysiska förutsättningar kan maximera effektivitet genom val och ut-
formning av institutioner. Detta kapitel ägnas åt att analysera institutioner 
som kan användas för att reglera användningen av markanknutna nyttigheter. 
I nästa kapitel diskuteras sedan vilka institutioner som kan tänkas vara lämp-
liga i olika situationer. 

Det offentliga har på, vad som kan kallas en ”metanivå”, makten att defi-
niera vilka institutioner som är legitima i ett samhälle. Och institutioner som 
inte är sanktionerade av det offentliga kommer inte heller att erkännas och 
vidmakthållas av det offentliga. På ”metanvån” kan det offentliga vidare 
definiera och begränsa äganderättens utsträckning genom olika regleringar, 
ibland kallade legala inskränkningar.   

Själva användandet av nyttigheter kan delas in i två funktioner, rättighets-
regimer och beslutsformer, där rättighetsregimer beskriver hur nyttigheter får 
användas och beslutsformer hur ansvaret för byggande, förvaltning etc. är 
utformat. Genom denna uppdelning blir det möjligt att belysa skillnaden 
mellan rätten att utnyttja en nyttighet och rätten att delta i beslut rörande 
nyttigheten i sig, jfr Schlager & Ostrom (1992).  

I det följande kommer fyra rättighetsregimer att identifieras, individuella 
rättigheter, grupprättigheter, allmänna rättigheter samt inga rättigheter. 
Vilken rättighetsregim som är mest effektiv i en specifik situation beror av de 
fysiska och sociala miljöerna. 

För att nyttigheten ska kunna användas på ett effektivt sätt behövs även 
regler för hur rättigheter ska kunna modifieras samt bestämmelser för hur 
byggande, drift och underhåll ska lösas. Rättighetsregimen måste därför 
kopplas till ett beslutsforum. Det finns då tre beslutsformer; marknadsregler-
ing, gruppbeslutande och offentligt beslutande. En fjärde möjlighet är att inte 
ha något beslutsforum överhuvudtaget. 

Val av beslutsform är avgörande ur ett maktperspektiv. Värdet av rätten att 
använda en nyttighet kan ibland även vara avhängig av möjligheterna att 
ändra användarrättigheter och/eller utforma regler för finansiering, underhåll 
etc. av den aktuella nyttigheten. Annorlunda uttryckt, det är skillnad på dels 
rätten att t.ex. ta ut en viss mängd vatten ur en brunn som används av ett 
flertal individer, dels rätten att vara med och bestämma hur det tillgängliga 
vattnet ska fördelas mellan användarna. 
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Huvudsyftet med kapitlet är att introducera institutionerna rättighetsregi-
mer och beslutsformer. Vidare kommer rättighetsregimerna att kopplas till de 
olika varukategorier som maximerar effektiviteten i användningen av olika 
typer av varor. Kopplingar mellan rättighetsregimer och beslutsformer kom-
mer också att studeras för att klargöra vilka kombinationer som är lämpliga. 

Kapitlet inleds med en kort introduktion av det rättighetsperspektiv som 
används i arbetet. Därefter kommer ett avsnitt om det offentligas roll på den 
s.k. metanivån. Detta följs av en genomgång av de olika rättighetsregimerna 
och beslutsformerna. Genomgången sker i tre steg. Inledningsvis görs en kort 
introduktion av begreppen rättighetsregim och beslutform. Därefter följer en 
djupare analys av de fyra regimerna och de fyra beslutsformerna. Avslut-
ningsvis diskuteras möjligheterna att koppla ihop rättighetsregimer och be-
slutsformer. 

Viktiga frågor i kapitlet: 
• Presentera det rättighetsperspektiv som används i arbetet. 

• Beskriva den offentliga ”metanivån”. 

• Beskriva och analysera institutionerna rättighetsregimer och beslutsfor-
mer. 

• Koppla rättighetsregimer till beslutsformer. 

4.1 Ett rättighetsperspektiv – ”Property Rights” 

Inom ett markområde kan det finnas många olika rättigheter, som i sin tur 
kan vara knutna till olika rättssubjekt, d.v.s. olika fysiska eller juridiska per-
soner. En skogsfastighet kan tjäna som exempel. Rätten till avkastning från 
skogen, innehas av markägaren, medan ”avkastningen” från vissa andra 
nyttigheter, rekreation m.m., tillkommer alla enligt allemansrätten. Samhället 
har förbehållit sig rätten till att förändra markanvändningen, varför det därför 
krävs olika typer av myndighetsbeslut för att övergå från den pågående an-
vändningen till en annan. Markägarens ställning beskärs också genom uttag 
av olika typer av skatter, t.ex. fastighetsskatt. Till det kommer diverse in-
skränkningar i förfoganderätten genom reglerande lagstiftning, t.ex. miljö-
balken. Slutligen kan det finnas gemensamhetsanläggningar och/eller servitut 
som ger andra än markägaren vissa särskilt specificerade rättigheter etc. 
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Det synsätt som skisseras ovan kan benämnas ett ”property rights-
perspektiv” och innebär att alla föreställningar om äganderätten som någon 
form av odelbar, naturrättslig institution inte är giltigt. Istället sätts fokus på 
det knippe av rättigheter som kan vara knutna till ett objekt, som ett avgrän-
sat markområde.97 Äganderättens status och innehåll i en sådan begrepps-
värld är inte helt lätt att urskilja.98 Utsträckningen kan variera över tid och 
mellan olika samhällen. Som en minsta gemensam nämnare för att kunna tala 
om en reell äganderätt brukar dock anges att den s.k. residualrätten tillfaller 
ägaren (Skogh & Lane, 1993 s. 146), d.v.s. alla rättigheter som inte uttryckli-
gen är undandragna ägaren genom framförallt lagstiftning tillfaller ho-
nom/henne. Äganderätten kan sålunda sägas vara negativt bestämd. Som 
jämförelse kan nämnas att i samhällen av kommunistisk typ är det istället 
vanligen staten som har residualrätten (Adler-Karlsson, 1967). Till medbor-
garna tillfaller endast de rättigheter som det offentliga tilldelat dem. 

I ett ekonomiskt, rättighetsorienterat tänkande utgörs egendom av nytto- 
eller inkomstströmmar, som i sin tur är relaterade till olika resurser. Man ser 
det som att det inte är äpplet i sig som ägs utan rätten att använda eller byta 
bort det. Rättigheter kan ses som legitima anspråk på sådana inkomstström-
mar (Bromley, 1991 s. 2). Ett rättighetsanspråk måste vara respekterat av 
övriga individer för att det ska kunna konstituera ett värde. Ju större osäker-
het som behäftar ett rättighetsanspråk desto mindre blir värdet av innehavet 
(Jaffe & Louziotios, 1996). För att anspråk på rättigheter ska betraktas som 
legitima krävs det att någon auktoritet, vanligen staten, sanktionerar dem 
(Bromley, 1991 s. 15).99 

 
97 Inom den filosofiska diskursen har detta synsätt behandlats av bl.a. Honoré (1961) och Snare 
(1972). 
98 Det finns ett antal typer av rättigheter. Traditionellt brukar äganderätt spaltas upp i följande, 
jfr Furubotn & Richter (1997 s. 77). Rätt att fysiskt använda objektet, rätt till inkomster från 
objektet, rätt att förvalta, vilket inkluderar rätten att utestänga andra samt rätt att överlåta objek-
tet. 
99 Angående informella rättigheters legitimitet, se nedan. 
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I figur 4.1 redovisas en modell som ger ett exempel på hur rättighetsförhål-
landena kan se ut i Sverige för ett urval av rättigheter, benämnda rättighets-
funktioner, till en fysisk resurs; här mark. Den vågräta axeln visar förfogan-
derättens utsträckning i procent. Om förfoganderätten är 100 % innebär det 
att innehavaren av rättighetsfunktionen kan disponera denna helt efter eget 
skön.  

4.2 Den offentliga ”metanivån” 

Innan vi går närmare in på rättighetsregimer och beslutsformer måste det 
offentligas roll i sammanhanget klargöras. I alla moderna samhällen krävs 
det i princip att det offentliga godkänner, eller lägger fast, rättighetsanspråk 
för att de ska betraktas som legitima. Detta kan uttryckas som att det offentli-
ga på en metanivå definierar genom lagstiftning vilka rättighetsregimer och 
beslutsformer som finns och deras omfång. T.ex. kan det offentliga anvisa 
vilka rättighetsregimer och beslutsforum som under vilka omständigheter är 
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Figur 4.1 Den svenska äganderätten ur ett rättighetsperspektiv. 
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tillgängliga för en viss nyttighet. Användarna av nyttigheten är bundna av 
dessa övergripande spelregler och kan endast påverka dem indirekt, via t.ex. 
lobbying eller allmänna val.   

I detta arbete kommer mot bakgrund av detta all lagstiftning att ses som 
den offentliga metanivån. När vi talar om ”offentligt beslutande” i det följan-
de avses därför offentligt beslutande rörande en specifik nyttighet. Detta 
beslutsforums mandat är, i likhet med de andra typerna av forum, fastlagt på 
den övergripande metanivån. 

När det gäller rättighetsregimer definieras och begränsas dessa på metani-
vån. Det offentliga lägger fast vilka rättighetsregimer som är legala i vilka 
situationer. Så gott som uteslutande innebär detta att en rättighetsregim aldrig 
är helt oinskränkt, jfr McCay (2000 s. 69). För privat egendom gäller t.ex. att 
ägaren har den huvudsakliga rätten att använda, erhålla avkastning samt 
avhända sig den. Ägandet är dock kringskuret av olika legala inskränkning-
ar, d.v.s. offentliga regleringar på metanivån, jfr Bromley (1991 s. 24), se 
även figur 4.1. Sådana innebär att vissa rättigheter är undandragna den an-
nars rådande rättighetsregimen och det är det offentliga som bestämmer om 
och i så fall under vilka förutsättningar rättigheterna ska kunna utnyttjas av 
enskilda. Sådana bestämmelser, eller beslut, kan avse markägare, andra sär-
skilt identifierade subjekt eller gälla alla. Besluten kan avse särskilt utpekade 
företeelser, som ett bygglov, eller vara generella, som allmänna föreskrifter 
rörande konstruktion av byggnader. Generella regler som rör markägares 
rättigheter kan ses som modifieringar av äganderätten. 

På samma sätt hanteras beslutsformerna för olika nyttigheter. Det offentli-
ga anvisar vilken eller vilka beslutsformer som är tillgängliga. Det offentliga 
reglerar vidare mandatet hos dessa beslutsformer, d.v.s. vilka frågor de har 
rätt att besluta om.  

Sammanfattningsvis kan den offentliga kontrollen på metanivån delas upp 
i direkt beslutande och interventionerande åtgärder samt regleringar (Roths-
tein, 1994 s. 95). Det förra betyder att det offentliga fattar de materiella be-
sluten, d.v.s. att beslutsforumet är offentligt, medan det senare innebär att 
rättighetsregimer eller beslutsforums handlingsutrymme begränsas av regler-
ingar på metanivån.  

4.3 Rättighetsregimer 

En rättighetsregim är en struktur av rättigheter och skyldigheter som karaktä-
riserar förhållandet mellan individer och en nyttighet (Bromley, 1991 s. 22). 
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Annorlunda uttryckt anger rättighetsregimen vem som har rätt att använda 
nyttigheten och vilka eventuella begränsningar i användandet som finns. 

Rättighetsregimerna kan delas in i fyra huvudtyper som, givet de aktuella 
studieobjekten och svenska förhållanden, torde ha god förklaringskraft. Den-
na typologisering återfinns inte i den teoretiska litteraturen, men liknar i 
många delar gängse indelningar.100 

 
• Inga rättigheter 
• Individuella rättigheter 
• Grupprättigheter 
• Allmänna rättigheter 

 
När vi står inför val av rättighetsregim är det effektivitetsrelaterade målet att 
maximera den välfärd eller de vinster som varan genererar (Devlin, 2000 
s. 107).101 I sammanhanget är det viktigt att ta skillnaden mellan privat och 
samhällelig välfärd i beaktande. Som tidigare uppmärksammats kan ofull-
ständigt/felaktigt definierade rättigheter göra att dessa kan komma att skilja 
sig åt. Förekomsten av externa effekter gör att det privat effektiva inte behö-
ver falla samman med samhällsekonomisk effektivitet. På samma sätt gör 
icke-rivalitet i användandet att privat och samhällelig välfärd inte behöver 
sammanfalla. För gemensamma resurser, som grundvatten, är det uppenbart 
att problem kan uppstå om rättigheterna helt privatiserats. Utgångspunkten 
måste därför vara att finna den rättighetsregim som bäst hanterar den situa-
tion som föreligger i respektive fall. Är de externa effekterna, eller icke-
rivaliteten, betydande kan det t.ex. vara mindre lämpligt med helt individuali-
serade lösningar. Minns också att möjligheten att begränsa användarkretsen 
påverkar valet av rättighetsregim. 

Bromley (1991 s. 33) menar att följande fyra faktorer måste beaktas vid 
val av rättighetsregim: 
 

 
100 I litteraturen utgår man vanligen från följande indelning av rättighetsregimer; odefinierade, 
privata, gemensamma samt offentliga rättigheter, se t.ex. Bromley (1991 s. 31). 
101 Det kan finnas andra mål än de rent effektivitetsorienterade, jfr Cole (2002 s. 134). T.ex. kan 
det anses eftersträvansvärt att skydda naturen. Att uppfylla sådana mål kan vara av olika vikt. 
Talar vi t.ex. om bevarandet av en hotad naturresurs kan måluppfyllelsen vara avgörande och 
valet av institutionell lösning underordnas då detta villkor, d.v.s. endast lösningar som helt 
uppfyller målet kan komma ifråga. Studerar vi istället en nyttighet som inte måste produceras 
eller bevaras till 100 procent kan vi jämföra graden av måluppfyllelse i kombination med för-
knippade kostnader mellan olika lösningar. Ett alternativ med lägre måluppfyllelse och låga 
totala kostnader kan då vara att föredra framför ett med högre måluppfyllelse och höga kostna-
der. 
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• Nyttighetens fysiska egenskaper. 
• Utbuds- och efterfrågesituationen för nyttigheten. 
• Användarnas egenskaper, d.v.s. den sociala miljön. 
• Den omgivande institutionella och politiska miljön. 
 
Nyttigheters fysiska egenskaper är den viktigaste av de fyra parametrarna. 
Som Cole (2002) framhåller är dock varukategoriseringen endast användbar 
som ledning vid val av institutioner. T.ex. är det vanligen lämpligt att privata 
varor kombineras med individuella rättigheter. Men Cole menar att det inte 
på förhand går att göra absoluta kopplingar mellan varukategorier och rättig-
hetsregimer samt beslutsformer. Varje fall måste studeras utifrån dess unika 
förutsättningar, jfr Ostrom (2005 s. 255).102 

Relationen mellan utbud och efterfrågan är den andra parametern vid val 
av rättighetsregim. Många nyttigheter ändrar som tidigare framgått karaktär 
med ökad efterfrågan, i och med att trängsel och slitage tilltar. Om nyttighe-
tens egenskaper ändras på detta sätt måste detta beaktas. 

Nästa parameter av intresse är den sociala miljön. Karaktären på den aktu-
ella sociala gruppen, d.v.s. storleken och graden av anonymitet, påverkar 
förutsättningarna för användande av gemensamma nyttigheter. Denna faktor 
har dock större relevans för valet av beslutsform än för rättighetsregim. Som 
kommer att visas längre fram i kapitlet gynnas framförallt gruppbeslutande 
av att den sociala gruppen präglas av tillit och normer om samarbete.  

Den sista parametern i Bromleys uppräkning är den bakomliggande insti-
tutionella och politiska miljön av betydelse. Val av såväl rättighetsregimer 
och beslutsforum, som ju är institutioner i sig själva, påverkas av kringlig-
gande regelverk och politisk vilja. En institution som är lätt att infoga i det 
svenska regelverket kan vara mycket svårare att få till stånd i t.ex. USA, och 
vice versa.  

Förutom de uppräknande parametrarna måste även möjligheterna till fi-
nansiering beaktas. I enlighet med vad som sagts tidigare kan det vara så att 
det inte går att lösa finansieringen om man väljer den ur ett konsumtionsper-
spektiv sett mest effektiva lösningen. Då gäller det att hitta ett alternativ som 
är så effektivt som möjligt, givet de tillgängliga finansieringslösningarna. 

 
102 Om det krävs aktiva insatser för att producera nyttigheten måste förutsättningarna för detta 
beaktas vid valet av rättighetsregim, även om den viktigaste faktorn i detta sammanhang är valet 
av beslutsforum. Här gäller det att hålla isär två situationer. Vissa nyttigheter kräver endast en 
insats vid den initiala produktionen, medan andra (även) kräver ett kontinuerligt underhåll (Ost-
rom et al., 199, s. 14). Generellt kan sägas att ju större insatser som krävs, framförallt rörande 
underhåll, desto större vikt bör denna parameter tillmätas. 
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Mängden faktorer som påverkar effektiviteten för olika alternativa rättig-
hetsregimer är som framgår stor. Därför är det en svår uppgift att med säker-
het avgöra vilken institutionell lösning som är mest lämplig. Komplexiteten 
gör att teoretiskt härledda slutsatser ofta bör kombineras med empiriska erfa-
renheter från likartade situationer. Ett pragmatiskt ”case-by-case” förhåll-
ningssätt med en stor verktygslåda är nödvändigt (Cole, 2002 s. 178). Vid 
utformning av institutioner kan komplexiteten beaktas genom att institutio-
nerna görs flexibla för att ge möjligheter till anpassningar till nya förhållan-
den (Furubotn & Richter, 1997 s. 29). Men samtidigt måste det finnas stabili-
tet för att trygga rättssäkerhet och förutsebarhet för användarna. 

4.3.1 Inga rättigheter 
Inga rättigheter innebär att det inte finns några rättigheter alls till den aktuel-
la nyttigheten, d.v.s. att ingen har rätt att använda den. Att använda rättig-
hetsregimen ”inga rättigheter” för markanknutna nyttigheter som helhet är 
sällan aktuellt. Ett exempel skulle kanske kunna vara naturmiljöer med 
mycket känsliga växter eller djur.  

Däremot kan det i många lägen vara ett alternativ att helt undandra någon 
eller några rättigheter rörande en nyttighet från möjligheter till användande, 
t.ex. att förbjuda tung trafik på mindre vägar. Detta sker dock genom regler-
ingar av en annan rättighetsregim på metanivån. 

4.3.2 Individuella rättigheter  
Individuella rättigheter till en nyttighet innebär att rättigheterna ligger hos 
enskilda individer. Andra har skyldighet att respektera rättigheterna och kan 
inte tvinga rättighetsinnehavaren att agera på något speciellt sätt (Bromley, 
1991 s. 31). De individuella rättigheterna till en nyttighet är dock ytterst 
sällan helt oinskränkta, utan begränsas regelmässigt av regleringar på meta-
nivån, se t.ex. figur 4.1. 

Generellt sett kan sägas att individuella rättighetsregimer vanligen leder till 
låga samordningskostnader och höga exklusionskostnader, jämfört med de 
andra rättighetsregimerna (Cole, 2002 s. 178).103  

När det är fråga om privata varor är också det privata ägandet, d.v.s. indi-
viduella rättigheter, vanligen det mest effektiva. Eftersom de i sin idealform 
 
103 Ur en aspekt blir dock övervakningen mindre kostsam. Det är mycket mindre krävande att 
upptäcka en inkräktare jämfört med att bedöma beteendet hos en individ som har rätt att använda 
resursen (Ellickson, 1993 s. 1327). Eller annorlunda uttryckt. Det är enkelt att upptäcka någon 
som gör intrång på min tomt, men det är svårare att komma fram till om en delägare i en allmän-
ning hugger ner fler träd än han/hon har rätt till. 
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är fullständigt rivaliserande och exkluderbara kommer, förutsatt avsaknad av 
externa effekter och andra marknadsmisslyckanden, maximerande av den 
totala välfärden, att vara liktydigt med maximerande av den privata vinst som 
varan genererar (Devlin, 2000 s. 109). Med detta menas att om jag som en-
skild individ strävar efter att maximera vinsten från varan kommer även den 
samhälleliga vinsten att maximeras.104 

Som redan observerats kan det uppstå komplikationer när privat och sam-
hällelig effektivitet inte sammanfaller. Förekomsten av icke-rivalitet i an-
vändningen och/eller svårighet att begränsa användarkretsen eller externa 
effekter gör att individuella rättigheter inte självklart alltid är det bästa.  

Förekomst av negativa effekter, som utsläpp från en fabrik, eller positiva, 
som en vacker miljö, är dock sällan ett motiv för att välja en annan rättighets-
regim. Utsläppen kommer ju inte att försvinna om vi förstatligar fabriken. 
Det viktiga är att rättighetsinnehavaren ges incitament att beakta de externa 
effekterna.105 Den bästa vägen att hantera externa effekter är i många fall att 
göra inskränkningar av den individuella rättighetsregimen på metanivån. 
Exempelvis kan utsläpp hanteras genom reglerande lagstiftning, i form av 
t.ex. offentliga tillståndsprövningar (Pihl, 1997).  

Däremot kan de tidigare diskuterade fysiska egenskaperna rivalitet i an-
vändandet samt exkluderbarhet, vara starka motiv för att inte använda sig av 
individuella rättigheter. Avsaknaden av rivalitet gör ju att den totala välfär-
den ökar om ett större antal individer kan använda nyttigheten. Saknas för-
slitnings- och trängseleffekter helt talar detta för en rättighetsregim som inne-
fattar så många individer som möjligt, jfr Baumol & Oates (1988 s. 19). 
Medför ett ökat användande å andra sidan att trängsel och/eller förslitning 
uppstår, måste rättighetsregimen balanseras mot nyttighetens egenskaper. 
Användningen måste kontrolleras på något sätt. Även avsaknad av exkluder-
barhet talar mot individuella rättigheter, då de inte kan antas fungera väl om 
dessa inte kan hävdas. T.ex. framstår det som föga meningsfullt att upprätta 
direkta rättigheter till luft.  

Sammanfattningsvis är individuella rättigheter vanligen lämpliga för priva-
ta varor medan det för de andra typerna av varor ofta är bättre att välja en 
annan rättighetsregim. Såväl teori som empiri visar att individuella rättigheter 
till gemensamma resurser ofta är problematiska. Icke-rivalitet och/eller höga 

 
104 Privata rättigheter innebär inte med automatik att alla rättigheter måste ligga hos samma 
individ. För större eller komplexa varor är det vanligt med olika typer av bolagsformer, där 
rättigheterna är spridda över ägargruppen.  
105 I kapitel 3 finns en allmän genomgång av metoder för att hantera externa effekter. 
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utestängningskostnader gör att andra rättighetsregimer kan ge en högre effek-
tivitet. 

4.3.3 Grupprättigheter 
Grupprättigheter innebär att rätten att använda nyttigheten ligger hos en av-
gränsad grupp individer. Man kan säga att det rör sig om individuella rättig-
heter för en grupp av delägare, där användarna kan utestänga alla andra än 
delägarna från användning (Bromley, 1991 s. 25, Stevenson, 1991). De kan 
däremot inte utestänga varandra. Skillnaden mellan privat och gemensam 
egendom rör inte främst antalet deltagare, utan snarare rätten att överlåta 
rättigheterna fritt (Eggertsson, 1990 s. 161). Där innehavare av privata rättig-
heter i princip kan överlåta dem som de vill kan en innehavare av en grupp-
rättighet inte göra det. Det är alltså inte möjligt att fritt överlåta andelen i 
t.ex. en gemensamhetsanläggning och det är därmed fråga om grupprättighe-
ter. För att överlåta grupprättigheter krävs det vanligen att ett beslutsforum 
godkänner det eller att ett objekt som är kopplat till rättigheterna, t.ex. en 
fastighet, överlåts.  

När det gäller markanknutna nyttigheter är grupprättigheter vanligen knut-
na till grupper som är lokaliserade inom ett relativt litet område (Devlin, 
2000 s. 105). Närheten gör att användarna bildar en mer eller mindre stark 
social enhet, där medlemmarna har relationer till varandra. Är gruppen stor 
kan kontakterna mellan deltagarna vara svaga och ofullständiga. Är gruppen 
liten är det troligt att det är frågan om en tät social grupp, jfr kapitel 2. En 
generell slutsats är att om en grupp av människor har någon form av territori-
ell eller juridisk rätt till en värdefull resurs kommer de att vara motiverade att 
handha den bättre (McCay, 1996). Detta särskiljer grupprättigheter och indi-
viduella rättigheter från allmänna rättigheter. 

Nyttigheter som använts gemensamt utan att ”allmänningarnas tragedi” har 
uppstått kännetecknas av vanligen två egenskaper (Stevenson, 1991 s. 2). För 
det första har användarna upprättat system för att begränsa användningen. 
För det andra är denna kontrollerade användning ofta kopplad till en samord-
nad förvaltning av nyttigheten. De lokala omständigheterna är avgörande för 
om gemensamma lösningar ska fungera. Faktorer som lokal kultur, tillit, 
omfattningen och hastigheten av sociala och institutionella förändringar, 
metoder för lokal konflikthantering och unika egenskaper hos nyttigheten 
påverkar utfallet. I ett banbrytande arbete från 1990 identifierar Ostrom åtta 
principer som är viktiga för att grupprättigheter för gemensamma nyttigheter 
ska fungera på lång sikt. Några av dem är att hänföra till utformningen av 
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beslutsforum, som avhandlas i det följande, andra rör mer direkt rättighets-
strukturen. Principerna är i korthet som följer. 
 
1. Tydligt definierade gränser. 
 Användare och fysiska gränser till nyttigheten måste vara definierade. 

2. Överensstämmelse mellan regler och lokala förhållanden. 
 Regler för användning samt drift och underhåll måste vara anpassade till 

lokala förhållanden. 

3. Möjligheter för gemensamt beslutande. 
 De flesta användarna måste ha möjlighet att modifiera regler för använd-

ning samt för drift och underhåll om det behövs. 

4. Kontrollmöjligheter. 
 Övervakare måste vara ansvariga inför användarna eller vara användarna 

själva. 

5. Gradvis upptrappade sanktioner. 
 Användare som bryter mot reglerna kan bestraffas med gradvis ökande 

sanktioner, d.v.s. ”förstagångsförbrytare” kan bestraffas relativt lätt. 

6. Mekanismer för konflikthantering. 
 Användarna ska ha snabb tillgång till billiga lokala forum för konfliktlös-

ning. 

7. Rätt till självorganisering. 
 Användarna ska ha rätt att utforma sina egna institutioner. Externa agen-

ter, som det offentliga, ska respektera dessa. 

8. Länkade företag. 
 Om nyttigheten är del i ett större system ska de lokala reglerna vara har-

moniserade med det övergripande regelverket. 
 

Ostrom fokuserar på nyttigheter som kräver aktivt underhåll och snabba 
åtgärder vid problem, t.ex. bevattningssystem. Vidare är ofta nyttigheterna 
naturresurser och centrala för användarnas försörjning. I detta arbete är nyt-
tigheterna av delvis annan karaktär. De är ofta anläggningar och deras funk-
tion är inte på samma sätt avgörande för användarnas försörjning. Dessa två 
faktorer gör att vissa principer minskar i betydelse. Det är inte lika viktigt att 
snabbt kunna åtgärda problem rörande nyttigheten, eftersom risken för irre-
versibla effekter är mindre för anläggningar än naturresurser. En väg går ju 
att reparera, men det är svårare att återställa fällda träd. Vidare kan behovet 
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av lokalt inflytande över reglerna vara mindre. Anläggningar är ofta mer 
”typiska” jämfört med naturresurser och detta gör att reglerna för användan-
de inte behöver skräddarsys på samma sätt. En väg är alltid en väg medan en 
grundvattenakvifär sällan helt liknar någon annan. Slutligen gör anläggning-
arnas relativt mindre betydelse för användarna att behovet av snabba beslut 
också kan vara mindre. Även om det är viktigt att vägen till en bostadsfastig-
het alltid är i bra skick är det inte lika avgörande som om bevattningssyste-
met för en jordbrukare fallerar. Sammantaget innebär detta att Ostroms kraf-
tiga argumentation för lokalt självbestämmande i de flesta frågor kan nyanse-
ras något. Vid analys av en specifik nyttighet gäller det att undersöka i vilka 
avseenden lokalt inflytande är viktigt och i vilka det är av mindre betydelse. 
Det kan då visa sig att grupprättigheter kan fungera trots att alla Ostroms 
principer inte är tillgodosedda. 

Att gruppen är tydligt avgränsad är av central betydelse, eftersom detta gör 
att användningen kan begränsas och kontrolleras. På detta sätt liknar grupp-
rättigheter individuella rättigheter och denna egenskap gör att den ”allmän-
ningens tragedi” som den fria tillgången kan leda till kan undvikas. Lika 
viktigt som att gruppen är identifierbar är att användningen av varan eller 
resursen går att begränsa. Saknas exklusionsmöjligheter, samtidigt som det 
finns en extern efterfrågan till nyttigheten, hjälper det inte att det finns rättig-
heter definierade. Det fria tillträdet gör att ”allmänningarnas tragedi” åter kan 
bli följden. Samtidigt som det måste vara möjligt att begränsa användarkret-
sen är det vanligen svårt, eller kostsamt, att helt individualisera rättigheterna 
(Devlin, 2000 s. 110). Skulle detta vara möjligt är ju individuella rättigheter 
det naturliga alternativet. 

I många kulturer är efterlevnad av gruppnormer på den lokala nivån en ef-
fektiv sanktion mot antisocialt beteende (Bromley, 1991 s. 27). En nyttighet 
med grupprättigheter som fungerar bra kännetecknas ofta av såväl ett for-
mellt som ett informellt regelsystem. Både Ostrom (1990) och Ellickson 
(1993) framhåller homogenitet bland användarna som en viktig parameter för 
framgång. När användarna har likartad bakgrund och/eller värderingar är det 
lättare att enas kring gemensamma beslut. Denna slutsats baseras på studier 
där användarna i hög grad är beroende av varandra och de gemensamma 
nyttigheterna. För de typer av nyttigheter som studeras i detta arbete, vilka 
oftast inte är av avgörande betydelse för användarnas försörjning, kanske 
slutsatsen kan omformuleras något: Sannolikheten för att grupprättigheter 
och dito beslutsforum ska vara effektiva ökar om användarna har likartade 
uppfattningar om hur den aktuella nyttigheten ska produceras, förvaltas och 
finansieras.  
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En parameter som talar mot grupprättigheter är beslutskostnaderna (Dev-
lin, 2000 s. 105). Generellt innebär ett ökat antal inblandade aktörer också att 
transaktionskostnaderna förknippade med beslut ökar, jfr Coase (1960). 
Emellertid kan detta problem minskas genom institutionella lösningar. T.ex. 
kan deltagarna delegera beslutsmakt till en mindre grupp, eller till en enskild 
individ. Sådana beslutsregler inkräktar dock per automatik på gruppmed-
lemmarnas frihet varför vinsterna i form av lägre transaktionskostnader mås-
te ställas mot begränsningarna i individuellt handlingsutrymme.  

Grupprättigheter kan sammanfattningsvis vara en bra lösning för nyttighe-
ter som kännetecknas av viss rivalitet i användandet samt möjligheter att 
begränsa användningen. Skalan på nyttigheten får dock inte vara för stor och 
som en tumregel kan antas att rättighetsregimen fungerar bäst i de två minsta 
sociala grupperna, d.v.s. för täta och glesa grupper. 

4.3.4 Allmänna rättigheter  
Allmänna rättigheter innebär att vem som helst kan använda nyttigheten. 
Rättighetsregimen kan delas in i två undergrupper, obegränsade och begrän-
sade allmänna rättigheter. Den första kategorin innebär att tillgången till den 
aktuella nyttigheten är helt fri. Den andra kategorin innebär att tillgången är 
begränsad genom t.ex. avgifter. För att det ska vara fråga om allmänna rät-
tigheter, och inte grupprättigheter, krävs det att det inte finns något diskrimi-
neringssystem för att avgöra vilka individer som kan använda nyttigheten.  

En genomgående karaktärsegenskap för denna typ av rättighetsregim är att 
användarna sällan har något att göra med produktion och förvaltning av nyt-
tigheten. Medborgarnas enda rättighet består i att använda nyttigheten i en-
lighet med fastställda regler. En svaghet hos allmänna rättigheter, kopplade 
till offentligt beslutande, är att de tenderar att vara oflexibla för förändringar 
(Devlin & Grafton, 1998 s. 77). Såväl ändrade förhållanden i den fysiska 
miljön som i den sociala kan göra att rättighetsstrukturer behöver justeras 
snabbt och den generella trögheten i offentliga system kan göra detta svårt. 

Obegränsade allmänna rättigheter 
För rena kollektiva varor och andra resurser som finns i överflöd är obegrän-
sade allmänna rättigheter, eller fri tillgång, effektiv ur ett konsumtionsper-
spektiv. Fri tillgång gör att så många som möjligt bör ges tillfälle att använda 
nyttigheten, eftersom det maximerar samhällsnyttan. Så fort efterfrågan över-
stiger utbudet, d.v.s. när rivalitet i användandet inträder, uppstår problem. 
Överkonsumtion kan leda till trängsel och utarmning av naturresurser, jfr 
Hardin (1968). Ställt på sin spets innebär detta att obegränsade allmänna 
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rättigheter endast är optimal om användningen, på lång sikt, inte sliter på 
nyttigheten.106 Men återigen måste effekterna av transaktionskostnader fram-
hållas. Är dessa höga för alternativa rättighetsregimer som syftar till att be-
gränsa användningen kan trots allt obegränsade allmänna rättigheter vara det 
bästa alternativet (Demsetz, 1964). Går det däremot att till rimliga transak-
tionskostnader kontrollera användningen kan en annan rättighetsregim vara 
att föredra. Om obegränsade allmänna rättigheter väljs blir det nödvändigt att 
analysera hur eventuell drift och underhåll ska lösas. Mången ”allmänning-
ens tragedi” kan undvikas om nyttigheten vårdas. Eftersom finansieringen 
nästan alltid måste lösas via skatter, se nedan, kvarstår dock problemen med 
att den felaktiga incitamentstrukturen gör att den aktuella nyttigheten kan 
komma att överutnyttjas. 

I moderna samhällen är dock helt fri tillgång ovanlig. Vanligare är kombi-
nationer mellan obegränsade allmänna rättigheter och någon form av offent-
lig reglering (Eggertsson, 1990 s. 91). Den svenska allemansrätten är ett 
exempel på detta. Vi har alla en grundläggande rätt att vistas i skog och 
mark, men den begränsas på metanivån av regler i miljöbalken och brottsbal-
ken.107 Ett annat exempel är s.k. allmänna platser i detaljplaner, till vilka alla 
har tillträde. 

Obegränsade allmänna rättigheter, behöver inte innebära att det saknas be-
slutande och/eller övervakande institutioner (McCay, 2000 s. 74). En allmän 
badplats är öppen för alla samtidigt som den sköts och underhålls. Det enda 
de obegränsade allmänna rättigheterna innebär är att det inte finns något 
konstruerat system för begränsning av användningen – trängsel utgör den 
”naturliga begränsningen”. Ur ett produktionsperspektiv har därför obegrän-
sade allmänna rättigheter en särställning, eftersom den förutsätter att direkta 
användningsavgifter, eller andra begränsningar av användningen, inte före-
kommer. Om det finns behov av drift och underhåll går det därför inte att 
finansiera sådant genom att användarna tvingas betala för sig. Bortsett från 
frivilliga bidrag är därför skattefinansiering den vanliga lösningen. Detta får 
naturligtvis konsekvenser för tillhörande beslutsforum, vilket diskuteras 
nedan. 

 
106 När det gäller förnybara naturresurser kan detta uttydas som att uttaget inte får överstiga den 
naturliga återväxten (Ostrom, 1990). 
107 Under senare år har allemansrätten utsatts för stark kritik i och med att den kommit att utnytt-
jas så att såväl naturen som sådan och markägarnas intressen tagit skada. Detta är ett typexempel 
på när ökande rivalitet gör att obegränsade allmänna rättigheter kan ifrågasättas. 
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Begränsade allmänna rättigheter 
Begränsade allmänna rättigheter innebär att användningen kontrolleras på 
något sätt, t.ex. genom avgifter och/eller ett formaliserat kösystem. Skillna-
den mot grupprättigheter är att det inte är möjligt att definiera en exklusiv 
grupp användare, utan alla som är intresserade av att använda nyttigheten 
har, under de givna användarbegränsningarna, rätt att göra det.  

Rättighetsregimen är ur ett konsumtionsperspektiv i första hand lämplig 
för nyttigheter som kännetecknas av vissa trängsel- och/eller förslitningsef-
fekter och möjligheter att begränsa användningen, d.v.s. i första hand klubb-
varor. Genom begränsade allmänna rättigheter kan användningen balanseras 
mot rivaliteten så att överkonsumtion undviks. Detta kan som sagts göras 
genom att använda sig av avgifter och/eller att begränsa användningen ge-
nom att t.ex. sätta ett tak på hur många som använda nyttigheten samtidigt.  

Begränsade allmänna rättigheter kan även användas för tullvaror, men det-
ta riskerar att leda till underkonsumtion om avgifterna överstiger de totala 
trängsel- och/eller förslitningseffekterna. Den låga rivaliteten hos tullvaror 
gör ju att tillgången till sådana nyttigheter i princip inte bör begränsas, vilket 
ju blir fallet om användningen avgiftsbeläggs. Som vi kommer att se längre 
fram kan det trots detta finnas skäl för att välja denna lösning. 

4.3 Beslutsformer 

Förutom rättighetsregimer behövs som nämnts också spelregler för om och 
hur rättigheter ska modifieras, t.ex. ökas/minskas eller överlåtas. Ändrade 
förhållanden avseende t.ex. teknologi, priser för olika nyttigheter eller de 
fysiska, sociala eller institutionella miljöerna, göra att rättighetsstrukturer 
måste modifieras (Bromley, 1991 s. 146). Om det är aktuellt med aktivt un-
derhåll av nyttigheten behövs regler även för detta. Vidare kan det finnas 
behov av att hantera finansieringsfrågor. Alla dessa frågor kan hanteras av ett 
beslutsforum, men kan också som vi sett i större eller mindre omfattning 
regleras direkt på metanivån. 

Följande beslutsformer kan identifieras (Lawrence, 2000 s. 86): 
 
• Inget beslutsforum 
• Marknadsreglering 
• Gruppbeslutande 
• Offentligt beslutande 
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Med inget beslutsforum menas att det helt saknas beslutsforum som har man-
dat att reglera användningen. Marknadsreglering innebär som namnet anty-
der att överlåtande av rättigheter, upprättande av regler rörande underhåll etc. 
i första hand löses via frivilliga överenskommelser mellan de berörda. Eller 
annorlunda uttryckt, huvudmannen är en enskild individ eller ett privat före-
tag. Gruppbeslutande och offentligt beslutande innebär att det är det offentli-
ga respektive en avgränsad grupp aktörer som har beslutsmakten. Som synes 
följer indelningarna av rättighetsregimer och beslutsformer likartade mönster. 
Ofta, men inte alltid, är det också så att det är effektivt att koppla t.ex. grupp-
rättigheter till gruppbeslutande.108  

En avgörande skillnad mellan olika beslutsformer är storleken på intresse-
sfären (Bromley, 1991 s. 142). Makten att besluta, och använda, innebär rätt 
att företa handlingar utan att beakta ”externa” intressen (ibid, s. 159).109 Vid 
val av beslutsforum är detta faktum vitalt. Där marknadsreglering innebär att 
parterna försöker att tillfredsställa sina intressen leder gruppbeslutande till att 
samtliga deltagares intressen i gruppen hamnar i fokus. Privat ägande, d.v.s. 
marknadsreglering leder därför till en god incitamentstruktur när markan-
vändningen inte genererar några externa effekter, jfr Ellickson (1993 
s. 1327). Ju bredare intressen som berörs desto mer talar för gruppbeslutande 
eller offentligt beslutande, alternativt offentliga regleringar. Det gäller att 
skapa incitament för användarna att beakta resursen som helhet (De Meza & 
Gould, 1987). Som tidigare nämnts är även beslutsforumets utformning vik-
tig. Om debatter och beslut sker under öppna former ökar sannolikheten för 
att de inblandade respekterar varandra och ser till andra argument än de rent 
egoistiska, jfr Rothstein (1994). 

Under alla former av samverkan uppstår beslutskostnader (Milgrom & 
Roberts, 1992 s. 126) och denna undergrupp av transaktionskostnader är 
avgörande för olika beslutsformers effektivitet. Som noterats räcker det inte 
att undersöka vilken institution, här beslutsform, som har bäst förutsättningar 
att uppnå definierade materiella mål. Är transaktionskostnaderna stora kan 
det vara mer effektivt att välja en institution som visserligen har en lägre 

 
108 Kontrollen över en nyttighet kan egentligen delas upp i tre funktioner (Lundqvist, 1992 
s. 109); arrangör (huvudman), producent, finansiär. I denna typologi kan beslutsforumet uttolkas 
som arrangören. Även om huvudmannen är offentlig kan ansvaret för produktion och/eller 
finansiering ligga hos t.ex. användarna, och vice versa. Det är med andra ord viktigt att notera att 
t.ex. offentligt huvudmannaskap inte behöver innebära att det offentliga tar på sig samtliga 
funktioner. Eller omvänt, ett gruppbeslutsforum kan kompletteras med offentlig finansiering och 
privat produktion. 
109 Handlingsfriheten begränsas av civilrättslig lagstiftning, samt i förekommande fall av speci-
fika lagar. 
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potentiell måluppfyllelse men också lägre beslutskostnader. Vid institutionell 
utformning är en mycket viktig fråga att noga studera de kostnader som kan 
förväntas uppstå med olika alternativ och att undersöka om de är eliminerba-
ra eller inte. T.ex. kan olika röstningsregler, som möjligheten att fatta majori-
tetsbeslut, avsevärt reducera kostnaderna för ett beslutsforum. 

Beslutskostnaderna måste vidare ses som en delmängd av transaktions-
kostnaderna för ett beslutsforum och tillhörande rättighetsregim, jfr Bromley 
(1991 s. 140). Där gruppbeslutande och grupprättigheter t.ex. kan ge högre 
besutskostnader kan privata system vara dyrare ur andra aspekter. T.ex. kan 
upprätthållande av rättigheter, genom övervakning och inhängning, generellt 
ta mer resurser i anspråk. Det är därför nödvändigt att jämföra de totala sy-
stemkostnaderna för olika institutionella alternativ.  

Slutligen bör nämnas två viktiga faktorer för fungerande huvudmannas-
kap, möjlighet att finansiera verksamheten och tillgång till sanktionsmedel, 
jfr Scott (2000 s. 191). Beslutsforumet måste ha medel för sin verksamhet 
och för driften av själva nyttigheten. Detta kan ske genom direktfinansiering, 
via t.ex. rörliga avgifter, eller genom indirekt finansiering, via skatter eller 
bidrag. Möjligheterna att lösa finansieringen kan därför påverka valet av 
beslutsform. Vidare måste beslutsforumet kunna bestraffa aktörer som inte 
följer uppställda regler. Eftersom det vanligen är det offentliga som har den 
övergripande sanktionsmakten kan framförallt gruppbeslutande vara svårhan-
terligt. Vilka sanktionsmöjligheter vill vi att denna typ av beslutsforum ska 
ha? 

Den typ av gemensamma nyttigheter som avhandlas i detta arbete känne-
tecknas ofta av vissa unika egenskaper. De är lägesbundna och används av 
individer inom ett specifikt område. Att använda en annan nyttighet är för-
knippat med stora kostnader och/eller nyttoförluster; vägen är ett naturligt 
monopol.110 Nyttigheterna är vidare ofta av mindre vikt för användarna i 
förhållande till andra parametrar, som t.ex. valet av bostadsområde. Använ-
darna är alltså bundna till specifika nyttigheter och är beroende av hur dessa 
nyttigheter produceras, avgiftsbeläggs etc. Förutsatt att de inte flyttar kan de 
inte undvika att använda dem. Men samtidigt är en dåligt underhållen väg 
eller felaktigt prissatt va-avgift sällan ett tillräckligt starkt motiv för att flytta 
från en bostad. Andra värden, som arbete och själva bostaden är viktigare. 
”Exitalternativet”, d.v.s. att flytta, är för att tala med Hirschman (1970) ofta 
inte ett reellt alternativ. Därför blir ”voicealternativet”, d.v.s. de processuella 

 
110 Naturliga monopol kännetecknas av att det är billigare för en aktör att producera den kvanti-
tet av en vara som efterfrågas på en marknad än det är för flera aktörer att göra det.   
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reglerna för beslutsforumet mycket viktiga, jfr Coleman (1990 s. 459). Utan 
goda regler för inflytande och påverkan kan användarna utsättas för orättvi-
sor eller annan negativ särbehandling.  

Nästa fråga är vilka krav de enskilda användarna ska kunna ställa på nyt-
tighetens utformning. Eftersom nyttigheterna har större eller mindre inslag av 
kollektiv vara är frågan av största intresse. Utformning och regler kommer att 
påverka alla användare och det är svårt, eller omöjligt, att särbehandla ensta-
ka individer. Det går inte att tillgodose en användares önskemål om en tvåfi-
lig asfalterad väg samtidigt med en annans önskemål om en smal grusväg. Ett 
beslutsforum måste kunna hantera denna typ av frågor, där olika användares 
önskemål ställs mot varandra. Om inte demokratiska värden och risker för 
exkludering tas med i bilden vid institutionella val finns risk för att effektiva 
beslutsprocesser ges företräde framför demokratiska (Stubbergaard, 1999 
s. 200). 

Å andra sidan är inte demokratiska värden, som möjligheter till inflytande, 
alltid lika viktiga för användarna. Ur ett inflytandeperspektiv är nyttighetens 
karaktär av avgörande vikt. När det gäller t.ex. regler om exteriör utformning 
av byggnader är utformningen vanligen av stort intresse för såväl byggna-
dens ägare som för andra. Önskvärdheten av beslutsformer som möjliggör ett 
stort mått av inflytande kan då antas vara hög. För vissa andra nyttigheter, 
som t.ex. en väg, är utformningsfrågor kanske inte så viktiga, utan det an-
vändarna värdesätter högre torde vara effektiva förvaltningsformer.  

Det gäller alltså att för varje unik nyttighet analysera hur relationen mellan 
effektivitet och inflytande ser ut. Frågan vem som ges rätt att bestämma är 
central för nyttigheter där intresset av att kunna påverka utformningen är 
stort. Ska innehavarna få utforma byggnader efter eget tycke eller ska det 
finnas någon extern part som bestämmer? För vägen är kanske intresset från 
användarna att själva bestämma relativt litet, medan det är stort för regler om 
byggnaders yttre gestaltning. Egenvärdet för användarna att ha en hög grad 
av inflytande för vägen är därmed liten, medan det är stort för exteriören. På 
samma sätt kan intresset hos individer som inte är direkt berörda variera. 
Övriga medborgare bryr sig inte om hur vägen i bostadsområdet förvaltas, 
medan de kan ha synpunkter på hur husen ska se ut.  

Vid val av beslutsform är det därför nödvändigt att beakta både tydliga ef-
fektivitetsaspekter, rörande anläggning, drift och underhåll, och andra frågor 
rörande t.ex. rättssäkerhet och utformning.111 Saknar användarna intresse för 

 
111 Rothstein (1994 s. 245) identifierar följande mål för (offentliga) institutioner. Kostnadseffek-
tivitet, rättssäkerhet, likabehandling av medborgare samt ansvarighet. 
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hur nyttigheten tillhandahålls kan de frivilligt avstå från kontroll och rättig-
heter till ett utomstående beslutsforum för att uppnå kollektiva mål som ef-
fektivitetsökningar och eliminering av snålskjutsproblem (Coleman, 1990 
s. 457). Annorlunda uttryckt, användarna avstår frivilligt från bestämmande-
rätten för att öka effektiviteten i användandet av nyttigheten. 

Efter denna allmänna genomgång följer nu en analys av beslutsformerna. 

4.4.1 Inget beslutsforum 
Vid beslutsformen ”inget beslutsforum” saknas beslutsföra institutioner. Det 
finns inga möjligheter att reglera användandet. Avsaknaden av institutioner 
gör att beslutsformen inte alstrar några beslutskostnader, vilket gör att den ur 
denna aspekt är effektiv ur ett transaktionskostnadsperspektiv.  

Avsaknad av beslutsforum kan under två förutsättningar vara ett bra val. 
För det första ska nyttigheten inte behöva några aktiva insatser, som under-
håll, eftersom det inte går att besluta om och genomföra sådana åtgärder. Den 
huvudsakliga kategori nyttigheter som kan bli aktuella med denna begräns-
ning är naturresurser, men vanligen kräver dock även naturresurser någon 
form av underhållsåtgärder. För det andra bör det inte finnas någon nämn-
värd knapphet till resursen eftersom knapphet leder till överutnyttjande 
och/eller trängsel. Är inte dessa villkor uppfyllda bör en annan beslutsform 
väljas.  

Om alla andra beslutsformer är förknippade med höga transaktionskostna-
der kan dock beslutsformen alltså vara det bästa alternativet. 

4.4.2 Marknadsreglering 
Marknadsreglering förutsätter att det finns ett rättssystem, fastlagt på den 
offentliga ”metanivån” som stödjer privat egendom och andra marknadsvill-
kor, som t.ex. upprätthållande av avtal (Sened, 1997 s. 5) Omallokering av 
rättigheter, och andra beslut, sker här genom frivilliga överenskommelser 
mellan enskilda.  

Helt oreglerade marknader är som bekant sällan förekommande. I de allra 
flesta fall finns olika former av begränsningar, vanligen genom lagstiftning. I 
Sverige har vi t.ex. omfattande inskränkningar i rätten att dela fastigheter.112 
Så länge som det är rättighetsinnehavaren, t.ex. fastighetsägaren, som under 
de legala inskränkningarna förfogar över rättigheterna betraktas beslutsfor-
men som marknadsreglerad. Rättighetsinnehavaren har residualrätten, d.v.s. 

 
112 Se t.ex. fastighetsbildningslagen. 
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rätten att förfoga över de rättigheter som inte är legalt undandragna ho-
nom/henne (Milgrom & Roberts, 1992 s. 289). Det är först när en enskild 
rättighetsinnehavare inte själv har rätt att bestämma hur de residuella rättig-
heterna ska utnyttjas som beslutsformen inte är marknadsbaserad, se nedan. 

Marknadslösningar har en fundamental fördel jämfört med framförallt of-
fentligt beslutande, i det att var och en ges rätt att själv förfoga över sina 
rättigheter. Att medborgarnas autonomi inte beskärs har ett egenvärde i sig 
(Rothstein, 1994). Dessutom maximeras, förutsatt avsaknad av marknads-
misslyckanden, såväl den egna som den samhälleliga effektiviteten. I situa-
tioner där det inte finns samhällsvärderingar om fördelning, finns därför 
idealt sett ingen anledning att frångå marknadslösningar. 

Ytterligare en fördel med marknadslösningar är att de vanligen skapar 
konkurrens, vilket leder till att producenterna inte kan ta kunderna för givna 
(Rothstein, 1995 s. 127). Konkurrensen skapar incitament för att effektivisera 
produktionen och för att anpassa produkterna efter användarnas önskemål. 
När det gäller de typer av gemensamma nyttigheter som avhandlas i detta 
arbete har detta argument mindre betydelse, då nyttigheterna ofta har karak-
tären av naturliga monopol. Eftersom det bara behövs en väg till bostadsom-
rådet är det inte givet att kvaliteten kommer att öka om tillhandahållandet är 
konkurrensutsatt.113 

Som tidigare noterats är dock marknadsmisslyckanden vanligt förekom-
mande, och detta särskilt när det gäller infrastruktur och andra gemensamma 
nyttigheter. Ofta hittas därför de mest effektiva lösningarna utanför den ren-
odlat ”fria” marknaden.114 Individuell nyttomaximering kan inte regelmässigt 
förväntas generera effektiva institutioner och effektiv konsumtion i miljöer 
där marknadsmisslyckanden är frekvent förekommande (Papandreou, 1994 
s. 200). 

Eftersom infrastruktur och gemensamma nyttigheter ofta har ett stort antal 
användare behövs det samordning av drift och underhåll. Annorlunda ut-
tryckt finns det ofta ett behov av en huvudman som driver nyttigheten. Om 
marknadsreglering tillämpas kommer detta att innebära att en privat aktör 
tillhandahåller nyttigheten och erbjuder andra att förvärva rättigheter att 
använda nyttigheten. Eftersom många gemensamma nyttigheter är naturliga 
 
113 Marknadslösningar kan emellertid öka kvaliteten på lång sikt i och med att producenter som 
tidigare tillhandahållit dåliga produkter kan komma att få det svårt att få nya kontrakt. 
114 På samma sätt som transaktionskostnader inte alltid är ett motiv för att övergå från individu-
ella rättigheter till en annan rättighetsregim är de heller inte alltid motiv för att frångå marknads-
lösningar. Likaväl som t.ex. offentligt beslutande kan vara ett alternativ kan regleringar av 
marknaden vara ett annat. Man kan bestämma att en väg ska vara statlig, men man också be-
stämma att den ska vara privat och allmänt tillgänglig. 
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monopol finns alltid risken för att en privat huvudman utnyttjar sin ställning 
och tar ut alltför höga avgifter. Privata lösningar måste därför, som noterades 
i föregående kapitel, ofta kompletteras med regleringar i form av t.ex. externt 
kontrollerade avgifter (Newbury, 1994).  

Situationen kompliceras ytterligare genom att många nyttigheter är mer el-
ler mindre icke-rivaliserande och som tidigare konstaterats är det inte effek-
tivt att prissätta sådana enligt de principer som gäller för privata varor. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv ska endast trängsel- och förslitningseffekter, 
och inte investeringskostnader, beaktas. Detta gör att denna typ av varor 
idealt sett inte produceras effektivt på oreglerade marknader. Frågan måste 
därför alltid ställas om nyttigheten kan tillhandahållas genom andra lösningar 
än privat huvudmannaskap och marknadsstyrda avgifter .115 

Ett alternativ är att användarna själva lägger ut nödvändiga åtgärder, som 
drift och underhåll, på en extern aktör. Skillnaden mot offentligt utsedda 
huvudmän ligger i att det är enskilda aktörer som frivilligt, d.v.s. utan offent-
ligt tvång, agerar för att lösa samordningsproblemen. Just behovet av sam-
ordning talar dock mot marknadslösningar baserade på frivillighet, d.v.s. utan 
en särskild huvudman. Eftersom individerna agerar var och en för sig kan det 
vara svårt att koordinera deras handlingar på ett samhällsekonomiskt effek-
tivt sätt. ”Fångarnas dilemma” och ”allmänningarnas tragedi” är de klassiska 
exemplen på när det individuellt rationella resulterar i totalt sett dåliga lös-
ningar. Som tidigare noterats kan denna typ av situationer uppstå vid de 
gemensamma nyttigheter som detta arbete handlar om.  

4.4.3 Gruppbeslutande 
Gruppbeslutande innebär att användarna själva kan besluta om regler för 
användning av nyttigheten. Skillnaden mot marknadsreglering är att det finns 
ett beslutsforum där beslut kan fattas med bindande verkan. De enskilda är 
underställda detta forum och kan inte fritt modifiera reglerna. Överlåtande av 
rättigheter mellan enskilda kan vara möjligt, men det är i det gruppbeslutsfo-
rumet regler för detta i så fall etableras. Skillnaden mot offentligt beslutande 
är att det är gruppen själv som upprättar regler och inte utomstående, som 
politiker eller tjänstemän (Cole, 2002 s. 111). 

Forumets regler kan vara formella och/eller informella. De regler som går 
att genomdriva med stöd av offentliga institutioner, t.ex. civilrättslig lagstift-
ning, är formella och övriga informella. Till skillnad från övriga beslutsfor-

 
115 I slutänden kan det förstås visa sig att marknadslösningar är det bästa, då andra rättighetsre-
gimer och beslutformer leder till ännu större ineffektiviteter. 
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mer är just det informella inslaget viktigt. En grupp som helt saknar formella 
regler kan vid ett ytligt betraktande synas vara i ett anarkistiskt tillstånd, men 
kan i verkligheten ha informella regler som är mycket strikta. Det finns 
många exempel på informella institutionella strukturer som ofta utvecklats 
under lång tid och är väl etablerade i olika mindre grupper, se t.ex. Ostrom 
(1990). Svagheten med informella regler ligger förstås i att det i en konflikt-
situation inte finns någon garanti för att en avvikare kan tvingas till efterlev-
nad. Som nämndes i kapitlet om den sociala miljön är sådana grupper känsli-
ga för större förändringar rörande individuella preferenser och omvärldsfak-
torer. 

Styrkan med gruppbeslutande jämfört med marknadslösningar är att de to-
tala effekterna av användandet kommer i fokus. Där individerna vid mark-
nadsreglering i första hand har incitament att beakta den privata nyttan ger 
gruppbeslutande förutsättningar för att användandet beaktas ur ett helhetsper-
spektiv.116 Människans handlingslogik varierar som nämnts med de institu-
tionella former inom vilka hon agerar (Ostrom, 1990, Rothstein, 1994 
s. 141). Handlandet blir annorlunda om det kan ske anonymt jämfört med om 
det måste ske öppet. Finns det behov av att individernas handlande koordine-
ras med en grupps intressen kan, ur denna synvinkel, gruppbeslutande vara 
att föredra framför marknadsreglering. Styrkan gentemot ett offentligt beslu-
tande är att det är användarna själva som fattar besluten, vilket generellt sett 
kan antas ge förutsättningar för bättre anpassning till deras värderingar och 
intressen.  

Ett problem med gruppbeslutande rör höga transaktionskostnader. Om 
gemensamma lösningar t.ex. måste utgå från konsensusbeslut kan transak-
tionskostnaderna bli betydande samtidigt som beslutskraften riskerar att bli 
låg. Ett steg mot långsiktigt fungerande institutioner är därför introduktionen 
av beslutsformer som baseras på majoritetsstyre (jrf Cole, 2002 s. 128).117 
Vid denna typ av beslutsform ökar behovet av skydd för de enskilda indivi-
derna i den meningen att en majoritet inte ska kunna påtvinga enskilda indi-
vider oskäliga villkor eller liknande (Moberg, 1994). Slutligen finns det ing-
en garanti för att besluten som fattas kommer att vara välfärdsmaximerande 
för gruppen (Papandreou, 1994 s. 208). Individer med makt kan komma att 

 
116 Fortfarande är det dock inte frågan om att försöka maximera samhällsnyttan. På samma sätt 
som individen ser till sig själv i första hand kommer gruppen, om den lyckas formera sig, att 
agera utifrån gruppens intressen. Beroende på den aktuella situationen kan detta vara mer eller 
mindre effektivt ur ett vidare perspektiv.  
117 En svaghet med majoritetsstyre är att intensiteten i användarnas preferenser inte kommer till 
uttryck i beslutsprocessen, då det endast är antalet röster som räknas (Komesar, 1994 s. 77).   
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dominera gruppen så att besluten avspeglar dennes/deras preferenser istället 
för gruppens (Cole, 2002 s. 179, jfr Umbeck, 1981). 

Det kanske största problemet med gruppbeslutande är risken för sociala 
fällor. Utmaningen ligger i att få individerna att agera för gruppens bästa, 
även om det innebär att den egna nyttan kortsiktigt inte maximeras. Först 
måste det gruppbeslutsforumet tillskapas och därefter krävs det att de berörda 
respekterar tagna beslut (och den grundläggande diskussionen kring denna 
problematik avhandlades i kapitlet om den sociala miljön). I sitt inflytelserika 
arbete om decentraliserat samarbete företar Ostrom (1990) en transaktions-
kostnadsbaserad analys, inriktad på just den typen av nyttigheter som stude-
ras i detta arbete. Hon identifierar ett antal viktiga punkter som bör vara 
uppfyllda för att samarbete ska komma till stånd på frivillig väg.  
 
• De flesta individerna i gruppen delar en gemensam uppfattning om att de 

tjänar på att samarbeta jämfört med att agera på egen hand. 

• De flesta kommer att påverkas likartat av gemensamma regler eller regel-
ändringar. 

• De flesta har låg kalkylränta avseende avkastningen från nyttigheten, 
d.v.s. deras intresse av att nyttigheten fungerar är långsiktigt. 

• Transaktionskostnaderna är relativt låga, d.v.s. kostnader förknippade 
med informationsinsamling rörande nyttigheten och användarna är låga. 
Det samma måste gälla kostnader för övervakning och förändringar av 
regler för ägande och förvaltning. 

• Sociala normer rörande reciprocitet och tillit är dominanta inom gruppen. 

• Användarkretsen är relativt liten och stabil. 
 
En grundförutsättning är alltså att användarkretsen inte får vara för stor eller 
anonym. Detta gör att gemensamma lösningar inte är aktuella för stora nyt-
tigheter och anläggningar. Det är t.ex. svårt att se hur användarna av en mo-
torväg ska kunna samordna sig.  

En annan förutsättning är att alla, eller de absolut flesta inom gruppen, är 
överens om att samarbete är önskvärt. Det kan förväntas att användarna re-
spekterar gemensamma överenskommelser om de antar att även de andra 
användarna också kommer att göra det samt om de långsiktiga fördelarna av 
gemensamma lösningar överstiger de långsiktiga fördelarna av ett avvikande 
individualistiskt handlande (Cole, 2002 s. 123). Detta innebär att gemen-
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samma lösningar inte är stabila om individuella alternativ är långsiktigt mer 
lönsamma för användare. 

Den förmodligen viktigaste faktorn är emellertid att individerna kan lita på 
varandra. Tilltron till varandra varierar med två faktorer, dels styrkan hos 
informella institutioner som normer, dels tillgången till formella institutioner 
som lagar. Förekomst av socialt kapital och samarbetsfrämjande normer ökar 
alltså förutsättningarna för samarbete. När det gäller de formella institutio-
nerna är bilden mer komplicerad. De kan både öka och minska sannolikheten 
för samarbete, jfr kapitel 2. Om de fungerar väl krävs det att de anpassas till 
den aktuella fysiska och sociala miljön.  

Etableringen av ett gruppbeslutsforum kan vara särskilt känslig. Om det är 
svårt att få användarna att respektera de regler forumet satt upp är det ofta 
ännu svårare att inleda ett samarbete. I initieringsfasen kan det antas att indi-
viderna generellt sett inte känner varandra särskilt väl och därigenom kan 
också tillit och socialt kapital vara lågt utvecklade. Detta kan uppenbarligen 
vara en komplikation då problemen i en etableringsfas är flera, jfr Libecap, 
(1989). För det första krävs det att användarna avsätter resurser för ett pro-
jekt som riskerar att inte bli av. För det andra kommer inrättandet av ett 
gruppbeslutsforum att innebära att nya användarrättigheter definieras. Efter-
som detta innebär att den rådande användningen kommer att förändras finns 
risken för att användare, som förväntar sig att kortsiktigt förlora på det nya 
systemet, vägrar att underordna sig forumet. För det tredje kan användarna ha 
incitament att undanhålla, eller förvränga, information som kan vara till deras 
nackdel, t.ex. rörande den rådande användningen.  

Sammantaget gör dessa faktorer att spontan samordning är en grannlaga 
uppgift. Förekomsten av socialt kapital och normer om tillit ökar förutsätt-
ningarna för sådan spontan samordning, men någon garanti för att samarbete 
kommer att fungera finns inte ens om deltagarna har förtroende för varandra. 
De transaktionskostnader som är förknippade med upprättandet av ett be-
slutsforum kan göra att användarna inte lyckas etablera ett samarbete (Blom-
qvist, 2004). På samma sätt ger användandet av beslutsforumet upphov till 
transaktionskostnader, i form av t.ex. arvodering och tidsåtgång för möten 
etc. 

Här kan det offentliga spela en avgörande roll genom att tillhandahålla en 
bakomliggande institutionell omgivning som underlättar samordningen. Det-
ta kan gälla både ekonomiska medel och formella institutioner. Som Blom-
qvist (2004) noterar i sin studie av lokala vattensamfälligheter i Sverige är 
båda dessa frågor av avgörande vikt. Den institutionella miljön kan både 
hjälpa och stjälpa gruppbeslutsforum. Om lokalt kollektivt agerande kan 
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inkorporeras i formella system, t.ex. om lokala associationer kan fatta rätts-
ligt bindande beslut, ökar sannolikheten för att de berörda ska kunna undvika 
att hamna i sociala fällor, jfr Dolsak & Ostrom (2003 s. 21). Denna sannolik-
het kan ökas ytterligare om det offentliga utöver att acceptera lokala beslut, 
kan agera aktivt vid bildandet av beslutsforumet. Denna fas är särskilt käns-
lig eftersom det i inledningsskedet ofta saknas trovärdiga utfästelser använ-
darna emellan att de kommer att respektera gemensamma beslut. Kan denna 
trovärdighet ökas genom att en extern part garanterar eller arbetar för att 
forumet kommer att bildas, ökar de individuella incitamenten att delta. För att 
ytterligare förbättra möjligheterna till samverkan kan det offentliga i syfte att 
reducera höga transaktionskostnaders negativa effekt bidra med ekonomiska 
medel. Blomqvist (2004) drar slutsatsen att ekonomiskt stöd till bildande och 
drift av gruppbeslutsforum är avgörande för att undvika sociala fällor. 

Det offentliga kan också underminera gemensamt handlande. Om formella 
regler gör att lokala beslut saknar rättskraft, eller blir direkt olagliga, minskar 
förutsättningarna för att användarna gemensamt ska försöka hantera sin situa-
tion. Som nämnts finns det visserligen många exempel på helt informella 
gruppbeslutsforum, men de är vanligen framsprungna i en annan institutio-
nell miljö än dagens. Sannolikheten för att sådana forum ska bildas idag för 
nyttigheter med inte obetydligt värde och inte försumbara transaktionskost-
nader måste betraktas som låg. Än svårare blir det om det formella regelver-
ket direkt hindrar lokala initiativ. Offentliga regleringar kan kringskära, eller 
helt eliminera, det handlingsutrymme som behövs. Ibland kan det visserligen 
vara lämpligare med ett offentligt beslutsforum, men samverkan mellan de 
direkt berörda är som framhölls i kapitel 2 ofta att föredra om nyttigheten i 
fråga lämpar sig för det. 

4.4.4 Offentligt beslutande 
Vid offentligt beslutande är det staten, eller någon annan offentlig institution, 
som lägger fast reglerna för användandet, givet de begränsningar som givits 
på den offentliga metanivån. Offentligt beslutsfattande kan ta många for-
mer.118 En byggnadsnämnd företräder politiska intressen inom en kommun 
medan naturvårdsverket ska företräda hela landet utifrån ett sektorsintres-
se.119 Det gäller därför att vara tydlig med vad som avses med det offentliga i 

 
118 Rothstein (1994 s. 109) identifierar följande offentliga organisationsformer; byråkratisk, 
professionell, management samt utredningsinriktad.  
119 Att det offentliga inte alltid företräder ”det allmänna bästa” är uppenbart. Inom den s.k. 
public choice-skolan utgår man från att statens företrädare agerar utifrån egenintresse och inte 
någon form av allmänintresse, se t.ex. Buchanan & Tullock (1962) och Downs (1967). I enlighet 
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konkreta fall. Generellt sett har dock offentligt beslutande ett kännetecken 
som särskiljer det från övriga beslutsformer. Eftersom den offentlige aktören 
inte med säkerhet kan känna till användarnas personliga preferenser kommer 
objektiva kriterier att spela en framträdande roll vid beslutsfattandet (Ellick-
son, 1991 s. 171). Det är därför som t.ex. marknadsvärdet ofta används för att 
sätta ett pris på resurser och/eller ingrepp.120 

Avgränsningen mot gruppbeslutande är flytande. Grundprincipen vid of-
fentligt beslutande är att det är ett offentligt organ som är beslutsforum, me-
dan det vid gruppbeslutande är användarna själva, eller en undergrupp av 
dem. Användarna har vid offentligt beslutande inte möjlighet att direkt på-
verka beslutsforumet utseende eller utse beslutsfattarna, utan detta sker ge-
nom bredare demokratiska processer. Med detta synsätt är det i de flesta fall 
lätt att avgöra beslutsforumets karaktär. Det finns gränsfall där användarna 
mer direkt påverkar beslutsforumets sammansättning, men i detta arbete är 
detta av mindre betydelse då det intressanta är grundformernas principiella 
skillnader. 

De två grundläggande motiven för offentlig styrning är dels att öka effek-
tiviteten genom att korrigera marknadsmisslyckanden, dels att uppnå rättvisa, 
jfr Zajac (1995 s. 141), Kalbro (2002 s. 31). Observera att dessa mål inte med 
nödvändighet betyder att det måste till offentligt beslutande. Kan ett annat 
forum, eventuellt med hjälp av regleringar på metanivån, uppvisa samma 
måluppfyllelse finns det ingen anledning att hålla kvar vid det offentliga 
alternativet.  

Vanliga anförda fördelar med offentlig förvaltning är demokrati, rättssä-
kerhet, likabehandling. Nackdelar är ineffektivitet, slöseri, oförmåga samt 
ovilja att tillgodose medborgarnas önskningar om valfrihet (Lundqvist, 1992 
s. 112). Att det offentliga lättare kan uppnå rättsäkerhet, samt likabehandling 
är mot bakgrund av vad som anfördes i inledningen av detta avsnitt en stor 
fördel och de gemensamma nyttigheternas karaktär gör att ”exitmöjligheten” 

 
med svenska studier, t.ex. Lewin (1988) och Rothstein (1994), intas i detta arbete positionen att 
företrädare för det offentliga i stort agerar för medborgarnas bästa. För att minska risken för 
egoistiskt handlande hos offentliga företrädare är det viktigt att det finns institutioner som defini-
erar och begränsar deras handlingsutrymme. 
120 Vid marknadsreglering, liksom vid gruppbeslutande, är det användarna själva som fattar 
besluten. Detta innebär att det är användarnas personliga värderingar och uppfattningar om nytta 
som styr agerandet. Besluten kommer därför att spegla de inblandades subjektiva uppfattningar 
och utfallet är i bästa fall nyttomaximerande. Eftersom det offentliga inte har tillgång till samma 
information kan deras beslut inte heller omfatta nyttoaspekten. Detta får till följd att offentligt 
beslutandes effektivitetsmål istället blir den objektiva välfärdsmaximeringen (Ellickson, 1991 
s. 170). Problemet med detta är att ett välfärdsmaximerande beslut inte med nödvändighet är 
nyttomaximerande för de berörda individerna. 
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i realiteten ofta inte är ett alternativ. Det offentliga kan därför lägga fast reg-
ler som garanterar att användarna inte utsätts för omotiverade orättvisor. En 
observation i sammanhanget är att man kan erhålla fördelarna och undvika 
många av nackdelarna vid den typ av kombinerade system som avhandlades 
ovan. Det offentliga lägger då på ”metanivån” fast de grundläggande spelreg-
lerna, och garanterar därmed rättssäkerhet och likabehandling, och överlåter 
förvaltandet till ett annat forum. Och genom detta kan de anförda nackdelar-
na undvikas. 

Ur ett produktionsperspektiv kan offentligt beslutande för nyttigheter till 
vilka det är svårt att begränsa användningen motiveras genom att det ofta är 
svårt att lösa finansiering och därmed produktion under andra beslutsformer. 
Då det för t.ex. rena kollektiva nyttigheter inte går att begränsa användningen 
är det inte heller möjligt att införa användaravgifter. Finansiering genom 
skatter är som tidigare noterats en väg förbi denna problematik. Skattefinan-
siering innebär inte med nödvändighet att beslutsforumet måste vara offent-
ligt, men ofta är det den naturliga lösningen. För lokala kollektiva nyttigheter 
kan t.ex. gruppbeslutande vara ett alternativ, förutsatt att det finns möjlighet 
för gruppen att ta ut obligatoriska fasta avgifter. 

En svaghet med offentligt beslutande är att de som tar besluten inte behö-
ver ta alla konsekvenser av dem. Eftersom förvaltare av offentliga rättigheter 
inte själva är direkta ägare till resursen behöver de inte själv bära kostnader-
na för dåliga beslut, utan kan överföra dem på allmänheten i stort eller på 
vissa medborgare (Anderson & Leal, 1997)121. Därför kan det antas att de har 
svagare incitament att förvalta nyttigheten effektivt än vad en enskild rättig-
hetsinnehavare har (Cole, 2002 s. 39). Offentliga beslutsprocesser kan vidare 
vara förknippade med höga transaktionskostnader relativt andra beslutsfor-
mer (North, 1990). Det kan t.ex. ta lång tid att anpassa beslut och regler till 
ändrade förhållanden. Samtidigt framhålls ibland sådan tröghet som en fördel 
genom att förutsebarheten ökar med ett något så när stabilt regelsystem 
(Rothstein, 1994). 

Informationsbristen är som observerats en ofta framhållen svaghet med of-
fentligt beslutande (Randall, 1987 s. 153). För att fatta goda beslut krävs god 
tillgång till information. Det kan handla om generella faktorer, rörande t.ex. 
tekniska konstruktioner, eller lokala dito, som markförhållanden. Berörda 
 
121 Om fullståndiga rättigheter istället definieras och individualiseras kommer marknadssignaler-
na att ge rättigheterna korrekta priser, vilket i sin tur leder till effektiva beslut och allokeringar. 
När det gäller vissa nyttigheter, t.ex. luft, är det förstås kostsamt att upprätta rättigheter, men med 
teknologiska framsteg kan dessa kostnader komma att reduceras (Anderson & Leal, 1997). Just 
nyttigheternas karaktär gör dock att transaktionskostnaderna för upprättande av rättigheter ofta är 
höga. I många fall är det därför i dagsläget ineffektivt att upprätta fullständiga rättigheter. 
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individers, användares, preferenser hör också hit. När det gäller den första 
faktorn kan en extern beslutsfattare, som staten, ha god tillgång till informa-
tion, eftersom den är allmängiltig. Beslutsfattaren kan över tiden generera 
kunskap som sedan kan utnyttjas i enskilda fall. För information om lokala 
förhållanden och individuella preferenser gäller inte detta. I dessa fall har 
istället användarna lättare att inhämta information. För nyttigheter som före-
tar stora likheter oavsett plats, t.ex. va-anläggningar, fungerar det därför ofta 
bra med en extern huvudman, som kan vara offentlig eller privat. Är förhål-
landena de omvända kan det vara motiverat med ett större inflytande från 
användarna. Detta behöver förstås inte innebära att beslutsformen inte kan 
vara offentlig, utan bara att användarna måste ges möjlighet att bidra med 
information som annars inte kommer fram. 

4.5 Kopplingar mellan rättighetsregimer och be-
slutsformer 

I föregående avsnitt analyserades rättighetsregimer och beslutsformer. Som 
nämndes är också ofta en koppling mellan rättighetsregimen och dess unge-
färligt motsvarande beslutsform effektiv. Men det finns många situationer när 
denna huvudregel inte ger det bästa resultatet. I detta avsnitt kommer varje 
rättighetsregim att studeras i syfte att undersöka vilka kombinationer med 
beslutsformer som är möjliga. Genomgången utgår från de fyra rättighetsre-
gimerna och för varje regim analyseras förutsättningarna att koppla det till 
beslutsformerna. 

4.5.1 Inga rättigheter 
Inga rättigheter kan endast kopplas till offentligt beslutande. Detta beror på 
att sådana rättigheter ju inte får utnyttjas och det enda sättet att åstadkomma 
detta är genom offentliga beslut på metanivån. 

4.5.2 Individuella rättigheter 
Individuella rättigheter förknippas vanligen med marknadsreglering och i de 
flesta fall är detta också effektivt. Som visas nedan finns det dock i vissa 
situationer skäl att frångå ren marknadsreglering. 
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Inget beslutsforum 
Inget beslutsforum är inte förenligt med individuellt definierade rättigheter. 
Som noterats förutsätter de individuella rättigheterna att det finns ett regelsy-
stem som sanktionerar dem, möjliggör överlåtelser etc. Just detta medför att 
inget beslutsforum inte är ett tillgängligt alternativ.122 

Marknadsreglering 
Marknadsreglering är som framgått det naturliga komplementet till individu-
ella rättigheter och i avsaknad av marknadsmisslyckanden leder det också till 
ekonomisk effektivitet. För privata varor är därför detta den i normalfallet 
mest effektiva kombinationen. Förekomst av externa effekter, icke-rivalitet 
eller svårighet att begränsa användarkretsen gör dock att slutsatsen inte är 
generellt gångbar. Om en resurs är icke-rivaliserande och eller saknar exklu-
derbarhet, d.v.s. om det inte är fråga om en privat vara, är vanligen alternati-
vet att frångå den individuella rättighetsregimen. När det gäller externa effek-
ter, som kan förekomma även vid användandet av privata varor, ligger ju 
problemet i att individerna saknar incitament att beakta alla de kostnader som 
användandet ger upphov till. Som noterades ovan är en vanlig lösning på 
detta problem att det offentliga förändrar spelreglerna genom t.ex. reglerande 
lagstiftning eller ekonomiskt stöd/avgifter. Beslutsformen är dock alltjämt 
marknadsreglering.  

Gruppbeslutande 
Även gruppbeslutande kan kopplas till individuella rättigheter. Om en av-
gränsad grupp användare kontrollerar en nyttighet kan det finnas motiv för 
att definiera fritt överlåtbara användarrättigheter. I normalfallet kopplas det 
gruppbeslutsforumet också till grupprättigheter där användar- och besluts-
grupp är identisk, se nedan. En kombination med individuella rättigheter kan 
dock aktualiseras om gruppen med beslutsrätt saknar anledning att ha infly-
tande över vem som använder nyttigheten. På samma sätt som med offentligt 
beslutande kan ett gruppbeslutsforum lägga fast regler för användningen och 
sedan definiera individuella användarrättigheter till nyttigheten Sådana rät-
tigheter bör dock kunna modifieras av det gruppbeslutsforumet i syfte att 
behålla kontrollen över användningen av nyttigheten.  

 
122 Som individuella rättigheter definierats i detta arbete kräver de någon form av sanktion från 
det offentliga, genom t.ex. jordabalken och avtalslagen. I enlighet med Ellickson (1991) går det 
dock att tänka sig informellt sanktionerade rättigheter, där en informell beslutsarena, som ett 
byalag, definierar rättigheter inom den aktuella gruppen. 
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Offentligt beslutande 
Offentligt beslutande kopplat till individuella rättigheter kan i vissa lägen 
vara effektivt. Om det offentliga vill ha den övergripande kontrollen av en 
nyttighet, som t.ex. ett värdefullt naturområde kan kombinationen användas. 
Det offentliga har då beslutsmakten över nyttigheten och definierar sedan 
specifika rättigheter som kan innehas av enskilda individer. Genom detta kan 
det offentliga kontrollera användningens natur och användningsgraden, men 
inte nödvändigtvis vem som nyttjar resursen. Observera att det inte kan vara 
fråga om att ge de privata subjekten full äganderätt, endast någon typ av 
användarrättigheter. Residualrätten måste alltjämt ligga hos det offentliga, 
annars är det definitionsmässigt fråga om marknadsreglering. Ett alternativt 
tillvägagångssätt är att enligt ovan arbeta med marknadsreglering och legala 
inskränkningar på metanivån. Vilken lösning som är att föredra beror på 
omständigheterna i det aktuella fallet. Ju större behov av kontroll det offent-
liga har desto mer talar för att forumet ska vara offentligt, då det kan antas 
vara lättare att modifiera användarrättigheter än lagstiftning. 

4.5.3 Grupprättigheter 
Grupprättigheter förknippas vanligen med gruppbeslutande, men offentligt 
beslutande kan i vissa lägen vara ett alternativ. 

Inget beslutsforum 
Inget beslutsforum är av samma skäl som anfördes vid de individuella rättig-
heterna inget alternativ. Eftersom rättigheterna är definierade förutsätter det 
att det finns organ som garanterar deras upprätthållande. 

Marknadsreglering 
Marknadsreglering är inte heller något alternativ, då det redan tidigare i ka-
pitlet lades fast att grupprättigheter inte kan överlåtas fritt av rättighetsinne-
havarna. Däremot kan rättighetsinnehavarna anlita en extern aktör för att 
producera och/eller underhålla nyttigheten. Denna kommer då att vara un-
derordnad de villkor som formuleras av beställargruppen, se nedan. 

Gruppbeslutande 
Ett gruppbeslutsforum är i många fall den mest lämpliga beslutsformen till 
denna rättighetsregim. Kombinationen är lämplig om det går att avgränsa en 
relativt stabil användargrupp till en nyttighet som kräver att användningen 
samordnas. Genom att deltagarna själva agerar huvudman kan reglerna an-
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passas efter användarnas kunskaper och erfarenheter. Om problem uppstår 
finns förutsättningar för att beslutsforumet snabbt ska kunna hantera dem. 
Som framhållits tidigare kan det dock vara svårt att undvika det kollektiva 
handlandets logik. Därför kan det vara lämpligt att kombinera gruppbeslu-
tande med inslag av offentlig reglering.  

Kostnaderna för beslutande och förvaltning vid gruppbeslutande utgörs till 
stor del av tidsåtgång. Arvodering av förtroendevalda är möjlig, men avsät-
tandet av tid är oftast en betydande parameter jämfört med marknadsregler-
ing och offentliga beslutsforum, som bygger på lönearbete. Om användarna 
värdesätter pengar framför tid kan det tala för gruppbeslutande. Värderar 
användarna tid högt kan de föredra en annan huvudman och betala för be-
sluts- och förvaltningskostnader.123  

Vid gruppbeslutande finns slutligen möjligheter för att informella normer 
och socialt kapital växer fram eller förstärks. Sannolikheten för sådana posi-
tiva effekter är mindre om huvudmannen är privat eller offentlig. Därigenom 
kan risken för opportunistiskt handlande bland användarna minska. 

Offentligt beslutande 
Offentligt beslutande är kompatibelt med grupprättigheter. En uppenbar 
fördel gentemot gruppbeslutande är att risken elimineras för att användarna 
inte lyckas tillskapa ett fungerande forum. Vid beslutsfattande kan det offent-
liga utnyttja tvångsmedel och därigenom hålla dessa transaktionskostnader på 
en låg nivå. Om en offentlig huvudman ansvarar för flera likartade nyttighe-
ter kan effektiviteten ökas genom ackumulerandet av information. Har nyt-
tigheten mer unika egenskaper minskar som redan noterats denna fördel. 
Vidare minskar möjligheterna för användarna att påverka situationen. Bero-
ende på nyttighetens karaktär och användarnas preferenser behöver detta inte 
ses som en nackdel, då användarna kan vara ointresserade av hur nyttigheten 
produceras och förvaltas.  

4.5.4 Allmänna rättigheter 
Allmänna rättigheter kan kombineras med alla fyra beslutsformerna. När det 
gäller obegränsade allmänna rättigheter är dock marknadsreglering proble-
matisk eftersom det då blir svårt att lösa finansieringen.  

 
123 Om ett offentligt beslutsforum finansieras via skattemedel, och inte genom avgifter från 
användarna, förändras läget. Då kommer amvändarna att ur denna aspekt föredra det offentliga 
forumet, eftersom det då är kostnadsfritt för dem. 
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Inget beslutsforum 
Att inte ha något beslutsforum är ett bra alternativ för obegränsade allmänna 
rättigheter om två villkor är uppfyllda. För det första får det inte finnas något 
behov av produktions- och/eller underhållsåtgärder. För det andra bör träng-
sel- och framför allt förslitningseffekterna vara små. Typexemplet på när 
denna kombination är effektiv är en kollektiv nyttighet som saknar invester-
ings- och underhållsbehov, t.ex. en naturresurs som inte är knapp. Inget be-
slutsforum kan också, även om villkoren ovan inte är uppfyllda, vara det 
bästa valet om teknik och/eller transaktionskostnader gör andra alternativ 
omöjliga eller alltför dyra. I ett sådant läge är dock inte institutionen optimal. 
Går det att utveckla teknik eller reducera transaktionskostnader för andra 
beslutsformer är det effektivt att övergå till ett annat alternativ, jfr Karlson 
(2005 s. 27). 

Begränsade allmänna rättigheter kan också kombineras med inget besluts-
forum, under förutsättning att det inte behövs produktions- eller underhålls-
åtgärder. Dock måste det finnas någon mekanism för att övervaka att rättig-
heterna efterlevs. Denna funktion kan lösas av t.ex. polismakten. 

Marknadsreglering 
Marknadsreglering är som nämnts sällan ett gångbart alternativ vid obegrän-
sade allmänna rättigheter. Det enda fallet när det kan bli aktuellt är om det 
offentliga enligt ovan överför medel till en privat huvudman. Det blir dock 
inte heller i detta fall frågan om någon egentlig marknadsreglering, eftersom 
huvudmannen inte kan styra användningen, utan endast underhålla själva 
nyttigheten. 

Vid begränsade allmänna rättigheter finns det däremot förutsättningar för 
att marknadsreglering ska fungera bra. Om användningen av en nyttighet 
beläggs med avgifter kan det vara möjligt att tillhandahålla den aktuella nyt-
tigheten för en privat aktör. Kom dock ihåg att avgifter som är effektiva ur ett 
konsumtionsperspektiv ska sättas utifrån trängsel- och/eller förslitningseffek-
terna hos nyttigheten och att det inte finns någon garanti för att sådana avgif-
ter möter vinstkravet hos en privat huvudman.  

Gruppbeslutande 
Gruppbeslutande är vanligen inte något attraktivt alternativ när det gäller 
obegränsade allmänna rättigheter, eftersom det inte går att definitivt avgränsa 
användningen till en mindre grupp. Beslutsformen kan dock vara effektiv om 
nyttigheten i fråga har en naturlig avgränsning av användargruppen. För t.ex. 
lokala kollektiva nyttigheter, som i teorin är tillgängliga för alla, kan använd-
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ningen i praktiken till övervägande del ske inom en avdelbar grupp. Om så är 
fallet kan gruppbeslutande fungera väl. Ett problem kvarstår dock. Om exter-
na användare orsakar kostnader, d.v.s. trängsel- eller förslitningseffekter, för 
användargruppen, kommer de förra att åka snålskjuts på de senare. Detta 
behöver inte vara något större problem om effekterna inte är för stora, men 
leder rivaliteten till att användargruppen belastas med för stora externt gene-
rerade kostnader är lösningen inte lyckad. En stödåtgärd, som visserligen inte 
korrigerar incitamentstrukturerna men kompenserar den kostnadsbärande 
användargruppen, är att det offentliga tillför medel för dessa kostnader. 

Begränsade allmänna rättigheter kan kombineras med gruppbeslutande. 
Framförallt kan en mix där de primära användarna, som formar gruppbesluts-
forumet, har grupprättigheter och sekundära användare har begränsade all-
männa rättigheter. Genom detta kan problemet som diskuterades ovan undvi-
kas, då sekundära användare kan tvingas erlägga avgifter för att använda 
nyttigheten. Som vanligt måste transaktionskostnaderna för ett sådant system 
beaktas. 

Offentligt beslutande 
Offentligt beslutande, eller offentligt huvudmannaskap, kopplat till obegrän-
sade allmänna rättigheter kan vara en bra lösning för nyttigheter med låg 
rivalitet. Om det krävs drift och/eller underhåll av den aktuella nyttigheten 
kan det vara det enda genomförbara alternativet. Bra exempel på när kombi-
nationen kan vara effektiv är nyttigheter som är övergångsformer mellan den 
kollektiva varan och den gemensamma resursen, t.ex. en större badstrand. 
Eftersom användningen är fri går det inte att ta ut avgifter för användningen, 
vilket i sin tur gör att den enda kvarstående finansieringsmöjligheten kan 
vara via skattemedel. Ett offentligt beslutande är då ett naturligt alternativ, 
men som noterats kräver inte offentlig finansiering ett offentligt beslutande. 
Skattemedel kan även överföras till en annan huvudman om denne bedöms 
som lämpligare. 

Begränsade allmänna rättigheter kopplade till offentligt beslutande är 
lämpligt om trängsel- och/eller förslitningseffekterna är inte obetydliga. För 
naturresurser kan användningen då begränsas så att förslitningen inte blir för 
stor. För nyttigheter som kan underhållas kan avgifter införas i syfte att fi-
nansiera underhållet. För nyttigheter med trängseleffekter kan användningen 
begränsas, antingen genom formella kösystem eller genom användaravgifter. 
Kom ihåg att avgifter för att vara effektiva ur ett konsumtionsperspektiv ska 
motsvara förslitnings- och eller trängseleffekterna. Och som alltid måste 
transaktionskostnaderna beaktas. 
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4.6 Den institutionella miljön – Utgångspunkter 
för avhandlingen 

I detta avsnitt sammanfattas resonemangen som förts kring de viktiga frågor 
som identifierades i inledningen till kapitlet. 

Rättighetsperspektivet i arbetet. 
Till varje markområde kan det finnas många rättigheter knutna och dessa kan 
tillhöra olika rättssubjekt. Det som i vardagstal benämns äganderätt utgörs 
med detta synsätt av de rättigheter som inte uttryckligen är undandragna 
ägaren. Äganderätten är därför inget statiskt begrepp utan varierar beroende 
på hur de kringliggande institutionerna är utformade. 

Den offentliga ”metanivån”. 
I detta arbete ses all lagstiftning som regler på ”metanivån”, att skilja från 
beslutsformen offentligt beslutande. På metanivån definieras bl.a. vilka spe-
cifika rättighetsregimer och beslutsformer som är tillgängliga för olika nyt-
tigheter. 

Rättighetsregimer och beslutsformer. 
Rättighetsregimer och beslutsformer är de centrala institutionerna för att 
reglera användningen av olika nyttigheter. Rättighetsregimerna lägger fast 
hur nyttigheterna används och i beslutsforum avgörs frågor om förändringar 
av rättigheter samt, vid behov, frågor rörande drift och underhåll m.m. Rät-
tighetsregimerna är inga rättigheter, individuella rättigheter, grupprättigheter 
och allmänna rättigheter. De allmänna rättigheterna kan vara obegränsade 
eller begränsade. Beslutsformerna är inget beslutsforum, marknadslösningar, 
gruppbeslutande och offentligt beslutande. 

Kopplingen mellan rättighetsregimer och beslutsformer. 
När en rättighetsregim som ska kopplas till en nyttighet är bestämd måste 
sedan även ett beslutsforum knytas till rättighetsregimen. Beroende på karak-
tären hos rättighetsregimerna och den sociala miljön är olika kombinationer 
lämpliga. 

Kopplingar mellan rättighetsregimer och varukategorier. 
De unika egenskaperna hos de typer av nyttigheter som identifierades i före-
gående kapitel påverkar valet av rättighetsregim. För varje varukategori finns 
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det en eller flera rättighetsregimer som maximerar effektiviteten i användan-
det, där förekomst av icke-rivalitet, exkluderingsmöjligheter samt därtill 
relaterade transaktionskostnader måste analyseras för att finna det mest lämp-
liga alternativet. 
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Kapitel 5 En analysmodell 

Nu har grundförutsättningarna för analysen av hur markanknutna gemen-
samma nyttigheter ska hanteras beskrivits i kapitel 2-4. 

I kapitel 2 belystes den sociala miljöns inverkan på förutsättningarna för 
samarbete och där identifierades tre grundformer av sociala grupper, den täta, 
den glesa respektive den anonyma gruppen. Klassificeringen utgick från 
gruppens storlek samt graden av anonymitet. 

I kapitel 3 studerades den fysiska miljön med avseende på olika typer av 
varors egenskaper. Här är tre faktorer avgörande för hur en effektiv använd-
ning av olika nyttigheter bör ske, rivalitet, exkluderbarhet samt externa effek-
ter. Utgående från rivalitet och exkluderbarhet kan varor klassificeras i fem 
grundtyper; privata varor, kollektiva varor, tullvaror, gemensamma resurser 
samt klubbvaror.  

I kapitel 4 diskuterades den institutionella miljön, vilket resulterade i iden-
tifieringen av två typer av institutioner för att styra användande samt byg-
gande och/eller underhåll av olika nyttigheter.  

För det första: Rättighetsregimen, som definierar rätten att använda en nyt-
tighet. Det finns fyra sådana regimer; inga, individuella, grupp- och allmänna 
rättigheter. De allmänna rättigheterna kan vara obegränsade eller begränsade.  

För det andra: Beslutsformen, vars syfte är att möjliggöra förändring av 
användarrättigheter samt reglering av produktion och/eller underhåll av nyt-
tigheten. Även här finns det fyra grundformer; inget beslutsforum, marknads-
reglering, gruppbeslutande och offentligt beslutande. Rättighetsregimer och 
beslutsformer definieras och regleras på den offentliga s.k. metanivån genom 
lagstiftning. I kapitlet analyserades också relationerna mellan rättighetsregi-
mer och varukategorier respektive beslutsformer. 

I detta kapitel kommer de tre sociala grupperna att inkluderas i analysen 
kring lämpliga institutioner för markanknutna gemensamma nyttigheter i 
syfte att analysera vilka skillnader i den fysiska och den sociala miljön som 
har betydelse för valet av ändamålsenliga institutioner, för t.ex. en lokalgata i 
ett bostadsområde eller en motorväg. 

Kapitlet inleds med beskrivning av analysmodellens utformning. Därefter 
följer en genomgång av de rekommendationer för effektiva kombinationer av 
rättighetsregimer och beslutsformer som ges genom tillämpning av analys-
modellen.   
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5.1 Analysmodellen 

Analysmodellen kan sammanfattas med en matris, se tabell 5.1. Vågrätt re-
dovisas de fem varukategorierna och lodrätt de tre sociala grupperna. Rutor-
na i matrisen representerar därigenom alla de kombinationer av social och 
fysisk miljö som kan uppstå. Eller annorlunda uttryckt, alla tänkbara nyttig-
heter går att knyta till en specifik ruta, även om vissa nyttigheter kan vara 
svårklassificerade, vad avser både varukategori och social grupp. 
 

 
Tabell 5.1. Kombinationer av varukategorier och sociala grupper.  
  
Syftet med detta kapitel är att utifrån föregående kapitel diskutera vilken, 
eller vilka, kombination/er av rättighetsregim och beslutsform som är mest 
lämplig i respektive ruta. Modellen kommer att fungera på följande sätt.  
 
1. Nyttigheten klassificeras avseende social grupp. 

2. Nyttigheten klassificeras avseende varukategori. 

3. Ledning till vilka institutioner som är lämpliga erhålls genom att läsa om 
aktuell kombination av social grupp och varukategori.   

 
Redovisningen utgår från de fem varukategorierna, där varje avsnitt inleds 
med de generella slutsatser som kan dras för den aktuella kategorin, oavsett 
social grupp. Därefter diskuteras varan utifrån de speciella förutsättningar 
som gäller för respektive social grupp. Varje avsnitt avslutas med en indika-
tion för vilken kombination av rättighetsregim och beslutsforum som i nor-
malfallet kan antas vara mest lämplig. Som framhållits tidigare måste dock 
alla studioobjekt analyseras noga, varför indikationerna ska ses för just vad 
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det är – en indikation om vilka institutioner som generellt sett är mest ända-
målsenliga i den aktuella situationen.  

5.2 Privata varor 

Privata varor särskiljer sig från övriga varukategorier genom att de är både 
rivaliserande och exkluderbara, vilket gör att individualiserade rättigheter 
vanligen är mest effektiva.124 Motivet för att då välja en annan rättighetsre-
gim än individuella rättigheter är förekomsten av externa effekter, men van-
ligtvis är det i sådana situationer inte lämpligt att helt övergå till en annan 
rättighetsregim, utan den bästa lösningen är ofta istället att införa någon form 
av incitamentskorrigerande institutioner på metanivån.125  

Jämfört med övriga nyttigheter spelar den sociala miljön mindre roll i detta 
val, eftersom konsumtionen av privata varor inte är gemensam och behovet 
av samarbete litet. Det viktiga är att användaren ges incitament att beakta de 
totala effekterna, inklusive externa effekter, av sitt handlande, förutsatt att 
transaktionskostnaderna för att tillskapa incitamenten inte är för höga. Valet 
av institution beror alltså dels av förmågan att korrigera incitamenten, dels av 
transaktionskostnadernas storlek.  

5.2.1 Den täta gruppen 
Det traditionella sättet att hantera externa effekter är via offentliga reglering-
ar, men i framförallt mindre grupper finns det andra alternativ. Om antalet 
inblandade inte är alltför stort kan de berörda själva förhandla med varandra. 
Detta förutsätter att det finns definierade rättigheter rörande den aktuella 
externa effekten. Denna typ av marknadslösningar kompliceras dock av 
lägesfaktorn när det gäller markanknutna nyttigheter. Eftersom det gäller att 
komma överens med vissa specifika rättighetsinnehavare, t.ex. en granne, 
hamnar dessa i en stark position där risken för monopolistiskt beteende är 
uppenbar. Vidare kan transaktionskostnaderna bli betydande då det gäller att 
komma överens med alla som berörs av en extern effekt. Är skalan liten kan 
metoden dock tänkas fungera, men om inte monopolsituationen hanteras, 

 
124 Kom ihåg att det kan finnas flera nyttigheter i ett markområde. Skogsmark kan t.ex. både 
utnyttjas för skogsbruk och rekreation. Den privata varan, skogen som råvara, kompletteras av en 
kollektiv dito, eller gemensam resurs. Därför kan också individuella rättigheter kombineras med 
andra rättighetsregimer, som obegränsade allmänna rättigheter. 
125 Se avsnittet om externa effekter i kapitel 3 för en genomgång av olika typer av sådana institu-
tioner. 
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genom t.ex. offentlig styrning, finns alltid risken för att den starkare parten 
tillgodogör sig stora delar av vinsten.126 

En väg förbi problemen som redovisades ovan är att frågorna hanteras av 
ett gruppbeslutsforum med mandat att ta beslut utan krav på enhällighet. Då 
kan beslut rörande externa effekter som orsakas av en deltagare och berör 
andra medlemmar avgöras i forumet. Lösningen har dock två generella svag-
heter.  

För det första gäller det att deltagarna accepterar att forumet avgör denna 
typ av frågor där olika intressen kan antas stå direkt emot varandra. Forumet 
kommer att agera som en form av domstol där direkta rättsförhållanden mel-
lan individer regleras. Detta är en viktig aspekt som särskiljer denna typ av 
frågor, d.v.s. hanterandet av externa effekter, från de övriga som behandlas i 
detta arbete. För övriga typer av varor är det ju vanligen i grunden frågan om 
att samordna användandet av en nyttighet, medan det här istället rör sig om 
att begränsa någons möjligheter att använda sin privata egendom. Ur rättssä-
kerhetssynpunkt kan det därför finnas invändningar mot denna typ av lös-
ning.  

För det andra finns som alltid det generella problemet med gruppbeslutan-
de, då det gäller att komma förbi det kollektiva handlandets logik. Som 
nämnts tidigare gäller det ju att få de berörda att se till gruppens intressen 
och detta kan vara svårt att åstadkomma, särskilt i initieringsfasen.  

5.2.2 Den glesa gruppen 
När det gäller den glesa gruppen är marknadslösningar knappast längre något 
alternativ, då det ökade antalet inblandade kan antas resultera i att transak-
tionskostnaderna blir alltför höga. Gruppbeslutande kan fungera för styrning 
av externa effekter men med samma invändningar som anförts ovan, och med 
tillägget att svårigheterna med att tillskapa gruppbeslutsforum ökar med 
gruppstorleken.  

5.2.3 Den anonyma gruppen 
För externa effekter som påverkar ett stort antal individer är offentlig styr-
ning ofta det enda reella alternativet. Kom dock ihåg att sådan kan ta många 
olika former, se avsnittet om externa effekter i kapitel 3 samt diskussionerna 
kring den offentliga metanivån och offentligt beslutande i kapitel 4. 

 
126 Denna invändning är dock främst av rättvisekaraktär och har mindre bäring i en effektivitets-
analys.  
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5.2.4 Indikation för val av institutioner för privata varor 
Den täta gruppen:    
Individuella rättigheter + marknadsreglering.  
Externa effekter kan motivera gruppbeslutande eller offentlig styrning. 
 
Den glesa gruppen: 
Individuella rättigheter + marknadsreglering.  
Externa effekter kan motivera gruppbeslutande eller offentlig styrning. 
 
Den anonyma gruppen:   
Individuella rättigheter + marknadsreglering.  
Externa effekter kan motivera offentlig styrning. 

5.3 Kollektiva varor 

För den rena kollektiva varan är icke-rivaliteten total och möjligheten att 
begränsa användningen obefintlig. Den potentiella användargruppen är såle-
des närmast oändlig. Det är dock mycket ovanligt att icke-rivaliteten är full-
ständig och att det är helt omöjligt att begränsa användningen. Därför kom-
mer även nyttigheter som kännetecknas av en viss, men fortfarande låg rivali-
tet och/eller en viss, men fortfarande låg exkluderbarhet att behandlas som 
kollektiva varor.  

Avsaknaden av exkluderbarhet gör att kollektiva varor i praktiken endast 
kan kopplas till rättighetsregimen obegränsade allmänna rättigheter, d.v.s. 
fri tillgång. Går det att definiera och upprätthålla rättigheter ska nyttigheten 
hänföras till en annan varukategori. När det gäller beslutsform står valet 
vanligen mellan inget beslutsforum och offentligt beslutande, men under 
vissa specifika omständigheter kan även ett mer decentraliserat beslutande 
vara möjligt, se nedan. Vidare finns alltid möjligheten att någon enskild vär-
derar nyttigheten så högt att de tillhandahåller den på egen hand, och därige-
nom tar på sig alla kostnader oavsett hur många andra som kommer att kon-
sumera den, jfr Olson (1965). Sådana fall kan dock antas vara mycket säll-
synta. 

Valet mellan inget beslutsforum och offentligt beslutande för kollektiva 
varor beror av behovet av produktions- och/eller underhållsinsatser. Finns en 
vilja från det allmännas sida att en nyttighet ska tillhandahållas medborgarna 
och nyttigheten i fråga inte kräver obetydliga produktions- och eller under-
hållsinsatser måste det offentliga i de allra flesta fall också ta på sig ansvaret 
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för detta. Detsamma gäller om det är frågan om en naturresurs som riskerar 
att förstöras på grund av för hög användningsgrad. Om den går att underhålla 
och det finns en vilja för att så ska ske måste det offentliga träda in. För övri-
ga kollektiva varor, d.v.s. naturresurser eller andra redan producerade nyttig-
heter som inte förslits, är inget beslutsforum det mest effektiva alternativet. 
Om det offentliga saknar medel och/eller vilja att underhålla kan inget be-
slutsforum även kopplas till naturresurser med en viss rivalitet i användning-
en, med risken att nyttigheten degenererar. 

5.3.1 Den täta gruppen 
För att kollektiva varor ska kunna insorteras i denna typ av småskaliga socia-
la miljöer måste de vara mer eller mindre lokala till sin natur, d.v.s. använ-
darkretsen är, även om exkluderbarheten är låg eller obefintlig, i realiteten 
relativt stabil. Det är huvudsakligen ett fåtal, identifierbara, individer som har 
ett intresse av att nyttja resursen.  

Vid val av rättighetsregim finns det som för alla kollektiva varor bara ett 
alternativ, obegränsade allmänna rättigheter. Detta beror på att det inte går, 
eller är ekonomiskt ineffektivt, att definiera och upprätthålla rättigheter. Mer 
intressant är att nyttighetens fysiska egenskaper gör att det finns förutsätt-
ningar för ett decentraliserat beslutsforum. För att ett sådant forum ska kunna 
fungera krävs det att användarna kan enas om att göra de uppoffringar som 
krävs för byggande och/eller drift. Detta är en grannlaga uppgift, eftersom 
det fria tillträdet gör att risken för snålskjutsbeteende är stor. Det gäller att få 
alla, eller åtminstone merparten av användarna, att frivilligt ingå i och under-
ordna sig ett gruppbeslutsforum. Lyckas inte detta är sannolikheten för socia-
la fällor hög, vilket kan resultera i att nyttigheten inte kommer att tillhanda-
hållas.127 Som nämnts tidigare kan detta problem elimineras om det offentliga 
träder in och tvingar användarna att samordna sig. Om nyttigheten är av 
avgörande vikt för användarna kan även underproduktionen i sig vara ett 
stort problem. I sådana lägen finns som tidigare konstaterats alltid alternati-
vet att det offentliga tar på sig huvudmannaskapet/ansvaret.128  

 
127Jämfört med de gemensamma resurserna är dock detta inte lika allvarligt. Frånvaron av rivali-
tet gör att den enda negativa konsekvensen blir underproduktion. Som konstaterats är risken för 
överkonsumtion generellt sett ett allvarligare problem, vilket kommer att utredas närmare längre 
fram i kapitlet.  
128Som har nämnts finns det en väg runt samordningsproblemen som beskrivits ovan, genom att 
det offentliga kan tillskapa institutioner som tvingar in användarna i ett beslutsforum. På så sätt 
kan risken för ”fripassagerare” och sociala fällor i princip elimineras, vilket i sin tur gör att 
gruppbeslutande blir ett mer attraktivt alternativ.  
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5.3.2 Den glesa gruppen 
I det glesa sociala sammanhanget kan det regelmässigt antas att förutsätt-
ningarna för ett decentraliserat samarbete är begränsade. Gruppen är helt 
enkelt för stor och anonym för att den ska kunna nå fram till enighet. Om det 
finns vissa användare som värderar den kollektiva nyttigheten särskilt högt 
kan det tänkas att de kan vara intresserade av att tillhandahålla denna, även 
om det finns andra användare som väljer att inte delta i beslutandet och bidra 
till finansiering. Sannolikheten för att ett sådant beslutsforum ska uppstå är 
dock låg, eftersom förekomsten av ”fripassagerare” kan antas ha en demora-
liserande effekt på deltagarna.  

Om de underhålls-/produktionsinsatser som krävs är små ökar sannolikhe-
ten för att de kommer till stånd, trots att alla inte samarbetar. Uppoffringen 
för vissa individer kan då vara så pass liten, i förhållande till nyttan, att de 
kan välja att frivilligt bidra, även om det finns ”fripassagerare”. 

Mot bakgrund av det ovan sagda är ofta offentligt beslutande eller inget 
beslutsforum de reella alternativen för val av beslutsform. 

5.3.3 Den anonyma gruppen 
I anonyma grupper gäller resonemangen som fördes i inledningen av avsnit-
tet. Valet av beslutsforum står mellan inget beslutsforum och offentligt beslu-
tande och beror av den kollektiva nyttighetens fysiska egenskaper och det 
allmännas intressen. 

5.3.4 Indikation för val av institutioner för kollektiva varor 
Den täta gruppen:  
Obegränsade allmänna rättigheter + gruppbeslutande eller offentligt beslu-
tande. 
 
Den glesa gruppen:  
Obegränsade allmänna rättigheter + offentligt beslutande. 
 
Den anonyma gruppen:  
Obegränsade allmänna rättigheter + offentligt beslutande. 
 
Saknas behov av produktion och/eller underhållsåtgärder kan istället besluts-
formen inget beslutsforum väljas i samtliga fall. 
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5.4 Gemensamma resurser 

En gemensam resurs kännetecknas av inte obetydlig rivalitet och svårighet att 
begränsa användarkretsen. Denna kombination är problematisk då risken för 
överkonsumtion är ständigt närvarande. Den viktigaste frågan för denna 
kategori är därför att säkerställa att användningen inte sliter ner eller utarmar 
den aktuella nyttigheten. Detta kan åstadkommas genom att användningen 
begränsas eller genom underhållsåtgärder. För naturresurser kompliceras 
dock situationen av att det inte alltid går att åtgärda överkonsumtion genom 
underhållsåtgärder. 

Vid val av rättighetsregim är två faktorer avgörande. Den första är an-
vändningsgraden ställd i relation till nyttighetens bärkraft. Är det fråga om en 
förnybar naturresurs gäller det vanligen att uttaget inte överstiger återbild-
ningen. Om detta villkor inte är uppfyllt kommer naturresursen att degenere-
ra. För anläggningar och icke förnybara naturresurser leder alla förslitnings-
effekter till att nyttigheten minskar i kvalitet eller kvantitet. Den andra avgö-
rande faktorn är möjligheten att kontrollera användningen. Ibland går det att 
upprätta rättigheter även om det kan generera höga transaktionskostnader. 
Ibland är det omöjligt.  

För nyttigheter som inte är knappa, d.v.s. om användningen inte leder till 
några långsiktiga förslitningseffekter, är obegränsade allmänna rättigheter 
en bra lösning. Ökad konsumtion kan dock leda till att balansen rubbas och 
då inträder ett behov av att reglera användningen. En annan situation när 
obegränsade allmänna rättigheter kan väljas är om det helt saknas möjligheter 
att upprätta övervakningsbara rättigheter. Om knapphet råder är dock rättig-
hetsregimen inte något bra alternativ, utan endast en nödlösning. Om nyttig-
heten är av allmänintresse måste man då söka andra vägar att minska an-
vändningen, genom t.ex. information och frivillig avhållsamhet. 

Om den potentiella användarkretsen är stor och/eller kännetecknas av ano-
nymitet, och om obegränsade allmänna rättigheter förväntas leda till överut-
nyttjande kan begränsade allmänna rättigheter vara lämpliga. Genom att 
upprätta rättigheter som antingen är individualiserade eller anonyma, men 
begränsande, kan användningen kontrolleras. Notera dock att transaktions-
kostnaderna för att begränsa användningen är höga gemensamma resurser, 
vilket leder till att det offentliga kommer att riskera att dra på sig höga kost-
nader för övervakning av rättigheternas efterlevnad. Om begränsade allmän-
na rättigheter ska användas måste detta därför motiveras av att risken för 
överkonsumtion och eventuell utarmning t.ex. av en naturresurs, är över-
hängande vid val av en annan rättighetsregim  
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Svårigheten att begränsa användningen gör att individuella rättigheter säl-
lan är ett reellt alternativ för gemensamma resurser. T.ex. är det inte möjligt 
att upprätta direkta rättigheter till mobila nyttigheter som vatten och luft. 
Vidare är gemensamma resurser inte fullständigt rivaliserande, varför en 
individualisering kan vara ineffektiv. Är rivaliteten förhållandevis hög och 
transaktionskostnaderna för upprättande av rättigheter hanterbara, kan indi-
viduella rättigheter undantagsvis vara det bästa tillgängliga alternativet. Är 
relationen mellan parametrarna sådana att individualisering är effektiv ur ett 
ekonomiskt perspektiv är det dock frågan om en klubbvara. 

För denna varukategori är grupprättigheter ofta det bästa valet, förutsatt 
att det går att identifiera en tydlig grupp användare. Nyttighetens egenskaper 
i spektrumet rival – icke-rivaliserande gör att individualisering leder till ett 
underutnyttjande och obegränsade allmänna rättigheter till överkonsumtion. 
Vidare kan som nämnts individuella rättigheter vara omöjliga eller mycket 
dyra att upprätta. Om det går att identifiera en avgränsad och inte alltför stor 
användargrupp, t.ex. de fastigheter som omger en mindre sjö, kan under 
gynnsamma omständigheter nyttan maximeras samtidigt som transaktions-
kostnaderna hålls på en jämfört med andra alternativ låg nivå. Om den ge-
mensamma resursen har egenskaper som det inte kan antas att de primära 
användarna har incitament att beakta, t.ex. förekomst av positiva externa 
effekter, kan det vara lämpligt att komplettera grupprättigheter med offentli-
ga regleringar på metanivån. 

Inget beslutsforum är en bra beslutsform för gemensamma resurser som 
inte går eller behöver underhållas. Typexemplet på detta är olika typer av 
naturresurser. Går resursen att underhålla är det i allmänhet bättre med en 
annan beslutsform. Observera att avsaknaden av aktiv beslutsform inte behö-
ver innebära att själva användningen är fri. Inget beslutsforum kan t.ex. kom-
bineras med begränsade allmänna rättigheter. När det gäller anlagda nyttighe-
ter som går att underhålla är beslutsformen inte att rekommendera, eftersom 
rivaliteten vanligen kommer att göra att det finns ett behov av aktiva åtgärder 
för att hålla nyttigheten i stånd. 

Marknadsreglering är sällan ett bra alternativ. Svårigheten att begränsa 
användningen gör att det är problematiskt att finansiera verksamheten genom 
avgifter då transaktionskostnaderna riskerar att bli höga. Vidare är som tidi-
gare den icke-rivaliserande komponenten ett motiv för att undvika marknads-
lösningar.  

Gruppbeslutande är ofta en bra beslutsform när det gäller gemensamma 
resurser. Den gemensamma resursens karaktär av förhållandevis hög rivalitet 
gör som noterats att det ofta finns ett behov av att koordinera konsumtion 
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samt eventuell produktion och underhåll. Går det att identifiera en avgränsad 
grupp primära användare finns det förutsättningar för att skapa ett beslutsfo-
rum som kan hantera dessa frågor. Som nämnts kan det offentliga minska 
risken för sociala fällor genom att gruppbeslutandet kombineras med offent-
lig styrning. 

Offentligt beslutande kan vara aktuellt i flera situationer. Om den gemen-
samma resursen saknar stabil användarkrets saknas också förutsättningar för 
decentraliserat beslutande. Då är offentligt beslutande kombinerat med be-
gränsade eller obegränsade allmänna rättigheter ett naturligt val. Även om 
det finns en avgränsad användarkrets kan det offentliga vara lämplig som 
huvudman. Om nyttighetens karaktär är sådan att användarna saknar intresse, 
eller kompetens, att påverka användning eller utformning kan allmänna eller 
grupprättigheter kombineras med ett offentligt huvudmannaskap. Vidare kan 
det offentliga vara ett alternativ om användargruppen är oförmögen att koor-
dinera sitt handlande, d.v.s. om det annars föreligger risk för en social fälla. I 
sådana situationer finns dock alltid alternativet för det offentliga att genom 
t.ex. institutioner, ekonomiska styrmedel eller information, försöka ändra 
handlingslogiken inom gruppen. Slutligen kan i likhet med vad som sagts 
rörande privata varor offentligt beslutande vara ett alternativ om användning-
en av gemensamma resurser alstrar externa effekter utanför användarkretsen. 
Även här gäller att det i sådana lägen kan vara mer effektivt med en annan 
beslutsform och sedan komplettera denna med offentliga regleringar på me-
tanivån för att ge beslutsforumet incitament att beakta den externa effekten. 

5.4.1 Den täta gruppen 
I grupper som kännetecknas av småskalighet och igenkännande kan det antas 
att gruppbeslutande ofta är den mest effektiva beslutsformen för gemensam-
ma resurser. Den sociala miljön ger förutsättningar för att användarna själva 
kan agera som huvudman och därigenom hantera de ofta komplexa proble-
men rörande överutnyttjande och underproduktion som är förknippade med 
gemensamma resurser. Som nämnts ovan kan det offentliga underlätta sam-
ordningen genom att stötta gruppbeslutsforumet med regler som minskar 
risken för sociala fällor. Offentligt beslutande är ett alternativ, t.ex. om an-
vändarna saknar intresse, eller kompetens, att agera som huvudman. Inget 
beslutsforum är ett alternativ om det saknas behov, eller förutsättningar, för 
aktiva åtgärder.  
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5.4.2 Den glesa gruppen 
När skalan tilltar ökar svårigheterna med gruppbeslutande, vilket i sin tur gör 
att andra beslutsformer blir relativt sett mer attraktiva. Den gemensamma 
resursens karaktär gör dock att decentraliserat beslutande fortfarande är in-
tressant. För att lösa samordningsproblem kan i likhet med den täta sociala 
gruppen en blandning av grupp- och offentligt beslutande vara lösningen, där 
det offentliga minskar risken för opportunistiskt beteende genom handlings-
styrande institutioner. Om gemensamma lösningar inte kan antas fungera väl 
gäller samma sak som för täta grupper. Offentligt beslutande är förstahands-
alternativet om det finns behov och förutsättningar för aktiva åtgärder. 

5.4.3 Den anonyma gruppen 
För storskaliga gemensamma resurser är, i de allra flesta fall, offentligt beslu-
tande den enda möjliga lösningen. Om det föreligger risk för överkonsumtion 
bör användningen kontrolleras genom begränsade allmänna rättigheter som i 
någon form reglerar konsumtionen. Höga transaktionskostnader kan dock 
göra att det inte är möjligt att upprätta sådana rättigheter, vilket gör att nyt-
tigheten då måste kombineras med obegränsade allmänna rättigheter. Om 
detta leder till ett överutnyttjande kan det offentliga försöka begränsa ska-
dorna på tre sätt. För det första kan man genom information försöka åstad-
komma en frivillig begränsning av konsumtionen. För det andra kan aktiva 
underhållsåtgärder utföras i syfte att undvika att nyttigheten förslits. Notera 
att vissa naturresurser är omöjliga, eller mycket svåra, att underhålla. Det 
tredje alternativet är att via indirekta styrmedel på metanivån minska skador-
na på den aktuella nyttigheten. T.ex. kan förorening av luft minskas genom 
ökade krav på rening av miljöstörande verksamheter. 

5.4.4 Indikation för val av institutioner för gemensamma 
resurser 
Den täta gruppen:   
Grupprättigheter + gruppbeslutande.  
Gruppbeslutandet kan kombineras med offentligt beslutande i syfte att under-
lätta fastläggande av rättigheter och beslutsformer. 
 
Den glesa gruppen:   
Grupprättigheter + gruppbeslutande.  
Av samma skäl som nämnts ovan kan en mix av gruppbeslutande och offent-
ligt beslutande vara effektivt. 



 

 142

 
Den anonyma gruppen:  
Begränsade allmänna rättigheter + offentligt beslutande.  
Om det inte är genomförbart att upprätthålla rättigheter kan obegränsade 
allmänna rättigheter vara det enda alternativet. 
 
Saknas behov av aktiva produktions- och underhållsåtgärder är inget besluts-
forum ett alternativ i samtliga sociala grupper. Detta är framförallt aktuellt 
rörande naturresurser. 

5.5 Tullvaror 

Tullvarans ena karaktärsegenskap, obefintlig eller mycket låg rivalitet, pekar 
mot en rättighetsregim där nyttigheten kan konsumeras mer eller mindre fritt. 
Huvudalternativet vid val av rättighetsregim är därför obegränsade allmänna 
rättigheter. Förekommer trängsel- och/eller förslitningseffekter kan det, 
beroende på framförallt transaktionskostnaderna, vara effektivt att begränsa 
och/eller avgiftsbelägga användningen. I sådana fall kan rättighetsregimen 
vara individuella, grupp- eller begränsade allmänna rättigheter. Kom dock 
ihåg att om dessa effekter är annat än obetydliga är det inte längre fråga om 
en tullvara utan om en klubbvara.  

Tullvarans andra karaktärsegenskap, de goda exklusionsmöjligheterna, gör 
att det går att begränsa och avgiftsbelägga användningen. Detta innebär att 
alla typer av beslutsformer kan bli aktuella. Notera skillnaden mot den kol-
lektiva varan, vars natur gjorde att det optimala forumet ibland inte gick att 
använda. Svårigheten för denna kategori nyttigheter ligger i avvägningen 
mellan fritt tillträde och finansiering. Fritt tillträde är effektivt ur konsum-
tionssynpunkt, men finansiering via skatter kan som nämnts leda till ineffek-
tiviteter på ekonomin i övrigt. Eftersom denna typ av skattemässiga effekter 
inte studeras i detta arbete är det heller inte möjligt att närmare analysera om 
fördelarna med skattefinansiering överstiger nackdelarna. För tullvaror som 
saknar allmänintresse torde vidare skattefinansiering sällan vara ett alterna-
tiv. Med dessa reservationer i åtanke kommer dock obegränsade allmänna 
rättigheter att betraktas som den mest effektiva rättighetsregimen för rena 
tullvaror.  

Om man väljer att begränsa användningen kan, under omständigheter som 
klargörs i det kommande, såväl marknadsreglering som gruppbeslutande och 
offentliga beslutande vara aktuella. För att då minimera de ineffektiviteter 
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som uppstår i konsumtionsledet till följd av uttag av avgifter för täckande av 
anläggningskostnader, kan det vara effektivt att avgifterna är fasta t.ex. i 
form av en årsavgift. Genom detta kommer incitamenten i konsumtionsske-
det att vara mindre ineffektiva än om endast rörliga avgifter används. Är den 
fasta avgiften frivillig kommer detta å andra sidan att leda till att vissa pre-
sumtiva användare helt väljer bort att använda nyttigheten. Om en fast avgift 
görs obligatorisk för en bestämd krets individer elimineras detta problem, 
men till priset av minskad frihet för de berörda. Sådana tvångslösningar kan 
vara lämpliga om nyttigheten i fråga är av baskaraktär. Vilken lösning som är 
bäst måste bedömas från fall till fall. 

Varor som vid låg användning kan karaktäriseras som tullvaror för att med 
ökad konsumtion övergå till att likna klubbvaror är vanligt förekommande – 
och svårhanterliga. Ska man välja en lösning som vid låg belastning följer 
tullvarans logik för att sedan med ökad användning anpassas till klubbvarans, 
eller ska man välja ett alternativ som antingen följer endast tull- eller klubb-
varans? Ska det inledningsvis vara fritt tillträde och med högre belastning 
någon form av exklusion, ska tillträdet vara fritt oavsett användningsnivå 
eller ska användningen begränsas oavsett belastning? Situationen komplice-
ras ytterligare genom att mängden av aktuell nyttighet ofta kan varieras. 
Kapaciteten hos en bro beror t.ex. av antalet filer. Vilken lösning som ska 
väljas i ett specifikt fall beror av de unika omständigheterna, där transak-
tionskostnader för exklusionsmekanismer och nyttighetens egenskaper i 
spektrumet rival – icke-rivaliserande är avgörande parametrar. 

Inget beslutsforum är endast lämpligt om icke-rivaliteten är total och det 
inte finns något behov av produktion eller underhåll. Eftersom det, till skill-
nad mot kollektiva varor, är relativt enkelt att begränsa användningen är 
denna beslutsform sällan optimal för tullvaror.  

Som konstaterades i kapitlet om den fysiska miljön kan icke-rivalitet tala 
mot marknadsreglerade lösningar eftersom den samhällsekonomiskt effekti-
va prissättningen endast omfattar eventuella trängsel- och/eller förslitningsef-
fekter. Generellt sett finns det i ljuset av detta ett antal situationer där mark-
nadslösningar kan vara bra alternativ för tullvaror. Om finansieringen kan 
lösas på annat sätt än via rörliga avgifter t.ex. genom reklamfinansiering, om 
det är möjligt att införa obligatoriska fasta avgifter, om det saknas ett allmän-
intresse att tillhandahålla nyttigheten, om skattefinansiering är totalt sett mer 
ineffektivt eller om det offentliga saknar medel för att finansiera den. Även 
om någon av dessa faktorer inte enskilt motiverar en marknadslösning kan de 
om de vägs samman leda till att en marknadslösning är det bästa alternativet. 
Kom ihåg att risken för monopolistiskt beteende hos huvudmannen gör att 
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det offentliga ändå av effektivitetsskäl kan föranledas att förändra incita-
mentstrukturen genom t.ex. reglerad prissättning. Om användningen avgifts-
beläggs är det inte längre frågan om obegränsade allmänna rättigheter, utan 
vanligen begränsade allmänna rättigheter. Ska marknadslösningar kopplas till 
obegränsade allmänna rättigheter krävs det att finansieringen frikopplas från 
användningen, genom t.ex. reklamfinansiering. 

Om rivaliteten är obefintlig eller mycket låg, och produktions- och/eller 
underhållskostnaderna är inte obetydliga, är offentligt beslutande ett bra 
alternativ för tullvaror. Obegränsade allmänna rättigheter kombinerade med 
skattefinansiering är ofta den mest effektiva lösningen. Utöver dessa fall kan 
monopolsituationer göra att offentligt beslutande är attraktivt, även i situatio-
ner där t.ex. marknadslösningar annars skulle kunna antas fungera väl, se 
ovan. 

Gruppbeslutande kan vara lämpligt om nyttigheten är av intresse för 
främst en avgränsad grupp. Beroende på graden av rivalitet och transaktions-
kostnaderna för exklusion kan forumet kopplas till antingen obegränsade 
allmänna rättigheter eller grupprättigheter, se nedan. 

Generellt sett spelar gruppstorleken en underordnad roll vid val av besluts-
forum för tullvaror. Eftersom det alltid är lätt att kontrollera användningen är 
andra faktorer ofta viktigare. Några skillnader finns dock även för denna 
varukategori.   

5.5.1 Den täta gruppen 
För grupper med en liten potentiell användarkrets kan gruppbeslutande vara 
ett bra alternativ för tullvaror. En fördel med ett forum där användarna själva 
beslutar är att de har ett större inflytande jämfört med offentliga alternativ 
och marknadsreglering. Har användarna bestämda, och relativt homogena, 
preferenser rörande utformning, finansiering och/eller institutionell design 
kan gruppbeslutande därför vara attraktivt. Som vanligt måste det kollektiva 
handlandets logik hanteras, men detta problem är vanligtvis mindre än för 
t.ex. kollektiva varor då det finns utestängningsmekanismer. Observera att 
så länge icke-rivaliteten är total bör inte användningen begränsas för utom-
stående, även om ett gruppbeslutsforum väljs.  

5.5.2 Den glesa gruppen 
Även här kan gruppbeslutande fungera men gruppstorleken gör att sannolik-
heten för att användarna har likartade preferenser minskar. Detta leder till att 
styrkan hos denna beslutsform avtar, eftersom det i högre grad blir fråga om 
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att jämka olika preferenser. I ett sådant läge kan marknadsreglering eller 
offentligt beslutande vara lämpligare, då de har andra komparativa fördelar 
jämfört med gruppbeslutande.  

5.5.3 Den anonyma gruppen 
För denna grupp är gruppbeslutande inte lämpligt, varför valet står mellan de 
tre andra alternativen. 

5.5.4 Indikation för val av institutioner för tullvaror 
Den täta gruppen:  
Obegränsade allmänna rättigheter + gruppbeslutande eller offentligt beslu-
tande. 
 
Den glesa gruppen:  
Obegränsade allmänna rättigheter + gruppbeslutande eller offentligt beslu-
tande. 
 
Den anonyma gruppen:  
Obegränsade allmänna rättigheter + offentligt beslutande. 
 
Av finansieringsskäl kan i samtliga fall obegränsade allmänna rättigheter 
ersättas av begränsade allmänna rättigheter. Samma sak gäller om icke-
rivaliteten inte är total. Om begränsade allmänna rättigheter används öppnas 
också dörren för marknadsreglering som beslutsform, men det kan då krävas 
offentliga regleringar på metanivån för att minska risken för ineffektiv pris-
sättning. Saknas behov av produktion och/eller underhåll kan beslutsformen 
inget beslutsforum vara mest effektivt i samtliga fall. 

5.6 Klubbvaror 

I likhet med gemensamma resurser kännetecknas klubbvaror av delvis rivali-
tet och möjlighet att begränsa användningen. Skillnaden ligger i att det är 
relativt sett enklare att kontrollera konsumtionen. Som klubbvaran definierats 
i detta arbete är transaktionskostnaderna för begränsning av användning lägre 
än de allokeringsmässiga vinsterna. Som noterats är indelning dock flytande 
och nyttigheter som ligger i gränslandet mellan gemensam resurs och klubb-
vara måste därför analyseras noggrant. Användningsgrad, teknikutveckling 
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och institutionella faktorer kan påverka transaktionskostnaderna, och därmed 
klassificeringen. Klubbvaror kan förknippas med alla typer av beslutsformer 
och valet beror i stor utsträckning av valet av rättighetsregim, nyttighetens 
egenskaper och storlek, användarnas intresse av att vara med och besluta 
samt det offentligas intresse av att kontrollera konsumtionen. Redan här bör 
nämnas att klubbvarans egenskaper gör att det är svårt att identifiera någon 
kombination av rättighetsregim och beslutsform som är mer effektiv än nå-
gon annan och det krävs därför noggranna analyser i det konkreta fallet. 

Innan vi går vidare måste en viktig notering göras. Minns att vissa nyttig-
heter ändrar karaktär med användningsgraden. Vid låg belastning är de tull-
varor men när användningen tilltar övergår de till att vara klubbvaror. För 
sådana varor måste man vara mycket noggrann vid utformning av institutio-
ner. Avgörande faktorer då är bl.a. hur ofta och hur länge nyttigheten är 
tullvara eller klubbvara och hur stora trängsel- eller förslitningseffekterna är 
vid användningstoppar. Ibland kan det vara mest effektivt att ha olika rättig-
hetsregimer vid olika tidpunkter. 

Obegränsade allmänna rättigheter är idealt sett inget bra alternativ. Riva-
liteten gör att det är stor risk för att nyttigheten kommer att överkonsumeras 
och eftersom det är möjligt att kontrollera användningen bör tillgången där-
för heller inte lämnas fri. Höga transaktionskostnader för begränsande av 
användningen kan dock göra att effektivitetsvinsterna av att göra detta blir 
mycket små. Under sådana omständigheter kan det vara motiverat med obe-
gränsade allmänna rättigheter, om det t.ex. finns andra rättviseargument för 
att välja en sådan lösning. Vidare kan det enligt vad som sagts ovan vara 
acceptabelt med obegränsade allmänna rättigheter om den aktuella nyttighe-
ten endast vid hög belastning är att klassificera som en klubbvara och kanske 
kombinera detta med begränsade allmänna rättigheter vid belastningstoppar.  

Begränsade allmänna rättigheter kan motiveras av samma skäl som redo-
visades för gemensamma resurser, d.v.s. framför allt förekomst av externa 
effekter eller en stor och/eller anonym användarkrets.  

Möjligheterna att begränsa användningen gör att individuella rättigheter är 
ett tillgängligt alternativ. Ju högre rivaliteten är, d.v.s. ju mer nyttigheten 
liknar den privat varan, desto mer effektiva är individuella rättigheter. Kom 
ihåg resonemangen om förslitbarhet och spontananvändning, där hög förslit-
barhet och stort behov av spontananvändning talade för en individualisering 
av rättigheterna. Minns i sammanhanget individernas preferenser och betal-
ningsförmågans inverkan rörande graden av individualisering, där en hög 
betalningsvilja och/eller starka preferenser rörande exklusiv konsumtion hos 
individerna medförde att denna typ av klubbvaror i större utsträckning kan 
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bli föremål för fullständig individualisering. Kom också ihåg att behov av 
spontananvändning och nyttighetens förslitbarhet påverkar användarnas 
intresse för om de vill ha exklusiva rättigheter. 

Grupprättigheter är huvudalternativet till individuella rättigheter. Eftersom 
nyttigheterna är delvis icke-rivaliserande kan effektiviteten ofta ökas om 
rättigheterna inte individualiseras. Karaktären på, och graden av, rivalitet 
kombinerat med individernas preferenser och betalningsvilja avgör vilken av 
regimerna som är mest effektiv.  

Inget beslutsforum är av uppenbara skäl ingen bra lösning. Det höga insla-
get av rivalitet i konsumtionen gör att det nästan undantagslöst finns behov 
av produktions- och underhållsåtgärder. Vidare gör de goda exklusionsmöj-
ligheterna att det, till skillnad från t.ex. gemensamma resurser, alltid går att 
använda sig av andra beslutsformer. 

Marknadsreglering är som framgått ofta ett bra alternativ för att hantera 
klubbvaror. Beslutsformen kan kombineras med i första hand två rättighets-
regimer, individuella och begränsade allmänna rättigheter. Individuella rät-
tigheter kombinerat med marknadsreglering innebär att innehavaren kan 
överlåta (ägande)rätten till nyttigheten fritt. Är rättigheterna begränsade all-
männa innebär det att det finns en privat huvudman som innehar nyttigheten. 
Ett exempel på det första är en tennisbana som innehas av privatperson som 
endast har den för privat bruk. Ett exempel på det andra är en enskild hu-
vudman som har en tennisbana som han/hon hyr ut till intresserade. Allmänt 
sett gör möjligheterna att begränsa användarkretsen kombinerat med det 
relativt sett höga inslaget av rivalitet att avgiftsfinansiering både är praktiskt 
möjlig och har förutsättningar att vara ekonomiskt effektiv. Minns dock att 
det även här kan vara skillnad mellan ur ett konsumtionsperspektiv effektiva 
avgifter och de avgifter som resulterar ur marknadsreglering. För att de sena-
re ska vara effektiva även ur ett konsumtionsperspektiv krävs det att trängsel- 
och förslitningseffekterna minst uppgår till de avgiftsnivåer som en privat 
entreprenör sätter utifrån sitt företagsperspektiv. 

Även offentligt beslutande kan bli aktuellt för klubbvaror i framförallt två 
fall. Det första motivet blir aktuellt om den aktuella nyttigheten har karaktä-
ren av monopol. Som bekant finns ju då alltid risken för att en privat huvud-
man kommer att utnyttja sin ställning och ta ut överpriser. Är huvudmannas-
kapet offentligt kan denna risk elimineras. Ett alternativ till detta är förstås att 
det offentliga istället inför regleringar på marknaden. Det andra motivet är 
kopplat till kostnaderna för att begränsa användningen. Är dessa höga kan 
det vara önskvärt att lämna tillgången fri och lösa finansieringen via skatte-
medel. Detta motiv blir förstås särskilt intressant om det är fråga om en nyt-
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tighet som ändrar karaktär med användningsgraden och därmed endast under 
vissa belastningsnivåer är att se som en klubbvara. Kom dock ihåg att detta 
inte är mindre lämpligt om det finns särskilda önskemål om att ge användar-
na korrekta incitamentstrukturer. 

Gruppbeslutande kan också fungera bra för klubbvaror, förutsatt att det 
går att definiera en tydlig och inte alltför stor användargrupp. Kombinerat 
med i första hand grupprättigheter kan då användarna själva agera som hu-
vudman. Denna typ av lösning kan t.ex. vara lämplig för nyttigheter av 
klubbvarukaraktär som används gemensamt i ett bostadsområde 

Sammantaget är klubbvaror den varukategori där det är svårast att ge enkla 
rekommendationer för val av lämpliga institutioner. Grundkaraktären gör att 
de flesta rättighetsregimer och beslutsformer kan vara aktuella. Vidare spelar 
de presumtiva användarnas preferenser och betalningsförmåga ofta en stor 
roll och situationen kompliceras ytterligare av att många nyttigheter endast 
har karaktären av klubbvara vid belastningstoppar. 

5.6.1 Den täta gruppen 
Alla beslutsformer är tillgängliga i täta grupper. I likhet med andra varor är 
denna sociala miljö särskilt lämplig för grupprättigheter kopplade till ett 
gruppbeslutande. För att minska risken för sociala fällor kan ett sådant forum 
kompletteras med viss offentlig styrning. Offentligt beslutande kan vara ett 
alternativ om användarna saknar intresse och/eller kunskaper att förvalta 
nyttigheten. Beslutsformen kan beroende på nyttighetens och användargrup-
pens karaktärer kopplas till grupprättigheter, begränsade allmänna rättigheter 
eller undantagsvis obegränsade allmänna rättigheter. Marknadsreglering 
kopplat till individuella eller begränsade allmänna rättigheter är i denna, och 
de andra sociala grupperna, alltid ett alternativ för klubbvaror.  

5.6.2 Den glesa gruppen 
För den glesa gruppen gäller i princip samma resonemang som förts ovan, 
med reservationen att gruppbeslutande generellt sett kan antas ha något svå-
rare att fungera. 

5.6.3 Den anonyma gruppen 
I anonyma grupper står valet mellan offentligt beslutande och marknadsre-
glering. Vilket alternativ som är bäst beror av omständigheterna i det enskil-
da fallet. 
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5.6.4 Indikation för val av institutioner för klubbvaror 
Klubbvarans karaktär gör som framgått att det är svårt att identifiera rättig-
hetsregimer och beslutsformer som är mer effektiva än andra på ett generellt 
plan. Därför bör nyttigheter som faller under kategorin klubbvaror analyseras 
utifrån sina unika omständigheter. Detta avser både nyttighetens fysiska 
egenskaper och användarnas preferenser och betalningsförmåga. Mot bak-
grund av detta är det inte meningsfullt att ge några generella indikationer. 
Dock kan sägas att det vanligen är lämpligt att begränsa användningen och 
att, eftersom det även är relativt sett lätt att begränsa användningen, förut-
sättningarna för marknadslösningar är bättre än för kollektiva varor, tullvaror 
och gemensamma resurser. 

5.7 Avslutande kommentarer om analysmodellen 

Den ovan presenterade analysmodellen utgör avhandlingens kärna, där reso-
nemang och analyser från tidigare kapitel har sammansmälts till en enhet. För 
varje kombination av varukategori och social grupp har indikationer om 
lämpliga institutioner givits. Eftersom verkligheten är komplex är det dock 
inte möjligt att med en generell modell av det slag som presenteras här täcka 
in alla de faktorer som påverkar ett enskilt fall. En begriplig modell måste 
vara enkel, vilket bl.a. innebär att varorna företrädelsevis beskrivits i sina 
grundformer. Kom dock ihåg att de flesta nyttigheter är övergångsformer 
mellan olika varukategorier, och dessutom ibland förändrar karaktär med 
användningsgraden. Vid studie av en nyttighet måste därför dess unika egen-
skaper analyseras ingående och förutsättningarna i det enskilda fallet kan 
medföra att indikationerna bör frångås, jfr Cole (2002). Därefter kan avgöras 
vilka egenskaper som är relevanta i sökandet efter lämpliga institutioner. De 
indikationer som ges av analysmodellen är en lämplig utgångspunkt i denna 
process.129 
 

 
129 Genomgången i detta kapitel var av överskådlighetsskäl tämligen schematisk och vid studie 
av enskilda fall kan det därför vara lämpligt att beakta de djupare resonemang som förts i tidigare 
kapitel. 



 

  

 



 

  

 
 
 
 

AVDELNING II 
-------------------------- 

ANALYS AV 
LAGSTIFTNING 

 
Avdelning II består av tre kapitel som i tur och ordning behandlar vägar, va-
anläggningar samt estetisk utformning av bebyggelse. Kapitlen är upplagda 
på följande sätt.  
 
1. Lämpliga institutioner 

För respektive social grupp görs en varuklassificering av den aktuella 
nyttigheten. Utifrån denna klassificering diskuteras vilka rättighetsregi-
mer och beslutsformer som är lämpliga samt hur finansieringen ska lösas. 
 

2. Tillämplig lagstiftning 
Den för nyttigheten tillämpliga lagstiftningen beskrivs och kommenteras 
utifrån de slutsatser som dragits rörande lämpliga institutioner och finan-
siering. 
 

3. Aktuella ändringar av lagstiftning 
Föreslagna och kommande ändringar av lagstiftningen beskrivs och kom-
menteras utifrån de slutsatser som dragits rörande lämpliga institutioner 
och finansiering. 
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Kapitel 6 Vägar 

Det finns olika typer av vägar som tjänar olika syften – alltifrån riksvägar 
som bildar ett nationellt storskaligt nätverk till små vägar som endast betjänar 
en enskild fastighet. Vägar som förbinder fastigheter med det större vägnätet 
kan ses som ”basnyttigheter”. Det är helt enkelt nödvändigt för en bostads-
fastighet att ha tillgång till väg. Vi kan i sådana fall säga att de boende är 
primära användare av vägen. Samtidigt finnas det även andra som vill an-
vända en väg som i första hand betjänar en viss fastighet, för att t.ex. ta sig 
till ett grönområde. Sådana användare kan vi kalla sekundära. Karaktären av 
basnyttighet är dock inte lika stark för alla typer av vägar. Ofta finns det 
möjligheter att använda alternativa vägar eller andra kommunikationsmedel. 

När det gäller vägar kan det antas att användarna generellt sett har ett visst 
intresse av att kunna påverka utformning och drift. I många situationer, som 
vid val av dimensionering, beläggning och snöröjning, måste funktion ställas 
mot kostnader och här spelar användarnas preferenser och ekonomiska ställ-
ning en viktig roll. Samtidigt måste transaktionskostnaderna för olika be-
slutsformer beaktas. Det kan antas att användare av vägar värderar effektivi-
teten i beslutsforumen relativt högt, d.v.s. att användare kan ha intresse av att 
påverka utformning och liknande, men om det kommer att leda till ökade 
kostnader för dem kan de vara beredda att avsäga sig inflytande till någon 
annan.   

Med utgångspunkt från de tre sociala grupperna kan följande exemplifie-
ring på olika typer av vägar göras.  
 
• Den täta gruppen 

En väg som betjänar tre bostadsfastigheter utanför tätbebyggt område. 

• Den glesa gruppen 
Vägarna i ett villaområde.  

• Den anonyma gruppen 
En större väg mellan två tätorter. 

 
Vid låg användning är alla vägar i princip icke-rivaliserande, samtidigt som 
en ökad användning också medför en ökad rivalitet. Redan vid måttlig trafik 
kommer trängseleffekter, som förlänger körtiden, att inträda. Dessa tilltar 
sedan till köer och trafikstockningar. För det stora flertalet vägar är dock 
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trängseleffekter inget större problem. Förslitningseffekter uppstår direkt när 
en väg används, men de är mycket små per fordon. I den mån de varierar 
beror de av faktorer som fordons- och däckstyp. Vägtrafik alstrar vidare 
alltid negativa externa effekter, där buller och avgaser påverkar omgivning-
en.  

Eftersom vägar är anlagda nyttigheter som har ett behov av underhåll finns 
det behov av att finansiera såväl byggande som underhåll. Det finns som 
nämndes i kapitel 3 två huvudalternativ för att lösa finansieringen, lösningar 
som inte påverkar användarnas incitamentstrukturer och lösningar som gör 
det. 

Lösningar som inte påverkar incitamentstrukturerna, d.v.s. skattemedel 
och obligatoriska fasta avgifter, är ur ett konsumtionsperspektiv effektiva 
alternativ för finansiering av vägar. Den låga rivaliteten innebär att det i de 
flesta fall är bra om så många som möjligt använder vägar, och lösningar som 
inte påverkar incitamentstrukturerna för användarna har som bekant inga 
bortstyrningseffekter. Observera att obligatoriska fasta avgifter endast är ett 
reellt alternativ om det går att avgränsa en mindre grupp primära användare, 
t.ex. fastigheterna i ett bostadsområde. För vägar där trängseleffekterna är 
stora kan det omvänt vara lämpligt med finansieringssystem som påverkar 
incitamentstrukturerna, d.v.s. i första hand rörliga avgifter. 

6.1 Vägar och social miljö 

I det följande diskuteras vilka institutioner som kan antas vara effektiva samt 
hur finansieringen ska lösas i de tre sociala grupperna. 

6.1.1 Vägar i täta grupper 
Vägar i täta sociala grupper kan representeras av en som betjänar tre fastig-
heter belägna utanför tätbebyggt område. Till en sådan väg är det relativt lätt 
att begränsa användningen genom att t.ex. sätta upp en bom, även om det 
förstås kan upplevas som besvärligt för trafik till fastigheterna att behöva 
öppna och stänga bommen. Ofta behövs det dock inget fysiskt hinder för att 
begränsa trafiken, eftersom intresset från sekundära användare att nyttja 
denna typ av vägar kan antas vara lågt i många fall. Exkluderbarheten blir i 
praktiken därför relativt hög. 

När det gäller graden av rivalitet i användandet är trängseleffekterna så 
små att de saknar betydelse för användarna. Det är helt enkelt ytterst sällan 
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som det är köer på lokala vägar. Eftersom belastningen på denna typ av vägar 
vanligen är låg blir också förslitningseffekterna små. 

Sammantaget leder detta till att vägar i den täta sociala gruppen kan ses 
som mellanformer mellan tull- och klubbvaror, d.v.s. rivaliteten är låg och 
möjligheterna att begränsa användningen är relativt goda, se tabell 6.1. När 
det gäller rivaliteten är den så låg att vägarna ur detta avseende mer liknar 
tullvaror än klubbvaror. 

  

 
Tabell 6.1 Varuklassificering av vägar i täta grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
Då rivaliteten för vägar i täta sociala grupper är mycket låg, och i detta avse-
ende därför mer liknar tullvaror än klubbvaror, är normalt sett den mest ef-
fektiva rättighetsregimen obegränsade allmänna rättigheter. Om vi väljer 
denna rättighetsregim kommer valet av beslutsform att stå mellan gruppbe-
slutande och offentligt beslutande. 

Gruppbeslutande förutsätter att det går att avgränsa en grupp primära an-
vändare som har en fysisk anknytning till vägen, d.v.s. fastighetsägare eller 
motsvarande. Detta villkor är uppfyllt för den exemplifierade vägen. Som 
noterats kan det dock antas att användarna inte ser något större egenvärde i 
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varor 

Gemensam-
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Tullvaror Klubbvaror 
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x----- ----x 
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Tullvaror: 
Obegränsade allmänna rättigheter + gruppbeslutande eller offentligt beslu-
tande. 
 
Klubbvaror:  
Inga generella indikationer, förutom att användningen bör begränsas. 
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bestämmanderätten, utan är mer intresserade av effektivitetsfrågor. Gruppbe-
slutande bör, om så är fallet, därför inte väljas om det är samhällsekonomiskt 
mer effektivt med offentligt beslutande. Och som vanligt måste risken för 
sociala fällor beaktas. Om det inte finns några möjligheter till tvångsmedel 
måste alltid risken för att användargruppen inte lyckas samordna sig beaktas. 
En lösning på detta problem kan vara att det offentliga på något sätt tvingar 
de primära användarna att samordna sig.  

Innan vi går vidare med diskussionen om lämpliga institutioner måste en 
notering göras. När det gäller vägar i täta sociala grupper kan två typfall 
identifieras. Vägar som i princip saknar sekundära användare och vägar där 
det finns ett intresse hos sekundära användare att använda dem. Det första 
fallet kan exemplifieras med en väg som bara leder till ett antal bostadsfas-
tigheter och det senare fallet med en väg som dessutom anknyter till en 
gångväg till en badplats. 

En fråga som uppstår vid gruppbeslutande är hur de eventuella sekundära 
användarna ska hanteras. Som nämnts kan det uppstå problem med de kost-
nader som dessa ger upphov till och detta behandlas vidare nedan under 
rubriken ”Finansiering”. Ytterligare en komplikation som kan tillstöta, om 
antalet sekundära användare är stort, är att de kan ha andra preferenser om 
utformning och drift av vägen. T.ex. kan de boende, d.v.s. beslutsforumet 
vilja ha en lägre standard på vägen än vad de andra användarna önskar. En 
sådan situation kan tala för att istället välja offentligt beslutande eller att det 
offentliga inför regleringar på metanivån. 

Offentligt beslutande är alternativet till gruppbeslutande när det gäller vä-
gar i täta grupper. Det är svårt att dra några generella slutsatser om när re-
spektive beslutsform är mest effektiv. Allmänt sett kan det dock antas att det 
offentliga kan uppnå stordriftsfördelar rörande drift och underhåll i framför-
allt tätorter, som inte är möjliga om ansvaret delas upp på en mängd mindre 
grupper av fastighetsägare. Detta argument talar för att det offentliga tar på 
sig ansvaret i denna typ av miljöer. I glesbygd torde denna skillnad mellan 
offentligt och gruppbeslutande inte föreligga, varför det är mer öppet var 
ansvaret ska ligga. Ett argument för gruppbeslutande är att det kan antas att 
det finns större frihetsgrader rörande underhållet i glesbygd än i tätorter, 
vilket då skulle tala för att de primära användarna har ett större intresse av att 
kunna utöva bestämmanderätten.130 Ett argument för offentligt beslutande, 
eller regleringar på metanivån, är alltså en stor förekomst av sekundära an-
vändare. 

 
130 Med frihetsgrader avses t.ex. möjligheterna att anpassa snöröjning till de berördas önskemål. 
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Finansiering 
Som nämnts tidigare är finansieringslösningar som inte påverkar användar-
nas incitamentstrukturer mest effektiva för vägar utan stora trängseleffekter 
och valet står då mellan skattefinansiering och obligatoriska fasta avgifter. 

Ur ett konsumtionsorienterat effektivitetsperspektiv är lösningarna likvär-
diga, eftersom inget av alternativen leder till bortstyrning av potentiella an-
vändare. Skattefinansiering leder till låga transaktionskostnader i inhämt-
ningsledet, men kan ha negativa effekter på ekonomin som helhet. Obligato-
riska fasta avgifter leder till större transaktionskostnader i inhämtningen, då 
t.ex. avgifternas storlek per betalningsskyldig måste läggas fast. Att bedöma 
vilket av alternativen som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är mest ef-
fektivt ligger utanför ramarna i detta arbete.131 

Obligatoriska fasta avgifter är endast lämpliga om det går att identifiera en 
avgränsbar grupp primära användare.132 Detta är normalt sett inte något pro-
blem i täta sociala grupper. Det största problemet med denna finansierings-
lösning är hur de kostnader som orsakas av eventuella sekundära användare 
ska hanteras och detta gäller särskilt om antalet sekundära användare är 
stort.133 För att de individer som belastas med avgifter ska acceptera att även 
andra använder vägen kan det vara lämpligt att avgifter kompletteras med 
bidrag från det offentliga.  

Ett annat alternativ är att möjligheter ges att ta ut rörliga avgifter från se-
kundära användare. Det blir i så fall fråga om begränsade allmänna rättighe-
ter för dessa användare. Ur ett konsumtionsperspektiv är den rättighetsregi-
men inte optimal, men det offentliga inte vill bidra med finansieringen kan 
det vara det enda sättet att kompensera de primära användarna för kostnader 
som orsakas av sekundära användare. Sådana lösningar är dock förknippade 
med transaktionskostnader för inhämtande av avgifter, varför det endast kan 
antas vara ett reellt alternativ om antalet sekundära användare är tämligen 
stort. 
 
131 Det kan anföras rättviseargument i frågan. Eftersom vägar kan klassas som boenderelaterade 
basnyttigheter kan det t.ex. anses att de bör finansieras solidariskt via skattemedel.  
132 I sammanhanget bör påpekas att ett system där vissa lokala vägar betalas via skatter och 
andra av de primära användarna kan betraktas som orättvist. Om vägarna är boenderelaterade 
basnyttigheter kan det därför finnas skäl att finansiera dem på samma sätt, antingen via avgifter 
eller via skatter. 
133 Detta problem kan helt eller delvis elimineras om fördelningsområdet, d.v.s. det område inom 
vilket avgifterna ska täcka kostnaderna, är stort och avgifterna homogena. Annorlunda uttryckt, 
om kostnaderna för vägunderhåll i en större tätort sprids med likartade summor på alla fastig-
hetsägare i orten spelar det ingen, eller mycket liten, roll om en specifik väg används av många 
sekundära användare. Omkringliggande fastigheter kommer då inte att drabbas hårdare än andra 
fastighetsägare inom fördelningsområdet. 
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6.1.2 Vägar i glesa grupper 
Glesa sociala grupper kan representeras av vägar i ett villaområde. Till skill-
nad mot den täta gruppen antas det här att det är svårare att begränsa använd-
ningen då vägar i denna miljö ofta är delar i ett öppet större system. Detta är 
ingen generell slutsats, då det både kan vara svårt att begränsa tillträdet i täta 
grupper och lätt i glesa grupper, men oftast torde det vara svårare att begrän-
sa användningen i glesa grupper.  

När det gäller graden av rivalitet i användandet kan det generellt antas att 
förhållandena liknar vad som sagts om täta grupper, d.v.s. att trängseleffek-
terna är små och i stort saknar betydelse för användarna. Generellt sett kan 
det antas att antalet sekundära användare är större än i täta grupper, vilket i så 
fall leder till större förslitningseffekter. Fortfarande torde de dock sällan vara 
betydande. 

Sammantaget innebär detta att vägar i glesa grupper kan ses som över-
gångsformer mellan kollektiva varor och gemensamma resurser, d.v.s. rivali-
teten är låg och möjligheterna att begränsa användningen är relativt små. 

 

 
Tabell 6.2 Varuklassificering av vägar i glesa grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 
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Indikationerna skiljer sig åt vad gäller rättighetsregim, men då rivaliteten i 
enlighet med vad som sagts ovan i de allra flesta fall är mycket låg på lokala 
vägar torde det vara lämpligast med obegränsade allmänna rättigheter. 

När det gäller val av beslutsform gäller i princip samma förutsättningar 
som när det gäller vägar i täta grupper, d.v.s. att valet står mellan gruppbeslu-
tande och offentligt beslutande. Generellt sett kan det antas att risken för 
sociala fällor är något högre i detta fall, då den primära användargruppen är 
större, vilket gör att behovet av att det offentliga använder tvångsmedel för 
att åstadkomma samarbete också är större. 

Finansiering 
Eftersom vi utgått från att exkluderbarheten är låg i denna typ av miljöer är 
inte finansieringslösningar som påverkar användarnas incitamentstrukturer 
tillgängliga. När det gäller att välja mellan skatter och obligatoriska fasta 
avgifter gäller i princip samma resonemang som fördes rörande den täta 
sociala gruppen. Dock kan det antas att andelen sekundära användare i vissa 
fall är högre. Om så är fallet kan det tala för skattefinansiering, eftersom det 
kan ses som orättvist att de primära användarna ska behöva stå för kostnader 
som orsakas av sekundära användare. Alternativt kan som nämnts det offent-
liga lämna bidrag för att täcka kostnader som orsakas av sekundära använda-
re. 

6.1.3 Vägar i anonyma grupper 
För flertalet vägar i anonyma grupper gäller att exkluderbarheten är låg. De 
större vägarna ingår i ett nätverk där det med dagens teknik är komplicerat att 
kontrollera användningen. För vissa vägar, som broar och motorvägar, gäller 
dock inte detta, vilket gör att vi får två kategorier av vägar i anonyma grup-
per. 

När det gäller rivaliteten i användandet gäller i de flesta fall samma slut-
satser som dragits rörande de två övriga sociala grupperna, d.v.s. rivaliteten 
är låg och motiverar inte begränsning av användningen. Undantagsvis kan 
dock trafikintensiteten vara så hög att betydande trängseleffekter inträder 
under vissa tidsperioder. För sådana vägar är det idealt sett effektivt att be-
gränsa användningen, genom t.ex. rörliga avgifter, under de perioder där 
trängseln är hög.134 

 
134 Som vanligt måste transaktionskostnaderna för sådana system tas i beaktande. Är dessa för 
höga kan det vara mest effektivt med fri tillgång, trots trängseleffekterna. 
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Vägar med låg exkluderbarhet kan ses som övergångsformer mellan kol-
lektiva varor och gemensamma resurser. Vägar där det är lättare att begränsa 
användningen kan ses som övergångsformer mellan tullvaror och klubbvaror. 
I de allra flesta fall är rivaliteten så låg att vägarna liknar kollektiva varor 
respektive tullvaror, men om trängseleffekterna är stora kommer karaktären 
av gemensam resurs respektive klubbvara att öka, se tabell 6.3. 

 
Tabell 6.3 Varuklassificering av vägar i anonyma grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
För vägar med låg exkluderbarhet är offentligt beslutande kopplat till obe-
gränsade allmänna rättigheter det enda reella alternativet. Visserligen kan det 
vara önskvärt att begränsa användningen om trängseleffekterna är stora, men 
svårigheten att begränsa användningen gör att detta med dagens teknik inte är 
praktiskt möjligt. 

När det gäller vägar med hög exkluderbarhet är situationen mer komplice-
rad. Så länge rivaliteten är låg är det mest effektivt med obegränsade allmän-
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na rättigheter kopplat till offentligt beslutande. Är trängseleffekterna bety-
dande kan det vara effektivt att begränsa användningen, genom t.ex. rörliga 
avgifter. Det blir då frågan om begränsade allmänna rättigheter. Minns att 
sådana avgifter utifrån ett effektivitetsperspektiv bör sättas utifrån rivaliteten 
och inte produktionskostnaderna för vägen.  

Om de effektiva avgifterna blir så höga att de kan täcka produktionskost-
naderna kan detta öppna vägen för marknadslösningar, d.v.s. privat huvud-
mannaskap. Marknadslösningar kan även vara aktuella om det saknas möj-
ligheter att finansiera vägar via skatter, se nedan. För vägar av monopolka-
raktär, som broar och andra vägar där det saknas alternativa vägar, måste 
risken att en privat huvudman utnyttjar sin ställning och tar ut överpriser 
beaktas. I sådana situationer kan det finnas behov av offentliga regleringar på 
metanivån avseende främst avgiftsnivåer. 

Finansiering 
För vägar utan trängsel är den lämpligaste finansieringsformen skattemedel, 
eftersom det alternativet innebär att den mest effektiva rättighetsregimen, 
obegränsade allmänna rättigheter, kan användas. 

Vägar som har betydande trängseleffekter kan hel- eller delfinansieras via 
frivilliga fasta eller rörliga avgifter. Om avgifterna är satta utifrån trängselef-
fekternas storlek kan detta också öka effektiviteten i och med att användarnas 
incitamenstrukturer anpassas till rådande förhållanden.135 

Traditionellt sett har användaravgifter uppburits via någon form av be-
mannade tullar, men teknikutvecklingen möjliggör idag även obemannade 
elektroniska system. Det kan antas att detta kan leda till lägre transaktions-
kostnader, vilket i sin tur ökar möjligheterna att avgiftsbelägga vägtrafik. I 
sammanhanget bör nämnas att för att trängselavgifter ska fungera är tillgång-
en till alternativ, t.ex. möjligheten att utnyttja andra färdmedel, använda and-
ra vägar eller köra på andra tider av stor betydelse. Saknas alternativ kommer 
trängseln att kvarstå samtidigt som användarna tvingas att erlägga avgifter, 
vilket inte är effektivt. 

Som sagts tidigare kan det bli aktuellt att finansiera även andra vägar via 
avgifter om det offentliga saknar medel att lösa finansieringen med skatter. 

 
135 Ett generellt problem med rörliga avgifter är som nämnts att det i dagsläget inte är tekniskt, 
eller ekonomiskt, genomförbart att avgiftsbelägga användningen av merparten av vägnätet. 
Transaktionskostnaderna för övervakningssystem är alltför stora i förhållande till de potentiella 
effektivitetsvinsterna. Dessutom råder det väldigt sällan trängsel på vägar av den omfattningen 
att det föreligger ett reellt behov av incitamentskorrigerande åtgärder. I områden, eller på väg-
sträckor, där trängseln utgör ett påtagligt problem kan dock avgiftssystem vara motiverade. 
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Detta kommer att leda till underkonsumtion av vägen i fråga, men är alterna-
tivet att ingen väg byggs kan det trots detta vara samhällsekonomiskt effek-
tivt. 

6.2 Tillämplig lagstiftning 

När det gäller gemensamma vägar finns det ett antal juridiska konstruktioner. 
Huvudmannaskapet kan ligga hos staten, kommunen eller de enskilda använ-
darna. Statligt huvudmannaskap regleras i väglagen (VägL) och förekommer 
endast för större s.k. allmänna vägar. Kommunalt huvudmannaskap kan 
finnas både för stora vägar och lokala gator. Inom detaljplanelagda områden 
regleras huvudmannaskapet genom plan- och bygglagen (PBL) och när det 
gäller kommunala vägar utanför detaljplaner saknas det direkt lagreglering. 
Enskilt huvudmannaskap regleras genom anläggningslagen (AL) och är 
framförallt aktuellt för vägar av lokal natur. Utöver detta finns det vägar, 
t.ex. skogsbilvägar, som ligger på enskilda fastigheter och för dessa saknas 
lagreglering. 

Den följande genomgången av lagstiftning på vägområdet är upplagd på 
följande sätt. Inledningsvis beskrivs väglagen, därefter plan- och bygglagen 
och slutligen anläggningslagen. De vägar som saknar specifik lagstiftning, 
d.v.s. kommunala vägar utanför detaljplan och privata vägar kommenteras 
inte. För respektive lag redovisas: 

 
• Tillämpningsområde 
• Huvudmannaskap 
• Användarbegränsningar 
• Finansiering 
• Användarinflytande 
 
Efter genomgången av respektive lag kommenteras den utifrån analysmodel-
len som presenterades i kapitel 5. 
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6.2.1 Väglagen – Offentligt statligt huvudmannaskap 

Tillämpningsområde 
Väglagen är tillämplig för s.k. allmänna vägar, d.v.s. riksvägar och länsvägar 
och för att lagen ska kunna tillämpas krävs det att vägen är av betydelse för 
det allmänna.136 

Användarbegränsningar 
Befintliga allmänna vägar är fritt tillgängliga för alla, med undantag för att 
det kan finnas begränsningar för t.ex. tunga fordon eller farligt gods, vilket 
innebär att det är frågan om obegränsade allmänna rättigheter. För nyanlagda 
vägar är det möjligt att införa begränsade allmänna rättigheter via användar-
avgifter, se nedan. 

Huvudmannaskap 
Staten, genom vägverket, är i normalfallet väghållare, d.v.s. ansvarig för 
byggande och drift.137  

Finansiering 
Finansiering sker som huvudregel via statliga skattemedel. Det finns dock 
möjlighet att ta ut avgifter för användandet av allmänna vägar byggda efter 
1988 (VägL § 29).  

Avgiftsfinansiering sker för tillfället av två vägar, Öresundsbron och Svi-
nesundsbron. För bägge vägarna är avgifterna satta utifrån finansieringsper-
spektiv, vilket innebär att avgifterna ska täcka produktionskostnaderna.  

Användarinflytande 
Användarnas möjligheter att påverka utformningen är formellt sett tämligen 
begränsade. Vägverket lägger fast den strategiska planeringen av nya vägpro-
jekt utifrån riksdagens trafikpolitiska mål, vilket gör att vägen mellan kon-
sument och beslutsfattare är lång. För de vägprojekt som ska genomföras 
följer sedan vägverket en process som innefattar förstudie, vägutredning, 

 
136 Utanför detaljplan ska VägL alltid användas får sådana vägar, medan vägar inom detaljplan 
även kan inrättas som allmänna platser enligt plan- och bygglagen. Detta är dock ett specialfall 
som saknar betydelse ur detta arbetes perspektiv, då bägge lösningarna representerar offentlig 
beslutande, och kommer att behandlas vidare. 
137 Om der främjar en rationell väghållning kan väghållningen vara kommunal, men i enlighet 
med vad som sades i föregående not saknar även detta specialfall relevans i detta arbete. 
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arbetsplan samt bygghandling. Generellt sett gäller att allmänhetens, d.v.s. de 
presumtiva användarnas, inflytande tillgodoses genom att dokumenten blir 
offentliga allteftersom de färdigställs. Arbetsplanen ska dessutom ställas ut. 
De som direkt berörs av projekt, t.ex. genom att de tvingas att avstå mark 
eller påverkas av ökat buller, har en starkare ställning där de får tillfälle till 
samråd och är berättigade att överklaga arbetsplanen. Detta inflytande är 
inriktat på hur deras rättsställning påverkas och har inte till syfte att ge möj-
ligheter att utifrån ett konsumtionsperspektiv påverka utformningen. I drifts-
fasen är på samma sätt användarnas inflytande litet. Det är huvudmannen 
som bestämmer hur drift och underhåll utförs. 

Kommentarer 
Väglagen är tillämplig för allmänna vägar, d.v.s. riks- och europavägar. I den 
klassificering som används i detta arbete innebär detta att endast den anony-
ma sociala gruppen omfattas av lagen.  

Beslutsformen enligt väglagen är offentligt beslutande, vanligtvis i form av 
vägverket, vilket också identifierats som den mest lämpliga beslutsformen för 
den aktuella sociala gruppen.  

När det gäller användarbegränsningar är det inte möjligt att införa sådana 
för befintliga vägar, varför det är frågan om rättighetsregimen obegränsade 
allmänna rättigheter. Nya vägar, byggda efter 1988, däremot kan avgiftsbe-
läggas, vilket i så fall innebär att det blir frågan om begränsade allmänna 
rättigheter. Som framhållits är det, i avsaknad av betydande trängseleffekter, 
mest effektivt med obegränsade allmänna rättigheter. I analogi med detta bör 
ur ett konsumtionsorienterat effektivitetsperspektiv avgifter endast införas 
om de kan motiveras av trängseleffekter. Väglagen ger mot bakgrund av 
detta förutsättningar för ändamålsenliga lösningar, bortsett från att det i dags-
läget inte är möjligt att avgiftsbelägga befintliga vägar.138 Observera dock att 
för att sådana system ska få avsedd effekt i praktiken måste noggranna analy-
ser av hur trafikflödet påverkas utföras.  

Finansiering av allmänna vägar sker normalt med skattemedel, vilket är en 
bra lösning i de stora sociala grupper det är frågan om.139 I den mån vägar 
beläggs med avgifter som är satta utifrån finansieringsmål, och inte för att 
korrigera incitamenten vid trängseleffekter, kan detta leda till underkonsum-

 
138 När detta skrivs har det antagits en speciallag rörande införande av trängseleffekter i Stock-
holm, vilken behandlas i avsnittet om föreslagna ändringar av lagstiftningen nedan. Om denna 
lagstiftningsmetodik vinner acceptans bör denna brist i väglagen spela mindre roll.   
139 De enda vägar som finansieras genom avgifter är som nämnts Öresunds- och Svinesundsb-
ron. 
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tion. Kom ihåg att graden av underkonsumtion i stor utsträckning beror av 
om det finns alternativ, vilket innebär att effektivitetsförlusterna kommer att 
påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. Som nämnts kan sådana 
lösningar trots detta vara motiverade om alternativet är att vägen i fråga an-
nars inte kommer att byggas alls. Notera vidare att om det finns möjligheter 
för trafikanterna att undvika avgifter genom att ta alternativa vägar kan det 
antas att de kommer att göra det, vilket kan göra att det i sådana situationer 
kan bli svårt att nå uppsatta finansieringsmål.140 

Inflytandet för användarna är mycket begränsat. Under den planprocess 
som föregår byggande av allmänna vägar finns det möjligheter för alla med-
borgare att ta del av de planer som utarbetas samt att komma med synpunkter 
på dessa. När väl vägen är anlagd finns det ingen formell rätt att direkt på-
verka drift och underhåll. Det bör vara lämpligt då det som noterats kan antas 
att trafikanterna föredrar effektiva institutioner framför möjligheter att påver-
ka drift och underhåll av vägar. Vidare är det inte möjligt att ge användarna 
ett direkt inflytande, genom t.ex. ett gruppbeslutsforum, eftersom användar-
kretsen är stor och anonym. 

Sammanfattningsvis möter väglagen på ett översiktligt plan de rekommen-
dationer som ges av analysmodellen i stor utsträckning. Däremot är det möj-
ligt att en djupare analys kan mynna i förslag till modifikationer i specifika 
delar. 

6.2.2 Plan- och bygglagen – Offentligt kommunalt huvud-
mannaskap 

Tillämpningsområde 
Plan- och bygglagens bestämmelser om byggande och drift av vägar är en-
dast tillämpliga inom områden som omfattas av s.k. detaljplaner.141 Alla 
detaljplaner måste ha en huvudman som ansvarar för allmänna platser, vilka 
förutom vägar kan innefatta bl.a. grönområden och friytor. I praktiken ligger 
så gott som all tätbebyggelse inom detaljplanelagda områden, vilket innebär 
att PBL är tillämplig i en mängd fall.  

 
140 Det finns mycket litteratur angående avgiftsfinansiering av vägar, se t.ex. SOU 2006:33 för 
en introduktion till ämnesområdet. 
141 Detaljplaner är rättsligt bindande markanvändningsplaner som bl.a. reglerar befintlig och 
tillkommande bebyggelse samt olika typer av gemensamma nyttigheter. En detaljplan ska upprät-
tas för ny sammanhållen bebyggelse, för ny enstaka byggnad som har stor omgivningspåverkan 
eller för befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras och om det krävs att regleringen 
utförs i ett sammanhang. 



 

 166

Huvudmannaskap 
Genom PBL finns möjligheter till tre olika typer av huvudmannaskap för 
vägar, kommunalt huvudmannaskap för s.k. allmänna platser, enskilt huvud-
mannaskap för allmänna plaster samt enskilt huvudmannaskap inom kvar-
tersmark.142 I detta avsnitt behandlas det första fallet, d.v.s. vägar med kom-
munalt huvudmannaskap som ligger på allmän plats. De två övriga fallen tas 
upp i nästa avsnitt.143 

Vid kommunalt huvudmannaskap är kommunen ansvarig för utbyggnaden 
av allmänna platser, i enlighet med gällande detaljplan.  

Användarbegränsningar 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap är tillgängliga för alla, 
oavsett om de bor inom planområdet eller inte, vilket innebär att det är fråga 
om obegränsade allmänna rättigheter. 

Finansiering 
Kommunen har rätt, men inte skyldighet, att ta ut avgifter från fastighets-
ägarna inom det aktuella planområdet för kostnaderna för allmänna platser 
(PBL 6:31). I den mån kostnaderna inte täcks genom avgifter sker finansie-
ringen via skattemedel. Finansiering av drift och underhåll sker i likhet med 
väglagen via skattemedel (PBL 6:30). 

Det finns ett flertal regler för vilka kostnader som får föras över på fastig-
hetsägarna. Inledningsvis måste fördelningsområdet definieras, d.v.s. vilka 
fastigheter som ska belastas med avgifter. Principen här är att endast de fas-
tigheter som har nytta av anläggningen ska inkluderas i området. Därefter ska 
kostnadsunderlaget fastställas, d.v.s. vilka kostnader som ska påföras fastig-
hetsägarna. Grundregeln är att avgifterna får täcka kostnader för byggande 
och standardförbättringar av anläggningar samt kostnader för eventuella 
markförvärv. Däremot får inte underhållsåtgärder täckas via avgifter, utan 
ska istället finansieras via skattemedel. Vidare får endast områdesanknutna 
anläggningar avgiftsfinansieras. Anordningar som betjänar större områden, 

 
142 Detaljplanen delar in marken i tre olika typer av användningskategorier, kvartersmark, all-
männa platser och vattenområden. Kvartersmark är främst avsedd för enskilt bebyggande, all-
männa platser för gemensamma nyttigheter och vattenområden för vatten. Vägar kan som nämnts 
ligga på allmänna platser och på kvartersmark. 
143 Huvudmannaskapet för allmänna platser ska i normalfallet vara kommunalt, men kan om 
särskilda skäl föreligger läggas hos de enskilda fastighetsägarna Vid enskilt huvudmannaskap, 
som framförallt är aktuellt i fritidshusområden (prop. 1985/86:1 s. 656), regleras byggande och 
drift genom anläggningslagen, se nedan. 
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t ex genomfartsvägar, får inte inkluderas i avgifterna. Dessutom ska inte 
fastighetsägarna behöva betala för s.k. överstandard. Detta innebär att om 
anläggningarna är av högre standard än vad som är vanligt på orten får kom-
munen, via skattemedel, betala för mellanskillnaden. Slutligen ska kostnads-
underlaget reduceras om kostnaderna är oskäligt höga, p.g.a. av t.ex. tekniska 
svårigheter. Avslutningsvis ska fördelningsgrunden läggas fast, d.v.s. hur 
kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna och huvudprincipen är att 
avgifterna ska fördelas efter ”skälig och rättvis grund”. För detta finns det två 
metoder, uttag per gatudel och områdesvist uttag. Den första metoden, som 
endast är tillämplig inom områden med helt likartad bebyggelse, innebär att 
varje fastighetsägare betalar för halva den gatudel som ligger framför fastig-
heten. Vid områdesvisa uttag, som är tillämplig i alla miljöer, är utformandet 
av fördelningsgrunden friare, med begränsningen att den ska uppfylla villko-
ret om skälig och rättvis grund. I förarbetena uttalas bl.a. följande om hur 
detta begrepp ska tolkas. Till grund för beräkningen av ersättningsskyldighe-
ten bör ligga fastigheternas nytta av anläggningarna. Det torde vara omöjligt 
att exakt beräkna varje fastighets andel av den totala nyttan av olika anlägg-
ningar för fastigheterna inom området. Vad det gäller är att finna sådana 
normer som ger en kostnadsfördelning som kan uppfattas som rimlig av de 
fastighetsägare som skall betala. Särskilt viktigt är att jämförbara fastigheter 
inte behandlas olika (prop. 1980/81:165). Utifrån ett transaktionskostnadsre-
sonemang kommer lagstiftaren fram till att det vanligen torde vara mest ef-
fektivt att använda schabloniserade normer för olika typer av fastigheter, t.ex. 
bebyggda eller obebyggda. En vanlig fördelningsregel inom småhusområden 
är att en fast avgift kombineras med ett tillägg för fastighetens areal. Vidare 
är det fastighetens tillåtna användning är avgiftsgrundande. Det är med andra 
ord fråga om en objektiv bedömning, där det inte är den aktuella fastighets-
ägarens användning av nyttigheten som är avgörande, utan istället den ge-
nomsnittlige användarens förväntade användning.  

Användarinflytande 
Användarnas möjligheter till inflytande rörande utformningen av allmänna 
platser beror av deras rättsliga ställning. I korthet gäller att alla kommun-
medborgare har rätt att yttra sig och att de individer som direkt berörs av 
planen därutöver har rätt till samråd och till överklagande av detaljplanen.  

Då många detaljplaner upprättas över områden som ska nyexploateras är 
de kommande primära användarnas ställning i praktiken svag. Om de innan 
planen antas inte är berörda i lagens mening har de heller inte något formellt 
inflytande av betydelse. När det gäller inflytandet rörande drift och underhåll 
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av befintliga allmänna platser är det begränsat. Det är kommunen som ansva-
rar för underhållet och det finns inga formella regler som ger användarna rätt 
att påverka utförandet.  

Kommentarer 
Plan- och bygglagen är tillämplig på vägar som ligger inom detaljplanelagda 
områden. I praktiken innebär detta att de allra flesta vägar i tätorter faller 
under PBL och detta innebär att vägar i alla de tre sociala grupperna kan 
komma att regleras genom lagen, där lokala vägar i villaområden, stadsgator 
med en del genomfartstrafik och större vägar utan direkt lokal anknytning 
kan exemplifiera de tre grupperna. När det gäller varukategori är vägnätet i 
en tätort att se som en gemensam resurs med mycket låg rivalitet. Ibland kan 
det finnas vägar som det är lättare att begränsa användningen till och då är 
det fråga om klubbvaror. Ett exempel på det senare är ett småhusområde som 
anknyts till det större vägnätet via en matarväg. 

Som nämnts är beslutsformen vanligen offentligt beslutande, vilket har 
identifierats som en bra lösning i alla de tre sociala grupperna. I de två mind-
re grupperna, den täta respektive glesa gruppen är gruppbeslutande ett reellt 
alternativ. Som nämnts ovan möjliggör PBL, förutsatt att särskilda skäl före-
ligger, också att huvudmannaskapet läggs ut på fastighetsägarna i det aktuella 
planområdet.  

Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla, vilket gör att det är frågan 
om rättighetsregimen obegränsade allmänna rättigheter. Detta är också effek-
tivt i avsaknad av betydande trängseleffekter. Till skillnad mot väglagen 
saknar PBL helt möjligheter att begränsa användningen, vilket är en teoretisk 
brist. Eftersom vägar inom detaljplanelagda områden vanligen består av det 
lokala nätet i tätorter är det dock komplicerat att begränsa användningen, 
varför svagheten torde sakna praktisk relevans i de flesta fall. För större 
vägar av genomfartskaraktär skulle möjligheten att införa trängselrelaterade 
avgifter kunna vara effektivitetshöjande i områden med mycket hög trafikbe-
lastning. Här gäller samma påpekande som gjordes i samband med analysen 
av väglagen. För att avgiftsbeläggning ska fungera måste effekterna på det 
totala trafikflödet analyseras. Annars är risken att det enda som händer är att 
det uppstår trängsel på vägar som inte är avgiftsbelagda. 

När det gäller finansieringen av allmänna plaster är det som nämnts skill-
nad mellan byggande och drift. För byggandet kan kommunen lägga ut alla 
områdesanknutna kostnader på fastighetsägarna inom det aktuella detaljpla-
neområdet genom uttag av s.k. gatukostnader, men det står kommunen fritt 
att välja att finansiera hela, eller delar av, kostnaderna via skattemedel. Kost-
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nader för vägar som betjänar större områden får inte inkluderas i kostnads-
underlaget, utan måste skattefinansieras. Båda finansieringslösningarna på-
verkar inte användarnas incitament att använda nyttigheten, vilket gör att den 
effektiva rättighetsregimen obegränsade allmänna rättigheter kan bibehållas. 
När det gäller driften skattefinansieras den alltid, vilket av samma skäl som 
för byggandet är en effektiv lösning. Ur ett konsumtionsperspektiv är med 
andra ord de finansieringsalternativ som PBL anvisar effektiva.144 

Fördelningen av kostnader mellan fastighetsägarna ska enligt PBL ske ef-
ter skälig och rättvis grund utifrån de verkliga kostnader som uppstår vid 
byggandet av de allmänna platserna. Som nämnts innebär denna regel van-
ligtvis relativt hög schablonisering, där en vanlig fördelningsregel i villaom-
råden t.ex. är att alla fastigheter belastas med en enhetlig avgift som komplet-
teras med ett arealberoende tillägg. Ur ett konsumtionsorienterat effektivi-
tetsperspektiv spelar graden av schablonisering ingen roll då den inte påver-
kar användandet. Om man ser till det totala kan det allmänt sägas att högre 
grad av schablonisering medför lägre transaktionskostnader än mer individu-
aliserade. 

När det gäller användarinflytande har som nämnts de som betraktas som 
berörda av en detaljplan en stark ställning där de bl.a. har rätt att överklaga 
detaljplan och gatukostnadsutredning. Övriga medborgare har endast möjlig-
het till insyn och påverkan genom utställningsförfarandet. Inflytandet rörande 
byggandet får anses ge goda möjligheter till påverkan för de primära använ-
darna.145 Sekundära användares möjligheter att påverka liknar vad som gäller 
för vägar som byggs enligt väglagen och torde vara tillfredsställande. Infly-
tandet rörande driften är mycket mer begränsat, då det saknas formellt anvi-
sade möjligheter till påverkan. Detta kan vara en brist om de primära använ-
darna har en annan uppfattning än kommunen om hur denna ska se ut. 

Sammanfattningsvis får det anses att PBL på ett översiktligt plan har en 
god överensstämmelse med de rekommendationer som ges av analysmodel-

 
144 Som vi sett ovan är det även möjligt att i vissa fall använda sig av anläggningslagen vid 
förvaltning av vägar, vilket i så fall innebär att fastighetsägarna per automatik kommer att få stå 
för alla kostnader och detta kan synas leda till orättvisa mellan fastighetsägare i olika områden. 
Ett motiv för denna åtskillnad är att AL främst är tänkt att tillämpas i områden utanför tätorter 
och i sådana miljöer menar lagstiftaren att det är upp till fastighetsägarna att lösa vägfrågor och 
annan lokal infrastruktur. Om detta är en legitim ståndpunkt bedöms inte här, men mer intressant 
är att AL under senare år tillämpats i allt större utsträckning även inom tätorter, vilket uppenbar-
ligen kan leda till orättvisa mellan likvärdiga fastighetsägare. 
145 Som noterats är ett problem att de som kommer att bo i ett område har ställning som vanliga 
medborgare när detaljplanen tas fram, om de inte redan bor i området när planen utarbetas, vilket 
gör att deras möjligheter till inflytande är relativt sett lågt. Det torde dock vara svårt att hitta en 
praktiskt genomförbar metod för att komma till rätta med detta. 
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len i detta arbete. Eftersom PBL kan tillämpas i alla de tre sociala grupperna 
och därmed på ett mycket stort antal olika typer av vägar kan fördjupade 
analyser mycket väl resultera i att det finns möjligheter till förändringar i 
olika detaljer.  

6.2.3 Anläggningslagen – Enskilt huvudmannaskap 
Anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) 
reglerar utformning och förvaltning av s.k. gemensamhetsanläggningar. AL 
omfattar framförallt materiella regler för hur den aktuella nyttigheten ska 
hanteras medan SFL reglerar beslutsforumets utformning och funktion. 

 

 
Figur 6.1 Antal deltagande fastigheter per gemensamhetsanläggning (Björk-
lund & Vedman, 2004). 

 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning, av stadigvarande betydelse, 
som är gemensam för flera fastigheter och som förvaltas av fastighetsägar-
na.146 Någon maximal gräns för antalet deltagande fastigheter anges inte. 
Denna generella definition gör att lagstiftningen kan tillämpas på en mängd 

 
146 Förutom fastigheter kan även tomträtt, gruva, hus eller annan anläggning på ofri grund samt 
naturreservat vara delägare i en gemensamhetsanläggning.  
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olika anordningar.147 I figur 6.1 redovisas antalet deltagande fastigheter per 
gemensamhetsanläggning för anläggningar som bildats mellan 1990 och 
2003. Medelvärdet ligger på 19 fastigheter per anläggning, men det finns 
även ett fåtal anläggningar som har över 150 deltagare.  

Inrättande av en gemensamhetsanläggning sker genom anläggningsförrätt-
ning. Detta innebär att det offentliga, genom lantmäterimyndigheten, utifrån 
reglerna i AL lägger fast rättsligt bindande sakförhållanden rörande bl.a. 
anläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt 
samt deltagande fastigheter, och upplåtet utrymme. Vidare ska grunderna för 
fördelning av kostnader regleras i förrättningen. Observera att lantmäteri-
myndigheten i princip kan fatta beslut i dessa frågor oavsett inblandade fas-
tighetsägares inställning. Här finns det alltså ett inslag av tvång som gör att 
fastighetsägarna blir bundna av innehållet i anläggningsbeslutet. När förrätt-
ningen är avslutad lämnas ansvaret för byggande och förvaltning över till 
fastighetsägarna. 

Tillämpningsområde 
Anläggningslagen är tillämplig på vägar som är till nytta för flera fastigheter 
(AL § 1). Då AL bygger på att det är de deltagande fastigheterna som utgör 
beslutsforum och även är ansvariga för finansieringen är lagen av naturliga 
skäl mest lämpad för vägar som har en tydligt avgränsad krets primära an-
vändare, t.ex. vägar i ett bostadsområde. När det gäller vägar finns det tre fall 
där anläggningslagen kan tillämpas, vid enskilt huvudmannaskap för allmän-
na platser inom detaljplan, för vägar som ligger på kvartersmark inom detalj-
plan samt för vägar utanför detaljplan. 

Huvudmannaskap 
Det är de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen som är huvud-
man för anordningen. Beroende på anordningens omfattning och karaktär 
anvisar SFL två alternativa utformningar av detta forum, delägarförvaltning 
och föreningsförvalting (SFL § 4), se nedan under ”användarinflytande”.  

 
147 Gemensamhetsanläggningar kan t.ex. innehålla väg, parkmark, grönområde, lekplats, parker-
ing, garage, brygga, förråd, tvättstuga, kvarterslokal, vatten- och avloppssystem, värmeanlägg-
ning, el- och teleledningar. Sammantaget finns närmare 100-talet olika typer av anordningar som 
ingår i gemensamhetsanläggningar. I ett ”typiskt” radhusområde kan det t.ex. finnas gångvägar, 
garage, parkering, ledningar för vatten och avlopp, lekplats och gräsytor som ingår i en gemen-
samhetsanläggning och förvaltas av radhusägarna (Kalbro, 2002 s. 77). 
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Användarbegränsningar 
En gemensamhetsanläggning är tillgänglig för deltagande fastigheter. När det 
gäller vägar leder detta till vissa komplikationer, då det ju ofta är svårt att 
hindra sekundära användare från att använda en väg.  

Allmänt gäller att enskilda vägar kan nyttjas för gång- och cykeltrafik i en-
lighet med allemansrätten. Någon rätt att köra motorfordon på enskild väg 
finns dock inte, då sådan trafik kan medföra ekonomisk skada för vägens 
ägare och det är därför ägaren av vägen som avgör om den ska vara allmänt 
tillgänglig eller inte. Som nämndes i föregående avsnitt kan allmänna platser 
i en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att vägar på sådana 
allmänna platser kommer att vara inrättade som gemensamhetsanläggningar.  

För att vägar som är av allmänt intresse ska tillgängliggöras kan staten ge 
väghållaren ekonomisk ersättning.148 Även kommuner kan lämna bidrag för 
att enskilda vägar ska hållas öppna för allmänheten. Många vägar ingår dock 
i ett öppet större vägsystem, varför det kan vara praktiskt svårt att begränsa 
tillträdet via bommar även om huvudmannen skulle vilja det. 

Finansiering 
Finansiering av gemensamhetsanläggningar sker genom att andelstal åsätts 
deltagande fastigheter, ett för utförande och ett för drift (§ 15). Sedan förde-
las de faktiska kostnaderna utifrån deltagarnas andelstal. Andelstalet för 
utförande ska baseras på fastigheternas nytta av anläggningen och andelstalet 
för drift på den förväntade användningen. I bägge fallen är det fastighetens 
objektiva nytta respektive användning som ligger till grund för andelstalen. 
Detta innebär att det faktiska utnyttjandet av anläggningen inte beaktas. För 
driften är det dock möjligt att istället täcka kostnaderna med avgifter som står 
i proportion till den faktiska användningen.149 

 
148 Detta regleras i Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag får 
lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd och som tillgodoser ett kommunika-
tionsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för 
vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fri-
tidsbebyggelse. Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med hänsyn till 
övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn till nyttan. Förordning (1995:1653). 
Byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med högst 70 procent av kostnaderna. Om 
det finns särskilda skäl får länsstyrelsen bestämma att bidrag skall lämnas med högst 85 procent 
av byggnadskostnaderna. 
149 I propositionen till anläggningslagen (173:160) betonas att avgiftsfinansiering av driftskost-
naderna är den mest rättvisa metoden och att den därför bör användas i så stor utsträckning som 
möjligt. 
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Användarinflytande 
De primära användarna har normalt mycket goda möjligheter att påverka 
utformning och underhåll eftersom de ingår i beslutsforumet. För sekundära 
användare finns det däremot inga möjligheter till inflytande. När det gäller 
gemensamhetsanläggningar som ingår i detaljplaner är situationen en annan. 
I områden som byggs av en större byggherre är det vanligt att byggherren 
ansöker om inrättande av gemensamhetsanläggningar innan de framtida bo-
ende förvärvat bostäderna (Kalbro, 2002 s. 106). Detta innebär att de inte 
heller kommer att få något inflytande vid bildandet av gemensamhetsanlägg-
ningen. 

Vid delägarförvaltning måste alla beslut fattas enhälligt (SFL § 6). Be-
slutsformen är därför främst avsedd för anläggningar som antingen har 
mycket få deltagare eller som inte är i behov av mer omfattande förvaltnings-
åtgärder (Österberg 2000, s. 18). Vid föreningsförvaltning bildas en samfäl-
lighetsförening som ansvarar för förvaltningen av gemensamhetsanläggning-
en i fråga. Konstruktionen för en sådan förening liknar den för vanliga eko-
nomiska föreningar med föreningstämmor och en styrelse som sköter den 
löpande förvaltningen. Vid föreningsförvaltning krävs inte fullständig enig-
het vid beslut, utan det räcker med majoritetsbeslut. Observera att såväl 
stämma som styrelse är bundna av det bakomliggande anläggningsbeslutet. 
Det är således inte möjligt för föreningen att t.ex. ändra ändamålet för före-
ningen, utan detta måste i så fall ske genom en ny anläggningsförrättning.150 

Kommentarer 
Inledningsvis kan sägas att anläggningslagens lagstiftningskonstruktion på 
ett översiktligt plan är en bra mix mellan gruppbeslutande och offentligt 
beslutande. Det faktum att det offentliga med rättsligt bindande verkan lägger 
fast deltagande fastigheter och deras respektive skyldigheter att erlägga av-
gifter gör att problematiken med sociala fällor i princip elimineras helt. Sam-
tidigt överlåts byggande och förvaltning till de primära användarna, vilket 
gör att möjligheterna för dessa att påverka anläggningens utförande och drift 
är goda.  

Anläggningslagen är tillämplig för anordningar som är av betydelse för 
flera fastigheter och det finns ingen fastlagd övre gräns för antalet deltagare. 
Eftersom medlemskapet är knutet till fastigheter kan det dock antas att ano-
nymiteten aldrig blir total, även om deltagarantalet är stort. För anläggningar 

 
150 I AL och SFL finns detaljerade bestämmelser om de procedurregler som gäller för förvaltan-
de av gemensamhetsanläggningar. 
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med stort antal deltagare kan det dock antas att anonymiteten är stor. AL är 
därigenom tillämplig i täta och glesa sociala grupper. När det gäller de största 
anläggningarna kan dock anonymiteten vara så stor att man närmar sig den 
anonyma sociala gruppen. 

När anläggningslagen används kommer alltid huvudmannaskapet att ligga 
på deltagande fastigheter, vilket gör att det är fråga om beslutsformen grupp-
beslutande. Som framhållits tidigare kan detta vara lämpligt om det går att 
identifiera en tydlig grupp av primära användare, vilket torde vara fallet om 
medlemskapet knyts till fastigheter. Möjligheterna att utnyttja föreningsför-
valtning, och därigenom majoritetsbeslut, gör vidare att risken för höga trans-
aktionskostnader i beslutsfasen kan reduceras. 

När det gäller användarbegränsningar innebär tillämpning av AL att det är 
fråga om rättighetsregimen grupprättigheter, då det endast är deltagande 
fastigheter som har rätt att nyttja gemensamhetsanläggningen (även om ge-
mensamhetsanläggningar är allemansrättsligt tillgängliga). Grupprättigheter 
är inte effektiva för vägar, eftersom den låga graden av rivalitet i normalfallet 
talar för obegränsade allmänna rättigheter. I praktiken är dock de flesta vägar 
som är reglerade enligt AL fritt tillgängliga, vilket kan bero på att transak-
tionskostnaderna för att begränsa tillträdet överstiger vinsterna av att slippa 
kostnader för sekundära användare. Problemet är förmodligen därför inte så 
stort som det kan te sig ur ett teoretiskt perspektiv. Det måste dock framhål-
las att deltagarna i en gemensamhetsanläggning alltid har rätt att utestänga 
sekundära användare om de vill.151 Som nämnts tidigare har det offentliga 
möjlighet att ge bidrag till en samfällighetsförening mot att vägen hålls till-
gänglig för alla, vilket gör att problematiken med begränsningar av tillträdes-
rätten kan elimineras.  

Finansieringen för både byggande och drift löses via de andelstal som 
läggs fast vid inrättandet av anläggningen och deltagande fastigheter kommer 
därför att få bära alla kostnader för anläggningen. Ofta leder denna princip 
till en hög grad av schablonisering.152 Eftersom det är fråga om obligatoriska 
fasta avgifter är lösningen effektiv ur ett konsumtionsperspektiv när det gäll-
er byggkostnaderna. Kostnaderna för driften täcks som huvudregel också 

 
151 När det gäller allmänna platser i detaljplaner som har enskilt huvudmannaskap är detta en 
besvärande omständighet, eftersom ju allmänna plaster enligt PBL ska vara fritt tillgängliga för 
allmänheten. 
152 Detta innebär inget problem ur effektivitetssynpunkt eftersom avgifterna är oberoende av den 
faktiska användningen. Incitamentstrukturen för användarna att nyttja förändras därför inte om 
avgifterna skulle differentieras tydligare mellan olika fastigheter. Vidare medför schablonisering 
lägre transaktionskostnader än en högre differentiering. Däremot går det att anföra rättviseargu-
ment som kan tala för antingen schablonisering eller individualisering av avgifterna.  
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med fast obligatoriska avgifter, men det går även att använda rörliga avgifter 
som är kopplade till den faktiska användningen. Detta gör att det finns möj-
ligheter för effektiv finansiering, där nyttigheter med låg rivalitet finansieras 
med fasta avgifter och nyttigheter med högre rivalitet med rörliga avgifter. 
När det gäller vägar torde det sällan bli aktuellt med rörliga avgifter, då 
transaktionskostnaderna för att mäta den faktiska användningen i dagsläget är 
för höga. Detta är dock inget problem eftersom rivaliteten för den typ av 
vägar anläggningslagen är tillämplig på ytterst sällan kan antas motivera 
incitamentskorrigerande avgifter.  

Dock har vi problemet med sekundära användare. Om detta antal är stort, 
och det offentliga av någon anledning inte vill bidra till finansieringen, ham-
nar vi i en situation där vägen antingen kan komma att stängas av eller där de 
primära användarna får bära kostnader som orsakas av andra. Det första 
alternativet är ineffektivt och det senare kan synas vara orättvist.  

AL medger ett stort mått av användarinflytande för de primära användar-
na. Det måste dock framhållas att inslaget av offentlig beslutande i initialfa-
sen gör att inflytandet är mer begränsat än vad som vore fallet om det var 
frågan om helt spontan samordning mellan de primära användarna. När det 
gäller vägar kan det antas att denna begränsning generellt sett inte är alltför 
allvarlig. Som noterats torde användarna överlag värdera effektiva institutio-
ner högt och eftersom det offentliga beslutsinslaget kraftigt reducerar risken 
för sociala fällor är det sannolikt att användarna därför är beredda att avstå 
visst inflytande. Lagstiftningen får därför på ett allmänt plan anses vara en 
bra avvägning mellan användarinflytande och effektivitet. Ett undantag kan 
vara om det finns många sekundära användare som har preferenser om en 
vägs utformning och skötsel, då denna kategori helt saknar möjligheter till 
inflytande. 

Sammanfattningsvis får det anses att AL på ett översiktligt plan har en god 
överensstämmelse när det gäller beslutsform med de rekommendationer som 
ges av analysmodellen i detta arbete. Däremot är det i normalfallet inte effek-
tivt med grupprättigheter för vägar. Eftersom det ofta är svårt att begränsa 
tillträdet till vägar kan det dock antas att de flesta vägar som är inrättade som 
gemensamhetsanläggningar är fritt tillgängliga i praktiken. Vidare finns det 
möjligheter för det offentliga att åstadkomma obegränsade allmänna rättighe-
ter genom att lämna bidrag. Ur ett teoretiskt perspektiv är dock rättighetsre-
gimen inte effektiv ur ett konsumtionsperspektiv. Finansieringslösningen 
som AL anvisar är effektiv ur ett konsumtionsperspektiv, men det kan uppstå 
problem om antalet sekundära användare är stort. Slutligen måste det fram-
hållas att AL och SFL innehåller många detaljerade regler, rörande t.ex. 
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beslutsforumets funktion, som inte alls behandlats i denna översiktliga ana-
lys. 

6.3 Aktuella ändringar av lagstiftningen 

När detta skrivs (augusti 2006) pågår remissbehandling av en statlig offentlig 
utredning som berör vägar. Vidare har ett fullskaleförsök med trängselavgif-
ter i Stockholm precis avslutats. Utvärderingen av försöket är inte färdig. 

6.3.1 SOU 2005:77 – ”Får jag lov” 
I SOU 2005:77 ”Får jag lov” diskuterar PBL-kommittén frågor rörande hu-
vudmannaskap för allmänna platser. Utredningen konstaterar att kommuner-
na inte har kunnat, eller velat leva upp till, ansvaret att stå för allmänna plat-
ser i detaljplaner. Detta kommer till uttryck antingen genom att man anvisar 
enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna i en detaljplan, eller ge-
nom att man lägger ut vissa sådana platser som gemensamhetsanläggningar 
på kvartersmark enligt AL. Dessutom konstateras att det är mycket vanligt 
förekommande att detaljplaner innehåller bestämmelser om att även kvar-
tersmark ska användas för allmänt ändamål (ibid s. 549). Sådana bestämmel-
ser var från början tänkta som undantag i specifika fall. Utredningen finner 
att skälet till den nämnda utvecklingen i första hand är ekonomiskt. Det vill 
säga att kommunerna vill så långt möjligt undvika framtida kostnader, för i 
första hand drift och underhåll, genom att lägga kostnadsansvaret på de en-
skilda fastighetsägarna (SOU 2005:77 s. 550). Kommittén säger i anslutning 
till detta att den ”rätta” lösningen är att kommunen är huvudman för de plat-
ser som ska vara tillgängliga för allmänheten. Utredningen konstaterar av-
slutningsvis att om PBL tillämpades som det var tänkt från början så skulle 
merparten av dessa problem undanröjas (ibid s. 557).  

När det gäller förslagen till förändringar i lagstiftningen redogörs inled-
ningsvis för ett förslag som lades fram av Plan- och byggutredningen (SOU 
1996:168). Denna utrednings grundtanke var att kommunen friare skulle 
kunna välja vem som skulle vara huvudman för allmänna platser i detaljpla-
ner genom att kriteriet skulle vara ”den som är mest lämplig” i det enskilda 
fallet. En förutsättning för detta skulle vara att en lag om kommunal gatu-
hållning inrättas. Enligt denna, som skulle utformas med lagen om allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar, som förebild (se nästa kapitel), skulle 
kommunerna ges möjlighet att ta ut avgifter för drift och underhåll av all-
männa platser från fastighetsägarna. Ett sådant system skulle ha två effekter. 
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För det första skulle kostnadsbilden bli likartad för fastighetsägarna, vare sig 
kommunen eller de själva står för huvudmannaskapet. För det andra skulle 
kommunens incitament att frånsäga sig ansvaret för gemensamma nyttigheter 
inom detaljplaner minska, eftersom kostnader för drift och underhåll inte 
längre skulle komma att belasta den kommunala budgeten. Och som utred-
ningen tidigare konstaterat torde detta vara det huvudsakliga skälet till att 
kommunerna lägger över ansvaret på fastighetsägarna. Förslaget fick blandat 
mottagande av remissinstanserna och ledde inte till lagstiftning. PBL-
kommittén konstaterar att huvudalternativet i en förändrad lagstiftning borde 
vara en ordning liknande Plan- och byggutredningens förslag. Dock behöver 
en sådan lösning utredas ytterligare (ibid s. 559). 

PBL-kommittén föreslår därför en annan lösning där det grundläggande 
önskemålet är att ett område dit allmänheten ska ha tillträde också ska redo-
visas som allmän plats i detaljplanen (ibid s. 558). Som metod för att åstad-
komma detta i större utsträckning än idag föreslår man att det bör vara möj-
ligt med både kommunalt och enskilt huvudmannaskap i en och samma de-
taljplan. Det föreslagna systemet kan sammanfattas på följande sätt (ibid 
s. 561): 

 
1. Möjlighet öppnas för att olika huvudmän ska kunna ges ansvar för olika 

allmänna plaster inom en och samma detaljplan. 

2. Kravet på att kommunen kan avsäga sig huvudmannaskapet för allmänna 
plaster endast om det föreligger särskilda skäl tas bort. I stället införs en 
ordning som innebär att 

 a) kommunen alltid ska vara huvudman för allmänna platser av tydligt 
allmän karaktär, 

 b) kommunen aldrig behöver vara huvudman för områden av tydligt 
enskild karaktär, såsom områden som planerats och genomförts som 
områden för boende delar av året och 

 c) i fall som hamnar mellan fallen a och b ska kommunen kunna välja att 
inte vara huvudman om kommunen bidrar till kostnaderna för utfö-
rande och drift av de allmänna platserna. Detta föreslås ske genom att 
kommunen ingår i en gemensamhetsanläggning med en andel som 
motsvarar den omfattning i vilken allmänheten kan förväntas utnyttja 
de allmänna platserna. 

 
Med ”tydligt allmän karaktär” bör avses allmänna plaster av centralortska-
raktär eller platser som på annat sätt uppenbart är allmänna, t.ex. genomfarts-
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leder, huvudgator och centrala torg. ”Mellanläget” blir typiskt sett tillämpligt 
på lokalgator, lokala parker m.m. 

Man noterar att en kritik som kan förväntas mot förslaget är att åtminstone 
de formella möjligheterna blir större än idag för kommunerna att lägga kost-
nader för allmänna anläggningar på enskilda. Under förutsättning att kom-
munernas andelar i de anläggningssamfälligheter som förvaltar allmänna 
platser vid blandat huvudmannaskap, innebär förslaget dock ingen dramatisk 
övervältring av kostnader från det allmänna till det enskilda jämfört med den 
idag rådande situationen (ibid s. 561). 

Kommentarer 
PBL-kommittén konstaterar att de redovisade problemen beror på att lagstift-
ningen inte tillämpas som det är tänkt och att detta beror på att kommunerna 
försöker att undvika kostnader för drift och underhåll av allmänna platser. 
Kommunerna väljer helt enkelt ofta att lägga ut områden, som vägar, vilka är 
allmänna till sin karaktär, som gemensamhetsanläggningar.  

Som noterats i analysen av gällande lagstiftning är AL inte helt lyckad för 
denna typ av nyttigheter, eftersom det då blir fråga om grupprättigheter istäl-
let för mer lämpliga obegränsade allmänna rättigheter. Den av utredningen 
föreslagna lösningen, där kommunen ges andelar i gemensamhetsanlägg-
ningen, ger möjlighet att komma till rätta med problemet, om kommunens 
andelstal speglar andelen sekundära användare som kan förväntas nyttja 
anläggningen. 

Frågan är dock hur det kommer att fungera i praktiken. Mot bakgrund av 
kommunernas agerande idag kan det inte tas för givet att kommunerna kom-
mer att ta på sig andelstal som motsvarar de sekundära användarnas nyttjan-
de.153 

Som PBL-kommittén också framhåller skulle det förmodligen vara bättre 
att åtgärda den grundläggande orsaken till kommunernas agerande. Om man 
åstadkommer kostnadsneutralitet mellan olika lösningar, genom t.ex. infö-
rande av en kommunal gatukostnadsavgift, skulle incitamentet att av finansi-
eringsskäl lägga över ansvaret på de enskilda försvinna. I ett sådant läge 

 
153 Här är det viktigt att notera att det är förrättningsmannen som lägger fast andelstalen i förrätt-
ningen, vilket skulle kunna tala för att de sätts utifrån den förväntade användningen. Om delta-
gande fastighetsägare är överens kan dock andelstalen grundas på den överenskommelsen. I 
nyexploateringsområden med större byggherrar bildas gemensamhetsanläggningar vanligen på 
ansökan av byggherren innan de boende flyttat in, och överenskommelsen om andelstal sker då 
mellan kommun och byggherre (Kalbro, 2002 s. 106). I denna situation finns det risk för att 
kommuner handlar utifrån samma bevekelsegrunder som idag, d.v.s. att de försöker att undandra 
sig kostnader. 
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skulle förhoppningsvis valet av huvudmannaskap i större utsträckning kom-
ma att grundas på nyttighetens karaktär. 

6.3.2 Stockholmsförsöket 
När detta skrivs (augusti 2006) har ett försök med s.k. trängselskatter på 
infarterna till Stockholm, vilket regleras i lagen (2004:629) om trängselskatt, 
precis avslutats.154 Försöket pågick under perioden 3 januari – 31 juli 2006 
och innebar att passager vid 18 betalstationer var avgiftsbelagda under vissa 
tider på dygnet.155 För bakgrund till försöket, se SOU 2003:61. 

Kommentarer 
På ett översiktligt plan finns det förutsättningar för att Stockholmsförsöket 
kan komma att öka effektiviteten sett ur ett konsumtionsperspektiv. Genom 
att användarna tvingas erlägga avgifter när trängsel råder kommer de att ha 
incitament att beakta de externa effekter de ger upphov till.  

Däremot kan det ifrågasättas om detaljutformningen är optimal. T.ex. är 
avgiften densamma oavsett om man åker in eller ut genom betalstationerna. 
Detta kan inte antas spegla trängseleffekterna, då trafiken in genom statio-
nerna är störst på morgonen medan trafiken ut är mindre, och tvärtom på 
eftermiddagen. Ur effektivitetssynpunkt torde det vara bättre om avgifterna 
anpassades till trafikströmmarna i detta avseende. Ett annat exempel är att 
avgifterna är uniforma under hela försöksperioden. Då trafiken under som-
marmånaderna, framförallt juli, är avsevärt mindre än under övrig tid borde 
avgifterna anpassas därefter. Om försöket permanentas borde därför avgifter-
na justeras för att bättre motsvara den verkliga trängseln. 

 
154 Det är ur detta arbetes perspektiv fråga om avgifter, men enligt den statsrättsliga lagstiftning-
en i Sverige är denna typ av avgifter definitionsmässigt att se som skatter. 
155 Trängselskatt tas ut vid passager som sker vardagar utom lördag och dag före helgdag kl. 
6.30-18.29. Skatten varierar mellan 10 och 20 kronor per passage beroende på vilken tid den 
sker. Bilarnas registreringsskyltar fotograferas vid passagerna. Vägverket tillhandahåller s.k. 
transpondrar som gör att betalningen kan dras automatiskt från fordonsägarens via autogiro. Om 
bilen inte är utrustad med transponder sker betalning manuellt i efterhand. 
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6.4 Sammanfattning 

Vägar i täta grupper 
Anläggningslagen och plan- och bygglagen är tillämpliga för täta sociala 
grupper. Båda lagstiftningarna är i stort ändamålsenliga, men när det gäller 
AL är rättighetsregimen grupprättigheter inte optimal, eftersom det för denna 
typ av vägar är mest effektivt med obegränsade allmänna rättigheter. Det 
finns dock instrument i lagstiftningen för att korrigera detta genom att det 
offentliga kan bidra till kostnaderna mot att vägarna hålls öppna för alla.  

I ovan redovisade SOU föreslås detta system kompletteras genom att 
kommunen deltar i de aktuella gemensamhetsanläggningarna. En annan tänk-
bar modifiering av lagstiftningen är att huvudmannen ges möjlighet att ta ut 
rörliga eller frivilliga fasta avgifter av sekundära användare.156 Detta är vis-
serligen inte effektivt ur ett konsumtionsperspektiv, men om alternativet är 
att en väg stängs av för allmänt tillträde kan det ändå vara totalt sett effektivt 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samma sak gäller för enskilda vägar 
med privat huvudmannaskap.  

Vägar i glesa grupper 
Även i glesa sociala grupper är AL och PBL tillämpliga. Eftersom likheten 
med täta grupper är stor när det gäller vägar gäller i huvudsak samma reso-
nemang som ovan. Som nämnts finns det dock vissa gemensamhetsanlägg-
ningar som har ett stort antal deltagare, där anonymiteten kan vara så stor att 
det närmar sig den anonyma gruppen. Det kan ifrågasättas om gruppbeslu-
tande är en lämplig lösning i sådana fall, eftersom fördelarna med det den 
beslutsformen riskerar att gå förlorade om anonymiteten blir för stor. 

Vägar i anonyma grupper 
I anonyma sociala grupper är väglagen och PBL tillämpliga. Bägge lagstift-
ningarna är på ett översiktligt plan ändamålsenliga. Eventuellt skulle det vara 
motiverat att införa möjlighet att ta ut rörliga eller frivilliga fasta avgifter för 
vägar med betydande trängseleffekter i bägge lagstiftningarna. Om Stock-
holmsförsöket permanentas och fungerar som mall för eventuell tillämpning i 
andra områden elimineras denna brist.  

 
156 I dagsläget torde transaktionskostnaderna för sådana system ofta vara alltför höga, men med 
teknikutveckling kan situationen förändras. 
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Vidare finns det inga möjligheter med privat huvudmannaskap för vägar i 
anonyma grupper. Som sagts flera gånger kan privata huvudmannaskap kom-
binerat med avgiftsfinansiering vara ett alternativ om det offentliga saknar 
medel eller intresse av att finansiera en väg. Minns att det kommer i så fall att 
krävas offentliga regleringar i syfte att motverka bl.a. monopolistiskt beteen-
de hos huvudmannen. 
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Kapitel 7 Va-anläggningar 

Med en va-anläggning avses de ledningar och reningsanordningar som be-
hövs för att enskilda fastigheter ska få tillgång till dricksvatten och avlopps-
system.  

När det gäller intresset av inflytande för utformning och drift av va-
anläggningar kan det antas att användarna har ett relativt litet intresse. De 
flesta är bara intresserade av tillgång till dricksvatten och fungerande avlopp 
och efterfrågan är med andra ord homogen. Vidare är tillgång till vatten och 
avlopp en basnyttighet, vilket innebär att det kan antas att alla medborgare 
kommer att efterfråga nyttigheten. 

Med utgångspunkt från de tre sociala grupperna kan följande exemplifie-
ring på olika typer av va-anläggningar göras.  
 
• Den täta gruppen 

En anläggning som betjänar tre bostadsfastigheter. 

• Den glesa gruppen 
En anläggning som betjänar ett fritidshusområde.  

• Den anonyma gruppen 
En anläggning som betjänar en tätort. 

 
Dricksvatten är beroende av både ledningssystemet och tillgången till vatten. 
Knapphet kan därför uppstå av två skäl, dels om systemet inte kan leverera 
efterfrågad volym, dels om det föreligger brist på vatten. Problem med vat-
tenbrist kan vara stort i vissa områden, men i detta arbete beaktas inte denna 
aspekt. 

Upp till kapacitetstaket är en va-anläggning i stort icke-rivaliserande i an-
vändningen, men vissa förslitningseffekter uppstår på ledningar och andra 
anordningar, som t.ex. reningsverk. Så länge konsumtionen inte närmar sig 
kapacitetstaket är därför det rivaliserande inslaget mycket litet. Trängselef-
fekter kan dock uppstå om konsumtionen närmar sig anläggningens kapaci-
tetstak. T.ex. kan avloppssystem för dagvatten utsättas för hårt tryck vid hög 
nederbörd. Vid sidan av förslitningseffekter på själva anläggningen uppstår 
det kostnader för rening av dricks- och/eller avloppsvatten. Detta är viktigt, 
då det innebär att den totala kostnaden för utnyttjande av va-anläggningar 
kommer att överstiga kostnaderna som orsakas av rivaliteten.  
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Vad gäller exklusionsmöjligheterna är det mycket lätt och förenat med 
låga transaktionskostnader att begränsa användarkretsen. Det är tekniskt svårt 
att ansluta sig till en va-anläggning utan huvudmannens vetskap. Däremot är 
det svårare reglera konsumtionen för dem som har tillträde till systemet. Har 
en fastighet väl tillgång till en va-anläggning är det svårt att begränsa möjlig-
heterna att ta ut dricksvatten eller släppa ut avlopp. Genom vattenmätare eller 
motsvarande går det dock att i efterhand fastställa användarnas förbrukning, 
vilket gör att transaktionskostnaderna för att använda rörliga avgifter är rela-
tivt låga.  

Va-anläggningar är något lättare att analysera än vägar. Där det finns 
många typer av vägar där såväl exklusionsmöjligheter som rivalitet varierar 
mycket är va-anläggningar mer likartade. Det stora inslaget av icke-rivalitet 
gör att användningen i princip inte bör individualiseras fullt ut. Det är mycket 
bättre med en rättighetsregim som medger en större användarkrets. I valet 
mellan obegränsade allmänna rättigheter och en rättighetsregim som begrän-
sar användningen måste det tas i beaktande att all användning medför förslit-
ningseffekter på anläggningen, även om dessa är små, och att det uppstår 
löpande kostnader för att rena dricks- och avloppsvatten. Idealt sett är det 
därför effektivt att begränsa användningen genom t.ex. rörliga avgifter vilka 
är beroende av de faktiska kostnaderna för drift och underhåll. Om konsum-
tionen tenderar att närma sig kapacitetstaket kan det även vara motiverat att 
införa styrmedel som ger användarna incitament att beakta detta. Alternativet 
är att öka kapaciteten. Allmänt sett kan det antas att karaktären av basnyttig-
het gör att användarna värderar en trygg tillgång högt, vilket talar för en viss 
överkapacitet.   

Avseende val av beslutsform gör möjligheten att kontrollera användningen 
att marknadsreglering, gruppbeslutande och offentligt beslutande alla är 
möjliga alternativ. Vidare gör nyttighetens karaktär, där intresset av inflytan-
de för användarna kan antas vara underordnat låga kostnader, att valet av 
beslutsform främst bör grundas på effektiva förvaltningsformer. Användarna 
antas alltså vara villiga att avstå beslutsmakt om det leder till lägre kostnader 
för dem. Vidare finns det s.k. stordriftsfördelar för va-anläggningar, vilket 
gör att det är effektivt med stora system där detta är möjligt. Vidare kan det 
finnas miljömotiverade skäl för stora system med avancerad rening av av-
loppsvatten i områden med många användare. Sammantaget talar detta för 
offentligt beslutande eller marknadsreglering i områden med många använda-
re. Gruppbeslutande är aktuellt i mindre områden där det inte är effektivt att 
ansluta vatten och avlopp till storskaliga system.  
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När det gäller finansiering gör det faktum att det är lätt att identifiera an-
vändarna och deras faktiska utnyttjande att både finansieringslösningar som 
påverkar användarnas incitamentstrukturer och sådana som inte gör det är 
möjliga. Skattefinansiering är som alltid ett alternativ och obligatoriska fasta 
avgifter är också möjliga i och med att det är lätt att knyta skyldigheten att 
betala till t.ex. möjligheten att ansluta sig till ledningssystemet. När det gäller 
incitamentstrukturerna fungerar denna typ av avgifter på samma sätt som 
skatter.157   

Att använda sig av frivilliga fasta avgifter kan i de flesta fall antas fungera 
på samma sätt som obligatoriska avgifter. Eftersom tillgång till vatten och 
avlopp är en basnyttighet som alla kan antas vilja ha bör bortstyrningseffek-
terna bli små. Dock kan problem uppstå om det finns fastigheter som har 
tillgång till separata anläggningar, då dessa kan välja att inte ansluta sig till 
en gemensam anläggning. Det kan därför finnas såväl kostnadstäckningsmo-
tiv som miljömotiv för att undvika denna lösning.158 

Rörliga avgifter är inte lämpliga att använda för att finansiera produk-
tionskostnader för anläggningen, eftersom detta kommer att leda till en inef-
fektiv underkonsumtion. Däremot kan det vara effektivt att låta rörliga avgif-
ter täcka kostnaderna för förslitning och rening av vatten och avlopp. 

7.1 Va-anläggningar och social miljö 

I det följande diskuteras vilka institutioner som kan antas vara effektiva samt 
hur finansieringen ska lösas i de tre sociala grupperna.  

 
157 Valet mellan skattefinansiering och obligatoriska fasta avgifter är främst beroende av synen 
på rättvisa. Ett argument för avgiftsfinansiering är att det är mest rättvist att den som faktiskt 
konsumerar en vara också ska betala för den. Ett argument mot avgiftsfinansiering är t.ex. att 
tillgång till vatten och avlopp är en just basnyttighet som alla behöver och att den därför bör 
finansieras solidariskt av samhället via skattemedel. Betalningsförmåga och/eller naturens be-
skaffenhet ska enligt ett sådant synsätt inte göra att vissa medborgare drabbas oproportionerligt 
hårt. Att ta ställning i denna typ av rättvisefrågor ligger utanför ramarna i detta arbete. Dock ska 
en kort kommentarer göras. Mot skattefinansiering talar förekomsten av enskilda va-
anläggningar. Om sådana bekostas av användarna kommer de att få betala dubbelt om de även 
måste bidra till finansieringen av de större anläggningarna. 
158 Med kostnadstäckningsmotiv menas att det kan bli komplicerat att bestämma hur höga avgif-
terna ska vara om antalet användare är osäkert. Med miljömotiv menas att om en gemensam 
anläggning är bättre ur miljösynpunkt kan det vara önskvärt att undvika separata anläggningar. 
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7.1.1 Va-anläggningar i täta grupper 
Va-anläggningar i täta sociala grupper kan exemplifieras med en anläggning 
utanför tätbebyggt område som betjänar tre bostadsfastigheter. Som framgått 
är rivaliteten mycket låg, men de löpande kostnaderna för rening av dricks- 
och avloppsvatten gör att användningen bör begränsas. Exkluderbarheten är 
mycket hög. Sammantaget innebär detta att va-anläggningar i täta grupper är 
övergångsformer mellan tull- och klubbvaror, se tabell 7.1.  
 

 
Tabell 7.1 Varuklassificering av va-anläggningar i täta grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
Som noterats uppstår det inte försumbara kostnader avseende framför allt 
reningen av dricks- och avloppsvatten, vilket i kombination med de goda 
exklusionsmöjligheterna, gör att obegränsade allmänna rättigheter vanligen 
inte är lämpliga. Ur ett effektivtesperspektiv står därför valet mellan grupp-
rättigheter och begränsade allmänna rättigheter och eftersom användarkret-
sen är tydligt identifierbar för va-anläggningar kommer dessa båda rättighets-
regimer att vara likvärdiga.  

Gruppbeslutande är aktuellt för mindre lokala system i täta grupper. När 
det gäller va-anläggningar kan det antas att det stora mått av inflytande för 

 Privata 
varor 

Kollektiva 
varor 

Gemensam-
ma resurser

Tullvaror Klubbvaror 
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Tullvaror: 
Obegränsade allmänna rättigheter + gruppbeslutande eller offentligt beslutande. 
 
Klubbvaror:  
Inga generella indikationer, förutom att användningen bör begränsas. 
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användarna som beslutsformen leder till är av mindre vikt. Generellt sett 
torde användarna inte vara intresserade av utformningen av systemet, utan 
endast av funktionen, vilket gör att det inte finns något större egenvärde i 
möjligheterna till inflytande.  

När det gäller offentligt beslutande är beslutsformen särskilt lämplig för 
större anläggningar som t.ex. betjänar tätorter, men det är också möjligt för 
det offentliga att ta på sig huvudmannaskapet för små anläggningar som 
endast betjänar ett fåtal fastigheter. 

I valet mellan dessa alternativ måste två faktorer beaktas. Va-anläggningar 
är relativt tekniskt komplicerade anläggningar, vilket talar för ett offentligt 
huvudmannaskap även för mindre anläggningar, eftersom det kan antas att 
kompetensen är högre där än i ett gruppbeslutsforum.159 Det som framför allt 
kan tala mot offentligt beslutande för mindre anläggningar är att det kan vara 
kostsamt för det offentliga att hålla kontrollen över ett stort antal små an-
läggningar.  

Sammanfattningsvis går det inte att dra några definitiva slutsatser om när 
huvudmannaskapet ska vara offentligt eller gruppbaserat, men den tekniska 
komplexiteten hos i första hand reningsanläggningar talar för offentligt be-
slutande i många fall. För små anläggningar som kan vara aktuella i täta 
sociala grupper kan det dock antas att det ofta är mer effektivt med gruppbe-
slutande, där användarna själva får anlita en extern aktör om det finns behov 
av specialistkompetens. 

Slutligen bör det noteras att det i täta grupper, som inte på ett enkelt sätt 
kan kopplas samman med andra användare, ofta är ett alternativ att ha sepa-
rata lösningar för de enskilda användarna. Denna avvägning mellan gemen-
samma och separata anläggningar avhandlas inte i detta arbete. 

Finansiering 
De goda exklusionsmöjligheterna gör att såväl skattefinansiering som av-
giftsfinansiering är möjlig, och ur ett konsumtionsperspektiv är skatter och 
obligatoriska fasta avgifter jämställbara vad gäller effektiviteten. Det är van-
ligen effektivt att täcka rörliga kostnader för anläggningen via rörliga avgif-
ter. Avseende små anläggningar krävs det dock att transaktionskostnaderna 
för att installera och läsa av vattenmätare inte bedöms vara för stora. 

När det gäller små anläggningar kan huvudmannaskapet få betydelse för 
val av finansieringslösning. Vid grupporienterat, eller enskilt, huvudmannas-

 
159 Vid gruppbeslutande är det förstås möjligt att anlita professionell hjälp för att hantera tek-
niskt komplicerade åtgärder. 
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kap kan det vara mindre lämpligt med total skattefinansiering, då detta leder 
till en separering av beslutsmakt och finansieringsansvar. Därför torde det 
generellt sett vara lämpligare med avgiftsfinansiering om gruppbeslutande 
används. 

Denna slutsats kan ha bäring på val av finansieringslösningar även när det 
gäller de övriga sociala grupperna. Om det offentliga inte väljer att ta på sig 
huvudmannaskapet och finansieringsansvar i vissa sociala grupper kan det 
anföras rättviseargument mot att man inte bör använda skattemedel i andra 
sociala grupper, då detta innebär att medborgarna inte behandlas likvärdigt.  

7.1.2 Va-anläggningar i glesa grupper 
Va-anläggningar i glesa sociala grupper exemplifieras med en anläggning 
som betjänar ett fritidshusområde. Som sagts tidigare förändras va-
anläggningar inte med skalan vad gäller varuklassificering, varför det även i 
denna grupp är frågan om en övergångsform mellan tull- och klubbvaror, se 
tabell 7.2. 
 

 
Tabell 7.2 Varuklassificering av va-anläggningar i glesa grupper. 
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Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
Indikationerna är desamma som för den täta sociala gruppen och till övervä-
gande del gäller även de resonemang som fördes i föregående avsnitt. Den 
enda skillnaden som kan vara relevant rör val av beslutsform. När skalan på 
gruppen ökar leder detta generellt sett till att det krävs större och mer kom-
plicerade anläggningar. I enlighet med vad som sagts ovan talar detta för att 
offentligt beslutande blir mer attraktivt. Fortfarande är dock anläggningen 
lokal i den meningen att den betjänar ett väl begränsat område där antalet 
användare är tämligen lågt, vilket gör att gruppbeslutande alltjämt är ett rea-
listiskt alternativ. Eventuellt kan det även vara aktuellt med privat huvud-
mannaskap kopplat till begränsade allmänna rättigheter i glesa sociala grup-
per, men då detta framförallt är intressant när det gäller större system be-
handlas denna kombination av rättighetsregim och beslutsform i nästa av-
snitt.  

Finansiering 
När det gäller finansieringen gäller samma resonemang som ovan. 

7.1.3 Va-anläggningar i anonyma grupper  
I detta arbete exemplifieras va-anläggningar i anonyma sociala grupper med 
en anläggning som betjänar en tätort. Varuklassificeringen är den samma 
som tidigare, d.v.s. en övergångsform mellan tull- och klubbvara, se tabell 
7.3. 
 

Tullvaror: 
Obegränsade allmänna rättigheter + gruppbeslutande eller offentligt beslu-
tande..  
 
Klubbvaror:  
Inga generella indikationer, förutom att användningen bör begränsas. 
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Tabell 7.3 Varuklassificering av va-anläggningar i anonyma grupper. 

Effektiva institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
I anonyma sociala grupper står valet av beslutsform mellan offentligt beslu-
tande och marknadsreglering. När det gäller marknadsreglering, d.v.s. an-
läggningar med privat huvudmannaskap som drivs i vinstsyfte gäller det som 
sagts tidigare angående monopolsituationer i än högre utsträckning än vad 
som var fallet angående vägar. Där det ofta finns alternativ till att använda 
sig av en specifik väg saknas detta i princip när det gäller va-anläggningar, 
vilket i sin tur gör att om marknadsreglering ska användas som beslutsform 
är det helt nödvändigt att det offentliga inför regleringar på metanivån för att 
undvika att huvudmannen tar ut överpriser. Det offentliga kan t.ex. lägga fast 
principer för avgiftsutformning och införa prisregleringar etc. Att det finns 
risk för att sådana offentligt reglerade marknader inte fungerar så bra har 
noterats, men å andra sidan är det inte säkert att alternativen är bättre. All-
mänt kan dock sägas att det främsta argumentet för marknadslösningar, ökad 
konkurrens, har liten bäring för va-anläggningar, då monopolsituationen gör 
att antalet potentiella aktörer vanligen är endast en. En marknadsreglering 

 Privata 
varor 

Kollektiva 
varor 

Gemensam-
ma resurser

Tullvaror Klubbvaror 

Tät grupp 
 
 

    

Gles grupp 
 
 

    

Anonym 
grupp 

 
 

  
x---- ----x 

Tullvaror: 
Obegränsade allmänna rättigheter + offentligt beslutande. 
 
Klubbvaror:  
Inga generella indikationer, förutom att användningen bör begränsas. 
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kommer därför endast att leda till konkurrens vid val av huvudman och inte 
under den efterföljande driften.160  

När det gäller effektiviteten hos marknadslösningar kan däremot proble-
men vara mindre än när det gäller vägar. Om anläggningen finansieras ge-
nom obligatoriska fasta avgifter påverkar ju inte detta effektiviteten i an-
vändningen.161 

Ett motiv för offentligt beslutande kan vara att tillgång till vatten och av-
lopp ska betraktas som en basnyttighet, vilka kan tala för att den ska tillhan-
dahållas till medborgarna på ett rättvist sätt. Om målet för verksamheten t.ex. 
är att avgifterna endast ska täcka kostnaderna för verksamheten lämnar det 
ett litet utrymme för marknadsrelaterade alternativ, som ju även måste tillgo-
dose ägarnas vinstkrav, jfr SOU 2004:64.162 Vidare gör va-anläggningars 
karaktär enligt ovan att marknadslösningar kan antas fungera relativt sett 
dåligt. 

Sammantaget torde offentligt beslutande vara det bästa alternativet för va-
anläggningar i anonyma grupper. Marknadslösningar kan vara ett alternativ, 
men de traditionella fördelarna med konkurrens får inte så stort genomslag 
när det gäller va-anläggningar. 

Finansiering 
I likhet med vad som sagts angående de tidigare sociala grupperna kan finan-
sieringen lösas via skattemedel eller avgifter. Om man väljer skatter eller 
obligatoriska fasta avgifter saknar betydelse för effektiviteten ur ett konsum-
tionsperspektiv. Rörliga avgifter kan användas för att finansiera de rörliga 
kostnaderna. Vid eventuellt privat huvudmannaskap är skattemedel knappast 
ett alternativ, utan då är man hänvisad till avgiftsfinansiering.  

 
160 Ett problem som uppmärksammats vid upphandling av entreprenörer för den typ av långa 
kontrakt som är aktuella i sammanhanget, för t.ex. drift av tågtrafik, är att anbudsförfaranden kan 
leda till att lönsamheten för vald entreprenör blir så låg att kvaliteten för kunderna blir lidande, 
jfr SOU 2005:4 s. 370. En lärdom som kan dras av detta är att det är viktigt att specificera an-
budsunderlagen längs flera marginaler, där förutom pris även olika kvalitetsaspekter tillmäts 
betydelse. 
161 Visserligen har frivilliga fasta avgifter generellt sett inverkan på incitamenten genom att vissa 
potentiella användare helt avstår från att använda den aktuella nyttigheten, vilket kan leda till att 
vi får en ineffektiv underkonsumtion. När det gäller va-anläggningar är som framgåt detta pro-
blem troligen litet, eftersom vatten och avlopp är basnyttigheter som alla kommer att vilja ha 
tillgång till även om en avgift innefattar produktionskostnader och eventuella vinstkrav. 
162 För att marknadsorienterade lösningar ska vara ett alternativ i en sådan grupp krävs det att en 
privat aktör kan driva verksamheten så effektivt att det skapas ett vinstutrymme inom de ramar 
som ges av de offentligt fastlagda prissättningsprinciperna. Annorlunda uttryckt, synsättet förut-
sätter att privata aktörer, även på en monopolmarknad, antas agera mer effektivt än offentliga 
alternativ. 
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7.2 Tillämplig lagstiftning 

För va-anläggningar är två lagstiftningar tillämpliga. Lagen om allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar reglerar de större system som finns i alla 
tätbebyggda områden. För mindre gemensamma system är anläggningslagen 
tillämplig. För anläggningar som endast betjänar en fastighet saknas special-
lagstiftning. 

7.2.1 Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
– Offentligt kommunalt huvudmannaskap163 

Tillämpningsområde 
Allmänna system för vatten och avlopp regleras i lagen om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (VAL). Det är en kommunal skyldig att, under 
vissa förutsättningar, se till att en allmän va-anläggning ordnas. Kommunen 
ska sörja för att sådan kommer till stånd om det behövs med hänsyn till häl-
soskyddet, d.v.s. om andra alternativ inte är möjliga eller medför sanitär 
olägenhet och va-frågorna för befintlig eller tillkommande bebyggelse måste 
ordnas i ett större sammanhang (VAL § 2).164 Om kommunen inte fullgör sin 
skyldighet kan länsstyrelsen ålägga kommunen att iordningställa anläggning-
en. Det område som omfattas av den allmänna va-anläggningen kallas för 
verksamhetsområde och inom detta har kommunen skyldighet att ordna vat-
ten och avlopp. Kommunen fullgör sin skyldighet mot fastighetsägarna ge-
nom att upprätta en förbindelsepunkt, i fastighetens omedelbara närhet, till 
vilken fastighetens servisledning kan anslutas.165 

 
163 När detta skrivs (augusti 2006) har en ny lag, Lagen om allmänna vattentjänster antagits av 
riksdagen. Denna lag kommer att träda i kraft 2007-01-01 och ersätter lagen om allmänna vatten 
och avloppsanläggningar. När det gäller de frågor som behandlas i detta arbete är lagarna likvär-
diga, bortsett från den fråga som diskuteras i avsnittet ”Kommande ändringar av lagstiftningen” 
nedan. 
164 ”Större sammanhang” har ansetts innebära att anläggningen ska betjäna 20-30 fastigheter, ett 
antal som dock bör kunna vara lägre om bebyggelsen är samlad och de sanitära behoven starka 
(Kalbro, 2002 s. 96). 
165 I 12 § VAL konstateras att va-anläggningar ska utföras och drivas så att den uppfyller miljö- 
och hälsoskyddskrav. Vidare ska anläggningar avsedda för mer än 25 personer prövas eller 
anmälas enligt 9 kapitlet i miljöbalken (MB). Vidare får en va-anläggning inte strida mot detalj-
plan. 
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Huvudmannaskap 
Det faktum att det är kommunen som är ansvarig för ordnande av va-
anläggningen innebär inte att de också själva måste driva anläggningarna. 
Lagen medger att såväl ägande som drift av va-anläggningar privatiseras. 
Notera dock att fastställande av taxa alltid är en kommunal uppgift, se nedan. 

Användarbegränsningar 
Alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet har rätt att utnyttja anlägg-
ningen, förutsatt att behovet inte med fördel kan tillgodoses på annat sätt, 
t.ex. genom enskild lösning eller gemensamhetsanläggning (VAL § 9).166 
Fastighetsägarnas skyldigheter består i att ansluta sin fastighet till anlägg-
ningen samt att betala fastställda avgifter, se nedan. Om en fastighet som 
ansluts till den allmänna anläggningen har en tidigare enskild anordning är 
fastighetsägaren berättigad till ersättning, under förutsättning att det är skä-
ligt med hänsyn till anordningens art, ålder och skick, samt den fördel fastig-
hetsägaren har av den allmänna anläggningen.167  

Finansiering 
Finansiering av allmänna va-anläggningar sker via avgifter, vilka fastställs i 
en kommunal taxa (VAL § 27). Avgifterna är baserade på självkostnadsprin-
cipen, vilket innebär att de totala avgifterna inte får överstiga kommunens 
kostnader. Kommunen kan välja att subventionera verksamheten med skat-
temedel. Avgifterna kan bestå av två delar. En engångsavgift som högst får 
motsvara kostnaderna för att bygga anläggningen och en periodisk avgift 
som ska täcka driftskostnader och eventuella investeringskostnader som inte 
tas ut via engångsavgiften.  

I normalfallet ska taxan vara enhetlig för verksamhetsområdet, vilket inne-
bär att avgifterna kommer att spegla kostnaderna för en genomsnittlig använ-
dare i kommunen. Notera skillnaden mot gatukostnader där avgifterna be-
stäms utifrån det aktuella områdets kostnader. I undantagsfall kan dock va-
taxans engångsavgift differentieras mellan olika delar av verksamhetsområ-
det. Förutsättningen är att det föreligger särskilda förhållanden som gör att 
kostnaderna i ett område avviker i beaktansvärd omfattning från övriga delar 
i verksamhetsområdet. Fördelningsgrunden är i likhet med gatukostnader 
 
166 Innehavare av tomträtt jämställs med fastighetsägare. Vidare kan en samfällighetsförening, 
som förvaltar en gemensamhetsanläggning med egna lokalledningar, ansluta sig till den allmänna 
anläggningen. 
167 Rättspraxis ger vid handen att fastighetsägare endast undantagsvis ersätts för befintliga 
anordningar (Kalbro, 2002 s. 99). 
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”skälig och rättvis grund”, vilket kan motivera avsteg från den enhetliga 
taxan. Grundprincipen är att fastighetens nytta är avgörande för avgifternas 
utformning, vilken talar för likabehandling av samtliga fastigheter inom 
verksamhetsområdet. Om en eller flera fastigheters belägenhet gör att det är 
avsevärt dyrare eller billigare med anslutning till va-anläggningen utgör detta 
motiv för att frångå nyttoprincipen (Kalbro, 2002 s. 100).  

I syfte att konkretisera lagstiftning och praxis har Svenska Vatten- och Av-
loppsföreningen har tagit fram ett normalförslag till taxeutformning. Enligt 
förslaget ska taxan delas upp i en anläggnings- och en brukningsavgift, vilka 
motsvarar lagtextens engångs- respektive periodiska avgift. Anläggningsav-
giften ska innefatta kostnader för det lokala ledningsnätet och kan för bo-
stadsfastigheter baseras på fyra parametrar; ledningar fram till förbindelse-
punkten, upprättande av förbindelsepunkt, tomtyta samt antal lägenheter. 
Kostnader för huvudledningar, reningsverk och andra gemensamma anord-
ningar ska täckas via brukningsavgiften, som föreslås vara uppdelad på en 
fast årlig del och en rörlig del som beror av den faktiska användningen. 

Vidare finns det genom VAL (26 § 3 st) möjlighet att införa s.k. säsongs-
taxa. Om det under en viss del av året, med hänsyn till vattentillgången, möj-
ligheterna att rena avloppsvatten eller andra skäl, behövs särskilda åtgärder, 
får taxan under denna period höjas till maximalt det dubbla beloppet. Sä-
songstaxor torde framförallt bli aktuella i områden där användningen varierar 
mycket mellan årstiderna, t.ex. i fritidshusområden (SOU 2004:64 s. 334 ff). 
Syftet med säsongstaxor är att ge användarna incitament att beakta den rå-
dande tillgången till vatten/avlopp. 

Användarinflytande 
Användarinflytandet är ytterst begränsat. Huvudmannen ska endast meddela 
allmänna bestämmelser för anläggningens brukande. Om dessa bestämmel-
ser, eller förutsättningarna för anläggningens brukande, ändras ska berörda 
fastighetsägare underrättas.  

Kommentarer 
VAL är tillämplig inom kommunens verksamhetsområde, vilket innebär att 
det främst är fråga om glesa och anonyma grupper.168 

 
168 Självklart finns det även täta sociala grupper inom ett verksamhetsområde, men eftersom den 
täta gruppen exemplifieras med en anläggning som endast betjänar tre fastigheter blir VAL 
genom den avgränsningen inte tillämplig i dessa grupper. 
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Kommunen i de allra flesta fall huvudman, men som noterats finns det ing-
et formellt krav på att kommunen ska äga och driva anläggningarna. Det är 
med andra ord som huvudregel fråga om beslutsformen offentligt beslutande, 
vilket ovan identifierats som en effektiv institution i de aktuella grupperna. 
Om självkostnadsprincipen i den svenska lagstiftningen ska bibehållas torde 
utrymmet för privata alternativ, d.v.s. marknadsreglering, vara mycket be-
gränsat. Om detta överordnade rättvisemål slopas ändras förutsättningarna i 
så måtto att marknadsreglering skulle vara ett reellt alternativ. Kom dock 
ihåg att nyttighetens karaktär innebär att marknadslösningar kommer att 
kräva ett betydande inslag av offentliga regleringar på metanivån, vad gäller 
t.ex. prisreglering. 

Rätten att bruka va-anläggningar tillkommer alla fastigheter som är beläg-
na inom verksamhetsområdet och omvänt är alla fastigheter inom området 
skyldiga att ansluta sig. När det gäller användarbegränsningar är det därför 
fråga om rättighetsregimen begränsade allmänna rättigheter, avgränsade till 
de fastigheter som är belägna inom verksamhetsområdet, vilket också identi-
fierats som en generellt sett lämplig rättighetsregim.  

Man kan fråga sig om den obligatoriska anslutningen samt avgränsningen 
av användarkretsen, d.v.s. verksamhetsområdet, är ändamålsenliga lösningar. 
När det gäller den första frågan finns det främst två argument, som är delvis 
beroende av varandra, som talar för lösningen. Ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv är det viktigt att på förhand kunna bedöma hur många användare 
som man ska fördela kostnaderna på, då det annars blir svårt att fastställa en 
taxa som ger kostnadstäckning. Ur denna synvinkel är det därför bra att det 
går att tvinga alla fastigheter inom verksamhetsområdet att ansluta sig. Nor-
malt sett kan det synas vara ett stort ingrepp i friheten för medborgarna att 
tvingas använda, och betala för, en nyttighet oavsett om de vill konsumera 
den eller inte. I detta fall är det dock frågan om en nyttighet av baskaraktär, 
som det på goda grunder kan antas att i princip alla medborgare också vill ha 
tillgänglighet till. Kombinationen av basnyttighet och kommunalekonomiska 
överväganden gör därför att det finns goda grunder för inslaget av tvång.  

Den andra frågan, som rörde avgränsningen av vilka fastigheter som ska 
ha rätt att använda anläggningen, handlar om verksamhetsområdets geogra-
fiska omfattning. Som nämnts beror kommunens skyldighet att inkludera 
fastigheter i detta område av två faktorer, om det behövs med hänsyn till 
hälsoskyddet och om frågan måste lösas i ett större sammanhang, som inte 
kan lösas bättre på annat sätt. Det är alltså en miljöaspekt och en samord-
ningsaspekt i resonemanget, där tanken är att alla större bebyggelseområden 
ska inkluderas i verksamhetsområdet. Utifrån ett effektivitetsperspektiv före-
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faller detta rimligt och risken för att en kommun undandrar sig ansvar där 
den borde ha det får betraktas som relativt liten, då avgiftssystemet med 
möjligheter till full kostnadstäckning minimerar risken för att verksamhets-
området begränsas av kommunalekonomiska skäl.169  

Va-system inom verksamhetsområden finansieras i huvudsak via avgifter, 
vilket också är effektivt med tanke på de goda exklusionsmöjligheterna. Det 
enda hållbara argumentet mot att använda avgifter är därför att det är mer 
rättvist med skattefinansiering. När det gäller avgifter är det som nämnts 
viktigt att de utformas så att de speglar de kostnader som användarna ger 
upphov till. Den viktigaste slutsatsen i sammanhanget är att rörliga avgifter 
endast ska avse de direkta kostnader som användningen alstrar, d.v.s. löpan-
de kostnader för produktion av de aktuella enheterna vatten/rening, slitage på 
systemet samt eventuell trängsel. Om även investeringskostnader inkluderas i 
rörliga avgifter kommer detta att leda till en ineffektiv underkonsumtion.170 
En lösning med en anslutningsavgift, en årlig fast avgift samt en rörlig avgift 
kan mot bakgrund av detta vara ett bra alternativ. VAL möjliggör denna typ 
av avgifter, men det är upp till kommunerna att bestämma taxans utformning, 
så länge fördelningen sker efter skälig och rättvis grund. Notera att Svenska 
Vatten- och Avloppsföreningen rekommenderar en taxa som överensstämmer 
med vad som definierats som lämpligt ovan.  

När det gäller trängselrelaterade avgifter möjliggör VAL säsongstaxor, 
men inte avgifter som varierar över dygnet.171 Detta kan synas vara en svag-
het, men eftersom tillgång till vatten och avlopp är en basnyttighet kan det 
antas att användarna vill ha god tillgång till nyttigheten i alla situationer. 
Därför kan det vara bättre att dimensionera systemen så att bristsituationer 
aldrig uppstår. Dessutom har prishöjningar svag effekt på efterfrågan, vilket 
gör att det är svårt att styra bort användning från tidpunkter då konsumtionen 
är hög. 

Vad avser avgifternas fördelning på avgiftskollektivet kan man välja att 
anpassa dem till de faktiska kostnaderna för respektive fastighet eller att 
använda sig mer schablonmässiga metoder. En fördel med att använda sig av 
enhetliga avgifter, i form av en taxa, är att det kommer att leda till lägre 
 
169 Det kan dock finnas andra orsaker som gör att kommuner kan vara tveksamma att utöka 
verksamhetsområdet. T.ex. kan det finnas ”politiska kostnader” för att utöka det, om detta skulle 
innebära att va-taxan måste höjas. 
170 Vatten är dock en relativt prisokänslig vara, vilket torde innebära att konsumtionen inte 
påverkas så mycket av teoretiskt sett alltför höga avgifter. 
171 Ett motiv för att denna möjlighet saknas är att det skulle kräva många avläsningar av vatten-
mätare, vilket skulle resultera i höga transaktionskostnader. Genom teknikutveckling kan sådana 
kostnader komma att reduceras, vilket i sin tur skulle kunna öppna dörren även för dygnstaxor.  
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transaktionskostnader jämfört med om individuella avgifter ska bestämmas 
för respektive fastighet/område. VAL bygger som noterats på principen att 
avgifterna ska spegla de genomsnittliga kostnaderna för användarna, vilket 
innebär att man som huvudregel inte tar hänsyn till kostnaderna i det enskilda 
fallet.172 Detta motiveras av rättviseskäl, där lagstiftaren menar att karaktären 
av basnyttighet gör att kostnaderna ska fördelas lika oavsett förhållandena i 
enskilda fall. Ur ett effektivitetsperspektiv är det bättre att utforma avgifterna 
så att de speglar de verkliga kostnaderna för respektive fastighet/område, 
men återigen gör karaktären av basnyttighet att argumentet får svagare bäring 
än för andra varor.173 När det gäller de rörliga användaravgifterna gäller inte 
denna invändning, då den genomsnittliga kostnaden också torde motsvara 
den verkliga kostnaden. 

Användarinflytandet i VAL är mycket begränsat, då det inte finns några 
direkta möjligheter för användarna att påverka utformningen. När det gäller 
vatten och avlopp torde detta dock inte vara något större problem. Tvärtom 
kan det antas att användarna har litet intresse av att påverka anläggningens 
utförande, vilket gör att de i så fall väljer att avstå möjligheter till inflytande i 
syfte att minimera transaktionskostnaderna i detta led. 

Sammanfattningsvis stämmer VAL på ett översiktligt plan väl överens 
med de rekommendationer som ges av analysmodellen. I den mån det finns 
avvikelser beror dessa på att rättvisemål prioriterats framför ekonomisk ef-
fektivitet. Om dessa avvägningar mellan effektivitet och rättvisa är bra eller 
dåliga ligger utanför ramarna i detta arbete att bedöma. 

7.2.2 Anläggningslagen – Enskilt huvudmannaskap 
Anläggningslagen är tillämplig även för va-anläggningar, se föregående 
kapitel 6.2.3.  

Kommentarer 
Som konstaterats i analysen rörande vägar är AL tillämplig i täta och glesa 
sociala grupper, beslutsformen är gruppbeslutande, rättighetsregimen är 
grupprättigheter, finansieringen löses i första genom obligatoriska fasta av-
gifter och användarinflytandet är stort. Eftersom AL redan analyserats i av-
 
172 Det finns dock som noterats möjligheter att höja eller sänka taxan för fastigheter/områden där 
det är avsevärt dyrare eller billigare än genomsnittet att anlägga va-system. 
173 Normalt är det effektivt att användarna möter de reella kostnaderna, eftersom de då får kor-
rekta incitament för att bedöma om de vill konsumera varan eller inte. När det gäller basnyttighe-
ter gäller inte detta i samma utsträckning, eftersom det kan antas att användarna är beredda att 
betala väldigt mycket för att kunna konsumera varan.  
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snittet om vägar kommer den följande genomgången främst att vara inriktad 
på frågor där va-anläggningar skiljer sig från vägar. 

När det gäller anläggningslagens lämplighet rörande va-anläggningar kan 
det konstateras att såväl beslutsform som rättighetsregim är effektiva i de 
aktuella sociala grupperna. Om vi jämför med vad som sagts om vägar är AL 
än mer lämpad för va-anläggningar. Eftersom det inte finns några sekundära 
användare uppstår det inga problem med kostnader som orsakas av andra än 
de primära användarna. Vidare slipper vi diskussionen om vilket eventuellt 
användarinflytande sekundära användare ska ha. 

Avseende finansiering löses den i normalfallet via andelstal för byggande 
och drift, d.v.s. obligatoriska fasta avgifter. Som noterats kan dock finansie-
ringen av driften även lösas via rörliga avgifter. Sammantaget innebär detta 
att det i AL finns instrument tillgängliga för att åstadkomma en effektiv fi-
nansiering av va-anläggningar. 

AL medger ett relativt sett stort mått av användarinflytande, men som 
framhållits ovan torde detta spela mindre roll när det gäller va-system då det 
kan antas att användarna har ett litet intresse av att ha möjlighet att påverka 
utformning och förvaltning av anläggningen. AL bör ur ett effektivitetsper-
spektiv därför väljas före VAL endast om det är den ekonomiskt sett bästa 
lösningen. 

Sammanfattningsvis får det anses att AL på ett översiktligt plan har en god 
överensstämmelse rörande samtliga faktorer, d.v.s. beslutsform, användarbe-
gränsningar, finansiering och användarinflytande, med de rekommendationer 
som ges av analysmodellen.  

7.3 Aktuella ändringar av lagstiftningen 

När detta skrivs (augusti 2006) har en ny lag, lagen om allmänna vattentjäns-
ter, antagits av riksdagen. Lagen kommer att ersätta lagen om allmänna vat-
ten- och avloppsanläggningar och träder i kraft 2007-01-01. Utifrån detta 
arbetes perspektiv är lagarna likvärdiga, bortsett från en fråga som rör hu-
vudmannaskapet för allmänna va-anläggningar. 

7.3.1 Lagen om allmänna vattentjänster 
Som framgått går det enligt gällande rätt att lägga huvudmannaskapet för 
allmänna va-anläggningar på privata huvudmän. I prop. 2005/06:78 föreslås 
att denna möjlighet ska tas bort i så motto att kommunen alltid ska äga eller 
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ha rättslig kontroll över anläggningen. Driften ska dock fortfarande kunna 
överlåtas på en privat entreprenör.   

Man framför ideologiska skäl för denna konstruktion då tillgång till vat-
tentjänster är en basnyttighet, i propositionen kallad ett primärbehov, för 
medborgarna vilket talar för att det bör vara en samhällelig angelägenhet 
(ibid s 26 ff). Vidare anförs att allmänintresset av att vattentjänsterna ska 
fungera väl medför att man måste värna det demokratiska inflytandet över 
verksamheten. Det finns även praktiska skäl för ett offentligt huvudmannas-
kap, då detta anses underlätta den kommunala planeringen. Slutligen noteras 
att regeringsformens bestämmelser om normgivning innebär att det i dagslä-
get endast är en offentlig huvudman som har rätt att besluta om taxa och 
allmänna bestämmelser för anläggningen. 

Då självkostnadsprincipen föreslås fortfarande ska gälla är också utrym-
met för marknadsreglering litet. Några remissinstanser har i detta samman-
hang pekat på att andra nyttigheter, som el- och fjärrvärmemarknaderna, 
vilka har avreglerats inte fungerar så bra. Statens energimyndighet invänder 
mot detta och anför att övervakningen av elnäten, som har såväl offentliga 
som privata huvudmän, visar att kontrollen fungerar väl utan att det offentli-
ga behöver ha rådigheten över nyttigheterna. 

I sammanhanget kan nämnas att liberalisering av tidigare helt eller delvis 
monopoliserade marknader, som el- och telemarknaderna, diskuteras utförligt 
av Regelutredningen (SOU 2005:4). Sammanfattningsvis konstaterar utred-
ningen att det finns många fördelar med att öka konkurrensen genom att ge 
möjlighet för flera aktörer att agera på marknaderna.174 Dock förordar man 
inte att ägandet av själva infrastrukturen privatiseras om den utgör ett natur-
ligt monopol. Detta resonemang stämmer väl överens med de slutsatser som 
dras i propositionen om allmänna vattentjänster.   

Kommentarer 
Mot bakgrund av resonemangen rörande effektiva institutioner i den anony-
ma sociala gruppen är det antagna förslaget lämpligt. Som anförts finns det 
ett antal svagheter med marknadslösningar för va-anläggningar, samtidigt 
som fördelarna är få. Lägger man dessutom till de demokratiska aspekterna 
finns det sammantaget goda skäl för att huvudmannaskapet för va-
anläggningar bör vara offentligt. Dessutom gör den självkostnadsprincip som 

 
174 Man noterar också att behovet av offentliga regleringar på metanivån är stort på denna typ av 
marknader, som kännetecknas av förekomst av många marknadsmisslyckanden. 
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lagstiftningen grundas på att utrymmet för vinstdrivande huvudmän är litet. 
Skulle denna princip ändras skulle det också öppna för marknadsreglering.  

7.4 Sammanfattning 

Va-anläggningar i täta grupper  
Enligt den definition av en va-anläggning i täta sociala grupper som gjorts i 
detta arbete är det bara AL som är tillämplig för den typen av anläggningar. 
AL är på ett översiktligt plan lämplig och det har utifrån den analys som 
företagits inte identifierats några svagheter i lagstiftningen. 

Va-anläggningar i glesa grupper  
I glesa sociala grupper är både AL och VAL tillämpliga. Bägge lagarna är på 
ett översiktligt plan ändamålsenliga i denna grupp. VAL ska användas inom 
kommunens s.k. verksamhetsområde och utanför området är AL tillämplig. 
Huruvida denna indelning är lämplig har inte analyserats närmare. Dock kan 
det sägas att den tekniska komplexiteten hos va-anläggningar kan tala för att 
det skulle kunna vara bra om det offentliga även tog på sig huvudmannaska-
pet för större anläggningar utanför verksamhetsområdet. 

Va-anläggningar i anonyma grupper 
I anonyma sociala grupper är VAL tillämplig och lagen är på ett översiktligt 
plan ändamålsenlig. Den ändring som föreslås i att huvudmannaskapet om 
VAL tillämpas alltid ska vara offentligt får anses vara motiverad mot bak-
grund av bl.a. självkostnadsprincipen.  
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Kapitel 8 Estetisk utformning av  
  bebyggelse 

Den estetiska utformningen av bebyggelsen är en ”biprodukt” av byggnader 
och andra anläggningar. En faktor som komplicerar resonemangen kring den 
estetiska utformningen är att den i mångt och mycket handlar om tycke och 
smak. Det är helt enkelt svårt, eller omöjligt, att finna objektiva kriterier för 
vad som är vackert respektive fult. Här krävs det att man inom den aktuella 
beslutsgruppen lägger fast normer för vad som kan anses vara lämpligt ur ett 
estetiskt perspektiv.175  

När det gäller den estetiska utformningen av bebyggelse kan det antas att 
de berörda har ett stort intresse av att ha inflytande över hur den utformas, till 
skillnad mot vägar och va-anläggningar där effektiva förvaltningsformer i 
många fall är viktigare än inflytande över utformningsfrågor. 

Utifrån de tre sociala grupperna kan följande exemplifiering på olika typer 
av estetisk utformning av bebyggelse göras.  
 
• Den täta gruppen 

Utformningen av en enskilt ägd byggnad som endast är synlig för två 
grannar. 

• Den glesa gruppen 
Utformningen av en enskilt ägd byggnad i ett radhusområde.  

• Den anonyma gruppen 
En enskilt ägd byggnad, med mycket högt arkitektoniskt värde, som lig-
ger avskilt från annan bebyggelse. 
 

Eftersom exemplen är enskilt ägda byggnader kommer varuklassificeringen i 
samtliga sociala grupper att bli privata varor med externa effekter.176 Bygg-
naden är en nyttighet som primärt används av ägaren, men den exteriöra 
utformningen påverkar även andra. I första hand uppstår de externa effekter-

 
175 Det ligger utanför detta arbetes ramar att ta ställning i denna typ av frågor. Här konstateras 
bara att det måste göras. 
176 Minns att externa effekter kan vara både positiva och negativa. Dock är externa effekter 
rörande den estetiska miljön komplicerade, eftersom det är svårt, eller omöjligt, att med någon 
form av objektivitet fastställa vad som är vackert respektive fult. 
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na för omkringliggande fastigheter, där effekterna kan ha en värdehöjande 
eller -minskande inverkan på fastighetsvärdena. Men även andra kan påver-
kas av byggnaders utformning, t.ex. kan byggnader med höga arkitektoniska 
kvalitéer uppskattas av en bred krets individer. Denna typ av effekter be-
handlas under den anonyma sociala gruppen nedan.177  

Storleken på de externa effekterna beror av två faktorer. För det första in-
verkar antalet individer som påverkas och allmänt sett kan sägas att ju fler 
individer som berörs desto större är de externa effekterna. För det andra 
inverkar intensiteten i de berördas preferenser, vilket innebär att ju starkare 
individerna påverkas desto större blir de externa effekterna. Sammantaget 
innebär detta att vi får stora externa effekter om antalet berörda är högt och 
deras preferenser är intensiva och omvänt, små externa effekter om antalet 
berörda är litet och deras preferenser svaga. Annorlunda uttryckt, om Stock-
holms slott målas lila kan vi anta att de externa effekterna av detta är stora, 
jämfört med om ett avskilt beläget hus målas med samma färg.  

Att dra en exakt gräns för vilka externa effekter som innehavaren av en 
byggnad ska få företa fritt är till viss del en politisk fråga, där intresset av att 
kunna påverka utformningen ställs mot värdet av frihet för individerna. An-
norlunda uttryckt, ska den initiala rätten att göra en åtgärd ligga hos inneha-
varen av byggnaden eller ska det krävas tillstånd av någon annan? Allmänt 
kan sägas att miljöer där bebyggelsen är tät eller har höga arkitektoniska eller 
kulturhistoriska värden kan alstra stora externa effekter, vilka kan vara moti-
verade att hantera. 

Ur ett effektivitetsperspektiv är alla åtgärder effektiva som medför en 
vinst, d.v.s. där värdeökningen av åtgärden överstiger de externa effekterna. 
Åtgärder som inte medför en nettovinst bör alltså inte genomföras. Nästa 
fråga är vilka effektiva åtgärder som ska kräva tillstånd. En tumregel i detta 
sammanhang kan vara att åtgärder där det kan ifrågasättas om de leder till 
vinster eller inte ska kräva någon form av tillstånd, jfr Michelman (1967). 
Detta kan t.ex. vara fallet om de externa effekterna är svårbedömda och/eller 
spridda på många individer. I sammanhanget måste förstås transaktionskost-
naderna för tillståndsprövning eller liknande beaktas. För åtgärder som leder 
till små externa effekter är det inte effektivt med prövningssystem, även om 
vinsten av åtgärden kan ifrågasättas. Ett annat skäl till att kräva tillstånd för 
en typ av åtgärd är om de externa effekterna är stora i absoluta tal för den 

 
177Om exemplen istället varit hämtade från utformningen av offentlig eller gemensam miljö, som 
t.ex. parker eller gatumiljö, blir resonemang och slutsatser delvis bli annorlunda. Det är då inte 
längre fråga om privata varor, utan en någon annan varukategori. Kategoriseringen kommer att 
bero av den aktuella nyttighetens egenskaper.  
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som utsätts för effekten, då det kan synas vara orättvist att någon ska drabbas 
hårt utan att komma till tals och eventuellt kompenseras, även om vinsten av 
åtgärden är uppenbar. 

En väg att försöka kvantifiera de externa effekterna är att undersöka hur 
marknadsvärdet för påverkade fastigheter förändras jämfört med om den 
aktuella åtgärden inte företas. Detta är dock inte lätt. Frågan är om det i en 
värld med transaktionskostnader t.ex. är möjligt att fastställa hur mycket min 
bostadsfastighet minskar i värde om min granne målar sitt hus lila. Vidare 
finns det externa effekter som inte faller ut i fastighetsvärden. En byggnad 
kan ju uppskattas, eller ogillas, av individer som inte är ägare av närliggande 
fastigheter. Detta gäller framför allt byggnader i anonyma sociala grupper. 

Utmaningen när det gäller den estetiska utformningen av byggnader är att 
finna beslutsformer och andra incitamentskorrigerande institutioner som gör 
att de externa effekterna kan hanteras så effektivt som möjligt. Generellt sett 
finns det i detta specifika fall två vägar att gå, antingen via marknadsregler-
ing som bygger på frivilliga förhandlingar mellan berörda parter, eller via 
gruppbeslutande eller offentligt beslutande som har mandat att hantera frågor 
rörande utformningen av enskilda byggnader.178 I det senare fallet kan ären-
den avgöras utifrån på förhand fastställda regleringar eller genom prövningar 
i de enskilda fallen. Självklart förutsätter det senare alternativet att det aktuel-
la beslutsforumet har lagstiftning, eller någon annat styrdokument som t.ex. 
föreningsstadgar, att tillgå för att avgöra ärendet i fråga. 

Till skillnad från vägar och va-anläggningar rör det sig i detta fall ofta om 
att inskränka individers rätt att förfoga över sin egendom och det är inte som 
tidigare fråga om att samordna användningen av gemensamma nyttigheter.179 
Antag t.ex. att det i ett sådant forum finns en majoritet som har en i hög grad 
avvikande uppfattning, gentemot de i samhället i stort dominerande. Är det i 
så fall acceptabelt att de fattar beslut rörande föreslagna åtgärder från enskil-
da som tydligt skiljer sig från allmänna normer?  

En faktor som är viktig i detta sammanhang är förutsägbarheten för indi-
viderna. Oavsett beslutsform är det viktigt att det går att på förhand skaffa sig 
en uppfattning om vilka åtgärder som kan kräva tillstånd och hur bedöm-
ningen av dessa kan förväntas utfalla. Detta kan ske genom att forumet t.ex. i 
någon form av stadgar lägger fast regler för den estetiska utformningen i det 
aktuella området. 

 
178 I kapitel 3 finns en allmän genomgång av olika sätt att hantera externa effekter. 
179När det gäller offentliga beslutsforum är detta inget principiellt problem, eftersom offentliga 
ingrepp i den privata sfären legitimeras av statens funktion. Däremot gäller det förstås att analy-
sera enskilda regler för att säkerställa legitimiteten hos dessa.  
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Även finansieringsfrågorna skiljer sig från tidigare avhandlade nyttigheter. 
I normalfallet uppstår det inga direkta kostnader för andra än den som byg-
ger, renoverar etc. Däremot uppstår det ju externa effekter, som både kan 
vara positiva och negativa, som ett resultat av förändringarna av den estetiska 
utformningen av byggnader. Om dessa lämnas ohanterade kommer miljön 
inte att bli ”effektiv” i den meningen att vi får för mycket ”ful” och för lite 
”vacker” byggd miljö. Som nämnts kan de externa effekterna hanteras på 
flera sätt och det är inte nödvändigt att någon form av ersättningar ges till 
dem som drabbas eller gynnas av externa effekter. Om man väljer att använ-
da sig av någon form av kompensationer till berörda kan tre principiellt olika 
sätt användas. Det första är att kompensationsfrågorna löses inom kretsen av 
berörda, d.v.s. att fastighetsägare ersätter varandra för de effekter, positiva 
eller negativa, som är aktuella. Det andra är att det offentliga träder in som 
givare eller mottagare av kompensationerna. För det första alternativet talar 
att detta leder till korrekta incitamenststrukturer där de berörda då kommer 
att möta de verkliga kostnaderna av olika åtgärder. Som kommer att avhand-
las närmare nedan har dock marknadslösningar många svagheter i miljöer 
som denna, t ex kan transaktionskostnaderna bli mycket höga. Den i prakti-
ken mest effektiva lösningen kan därför vara att det offentliga träder in. Det 
tredje alternativet är att ge bidrag eller införa avgifter för vissa typer av åt-
gärder. Sådana ekonomiska styrmedel kan avse alla typer av bebyggelse eller 
en avgränsad grupp, som t ex kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer. Till 
skillnad mot offentligt eller gruppbeslutande bygger denna typ av institutio-
ner på frivillighet, där den aktives incitamentstruktur korrigeras med avseen-
de på de externa effekterna. Fördelen med denna typ av lösningar är att den 
individuella friheten inte beskärs. En svaghet är att det kan vara svårt att 
finna de nivåer på de ekonomiska styrmedlen som väger upp de externa ef-
fekterna. 

8.1 Estetisk utformning av byggnader och social  
miljö 

I det följande avhandlas vilka institutioner som kan antas vara effektiva samt 
hur finansieringen ska lösas i de tre sociala grupperna. 
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8.1.1 Åtgärder på byggnader i täta grupper 
Åtgärder som påverkar den estetiska utformningen av byggnader i täta socia-
la grupper exemplifieras med ändringar av ett bostadshus som i huvudsak 
endast är synligt för två grannar och det antas att byggnaden inte har sådana 
arkitektoniska värden att den är av intresse för en större grupp. Det är med 
andra ord fråga om en privat vara vars utformning kan ge upphov till externa 
effekter som är helt lokala till sin natur och det är därför lätt att identifiera de 
som berörs av den estetiska utformningen av byggnaden, se tabell 8.1. 
 

 
Tabell 8.1 Varuklassificering av åtgärder som påverkar den estetiska ut-
formningen av byggnader i täta grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
I täta grupper finns det tre möjliga beslutsformer, marknadsreglering, grupp-
beslutande respektive offentligt beslutande.  

Innan vi går in på dessa beslutsformer måste vi dock komma tillbaka till 
frågan om vilka åtgärder som innehavaren av en byggnad ska kunna företa 
utan godkännande från andra. I den här typen av grupper blir de totala exter-
na effekterna generellt sett mindre än vad de blir i större sociala grupper, 
eftersom antalet berörda är litet. Detta talar för att de flesta åtgärderna bör 
vara fria att företa för innehavarna av byggnader. För åtgärder som har bety-
dande effekter för grannarna kan det dock vara motiverat med krav på till-

 Privata 
varor 

Kollektiva 
varor 

Gemensam-
ma resurser

Tullvaror Klubbvaror 

Tät grupp x 
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Privata varor: 
Individuella rättigheter + marknadsreglering.  
Externa effekter kan motivera gruppbeslutande eller offentliga regleringar. 
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stånd. I enlighet med detta torde inget beslutsforum vara den mest effektiva 
beslutsformen för de flesta åtgärder. Om de externa effekterna är stora kan 
det dock vara lämpligt att välja en annan beslutsform. 

Den största fördelen med marknadslösningar är att parterna själva för-
handlar, vilket ger förutsättningar för att finna den lösning som maximerar 
deras totala nytta. Förhandlingslösningar i denna typ av grupp har dock ett 
antal nackdelar. För det första kan det antas att transaktionskostnaderna för 
att nå uppgörelser ofta blir höga, särskilt om antalet inblandade parter är 
stort. Vidare gör förekomsten av lägesmonopol att parten som besitter de 
initiala rättigheterna har en stark position, där han/hon teoretiskt sett kan 
tillgodogöra sig hela den vinst som uppkommer vid den nya allokeringen av 
rättigheter.180 Ytterligare ett problem är att parter kan ha väldigt olika förut-
sättningar vad avser information och betalningsförmåga, vilket gör att svaga 
parter kan ha svårt att hävda sig. Slutligen bör nämnas att eftersom parterna 
ofta är bundna till varandra över lång tid, då de är grannar, kan det vara pro-
blematiskt med direkta förhandlingar mellan de berörda. Individer kan t.ex. 
vara rädda för att driva sina intressen, då detta kan skada grannsämjan.  

Sammantaget är därför marknadslösningar rörande den estetisk utformning 
av byggnader svårhanterliga. Nackdelarna är många, men samtidigt framstår 
det som attraktivt att de direkt berörda ska ges förutsättningar att själva han-
tera sina problem. I större sociala grupper kommer transaktionskostnaderna 
att i praktiken omöjliggöra förhandlingar, men i mindre grupper kan det 
finnas förutsättningar för att sådana ska kunna fungera. För att marknadslös-
ningar ska vara ett verkligt alternativ på ett bredare plan torde det dock krä-
vas att det finns externa institutioner, eller regleringar på metanivån, som 
underlättar hanterandet av framförallt de monopolsituationer som alltid är för 
handen. En lösning kan t.ex. vara att det finns möjlighet att vända sig till ett 
offentligt beslutsforum om man inte kommer överens på frivillig väg. 

Offentligt beslutande har som nämnts fördelen att transaktionskostnaderna 
ligger på en förutsebar nivå och inte riskerar att bli stora om de berörda är 
oeniga. Å andra sidan saknas det normalt ett bredare allmänintresse rörande 
åtgärder i den typ av täta grupper som exemplifieras här. Antalet berörda är 
få och lätta att identifiera. Om en offentlig beslutsform väljs talar detta därför 
för att ett sådant i första hand väger de intressen som åberopas av de berörda.  

 
180 I sammanhanget är allokeringen av de initiala rättigheterna av betydelse. Har innehavaren av 
en byggnad rätt att företa åtgärderna kommer de som berörs att tvingas kompensera innehavaren. 
Och tvärtom, ligger rättigheterna hos den, eller de, som berörs är det innehavaren som måste 
betala ut kompensationer. 
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Vid gruppbeslutande är det de berörda som själva beslutar om hur deras 
närmiljö ska utformas, och det kan antas att detta är värdefullt för dessa pri-
mära användare. För att minska risken för höga transaktionskostnader kan det 
vara lämpligt att forumet kan fatta beslut utan krav på enhällighet Samtidigt 
gör återigen svårigheten att definiera vad som ska anses vara vackert respek-
tive fult att gruppbeslutsforum kan vara problematiska.  

Som synes finns det i grunden två problem med beslutsforum rörande este-
tisk utformning av byggnader. För det första finns det risk för höga transak-
tionskostnader, för framför allt marknadsreglering, och för det andra kan det 
uppstå konflikter om hur den estetiska miljön ska vara utformad. För att 
reducera dessa problem kan en modell som diskuterats tidigare vara att kom-
binera beslutsformerna med offentligt beslutande. T.ex. kan man tänka sig ett 
system som i grunden utgår från offentligt beslutande, men där de berörda 
har rätt att ingå bindande överenskommelser om mindre åtgärder. Eller tvärt 
om, att de berörda har en initial möjlighet att förhandla, men kan vända sig 
till det offentliga om man inte kan komma överens. En sådan modell kan 
exempelvis innebära att omfärgning av fasader normalt ska prövas i ett of-
fentligt beslutsforum, men där en sådan prövning kan utgå om de som berörs 
är överens.181  

Sammanfattningsvis är det svårt att ge några tydliga rekommendationer om 
vilken beslutsform som är mest lämplig i täta sociala grupper. Allmänt kan 
dock sägas att marknadslösningar eller gruppbeslutande utan inslag av of-
fentligt beslutande eller regleringar på metanivån knappast är lämpliga, då 
det finns risk för höga transaktionskostnader. Oavsett beslutsform är det 
viktigt att förutsägbarheten är god, så att man inte utsätts för godtycke i en-
skilda beslut  

Finansiering 
Eftersom gruppen exemplifierats med byggnader som saknar högre arkitek-
toniska värden och därmed ett bredare allmänintresse är det knappast aktuellt 
att det offentliga bidrar med resurser. Däremot kan man tänka sig ett system 
där den som drabbas av externa effekter kompenseras av innehavaren av den 
aktuella byggnaden. Denna fråga kommer inte att behandlas djupare i detta 
arbete, men om ett sådant system införs måste i likhet med vad som sagts 
ovan risken för höga transaktionskostnader tas i beaktande. 

 
181 Denna typ av system förutsätter som sagts att de externa effekterna endast är lokala och bara 
påverkar t.ex. de närmsta grannarna. Om den aktuella byggnaden, eller miljön, har unika värden, 
som ett högt kulturhistoriskt värde, kan modellen vara mindre lämplig. 
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8.1.2 Åtgärder på byggnader i glesa grupper 
Åtgärder som påverkar den estetiska utformningen av byggnader i glesa 
sociala grupper exemplifieras med ändringar av ett radhus. Antalet som be-
rörs av en åtgärd beror av den fysiska strukturen på området, där byggnader-
nas lokalisering och tomtstorlek m.m. är exempel på faktorer som påverkar 
kretsen av berörda. En annan viktig aspekt är hur homogen den estetiska 
utformningen är. I ett område där byggnaderna har ett gemensamt formspråk 
kommer en åtgärd som avviker från mönstret att påverka mer än om färgsätt-
ning och liknande är varierande. Slutligen är den arkitektoniska kvalitén av 
intressen, då områden med höga arkitektoniska värden kan vara av intresse 
för fler än de boende. I likhet med den täta gruppen antas dock att områden i 
denna kategori inte har så höga värden att de är av ett bredare allmänintresse. 
Denna typ av byggnader diskuteras nedan i den anonyma sociala gruppen. 
Sammantaget är byggnader i den glesa sociala gruppen privata varor med 
externa effekter, där effekterna, främst beroende på det större antalet berörda, 
generellt sett är större än i den täta gruppen, se tabell 8.2. 
 

 
Tabell 8.2 Varuklassificering av åtgärder som påverkar den estetiska ut-
formningen av byggnader i glesa grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 

 Privata 
varor 

Kollektiva 
varor 

Gemensam-
ma resurser

Tullvaror Klubbvaror 

Tät grupp  
 
 

   

Gles grupp x 
 
 

   

Anonym 
grupp 

 
 

    

Privata varor: 
Individuella rättigheter + marknadsreglering.  
Externa effekter kan motivera gruppbeslutande eller offentliga regleringar. 
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I glesa sociala grupper är sannolikheten för att marknadslösningar ska kunna 
fungera lägre än i täta grupper, då det kan antas att transaktionskostnaderna 
för identifierande av berörda och förhandlingar tenderar att bli alltför höga. I 
heterogena miljöer, där bebyggelsens utformning varierar mycket, kan det 
dock fungera då det kan antas att det faktiska antalet berörda ofta inte är så 
stort. Detta gäller inte för åtgärder som kraftigt avviker från allmänna normer 
i samhället, då dessa kan antas alstra betydande externa effekter även i hete-
rogena områden. 

Offentligt beslutande är som alltid ett alternativ och eftersom antalet be-
rörda är större än i täta grupper gör beslutsformens fördelar, med hanterbara 
transaktionskostnader, det relativt sett mer attraktivt än för täta grupper. Är 
den estetiska utformningen av bebyggelsen även av intresse för individer 
som inte bor i det aktuella området talar detta för offentligt beslutande. 

Gruppbeslutande har förutsättningar att fungera i glesa sociala grupper. I 
likhet med vad som sagts tidigare är en grundförutsättning för detta att det 
inte finns krav på enhällighet i besluten. Vidare bör det finnas skydd för 
innehavare av byggnader så att de inte utsätts för godtyckliga beslut. För-
modligen kräver detta att det finns inslag av offentligt beslutande eller regler-
ingar på metanivån. 

Sammanfattningsvis är i de flesta fall offentligt och gruppbeslutande de re-
ella alternativen. I vissa situationer skulle dock marknadslösningar kunna 
fungera även i denna typ av grupper. 

Finansiering 
När det gäller finansiering gäller i princip samma resonemang som fördes 
kring täta sociala grupper, d.v.s. generellt sett saknas det motiv för det offent-
liga att tillföra medel, men att man kan tänka sig system med kompensationer 
mellan den som utför en åtgärd och de som berörs av den.  

8.1.3 Åtgärder på byggnader i anonyma grupper 
Åtgärder som påverkar den estetiska utformningen av bebyggelse i anonyma 
sociala grupper exemplifieras med ändringar av en byggnad, som ligger av-
skilt från annan bebyggelse, vars estetiska utformning är av ett bredare all-
mänintresse. Två exempel på sådana byggnader är Stockholms slott och ett 
mindre bostadshus med mycket höga arkitektoniska kvalitéer. Byggnader i 
den anonyma sociala gruppen är privata varor med stora externa effekter, där 
stora delar av kretsen berörda inte har någon rumslig anknytning till byggna-
den, se tabell 8.3. 
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Tabell 8.3 Varuklassificering av åtgärder som påverkar den estetiska ut-
formningen av bebyggelse i anonyma grupper. 

Lämpliga institutioner 
Indikationer avseende lämpliga institutioner för de aktuella varuklassifice-
ringarna: 

 
Eftersom kretsen berörda är stor och anonym är offentligt beslutande den 
enda beslutsformen som kan fånga upp de externa effekterna. Svårigheten i 
denna grupp är därför att avgöra om den aktuella byggnaden genererar så 
stora externa effekter att den ska klassificeras till den anonyma gruppen. 

Finansiering 
Beroende på de stora externa effekterna kan det i denna grupp vara effektivt 
för det offentliga att bidra till finansieringen av den estetiska utformningen, 
förutsatt att det blir dyrare för innehavaren av byggnaden än normalt.182 

 
182 Om det offentliga utnyttjar tvångsmöjligheter för att besluta i estetiska frågor kan effektivitet 
i allokeringen uppnås även utan kompensation, men ur ett rättviseperspektiv kan det synas vara 
skäligt att innehavaren inte själv behöver bära kostnaden för värden som är av intresse för en 
bredare allmänhet. 

 Privata 
varor 

Kollektiva 
varor 

Gemensam-
ma resurser

Tullvaror Klubbvaror 

Tät grupp  
 
 

   

Gles grupp 
 
 

    

Anonym 
grupp 

x 
    

Privata varor: 
Individuella rättigheter + marknadsreglering.  
Externa effekter kan motivera offentlig reglering. 
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8.2 Tillämplig lagstiftning 

Frågor rörande den estetiska utformningen av bebyggelse regleras i huvudsak 
genom plan- och bygglagen (PBL). För byggnader med mycket stort kultur-
historiskt värde är även lagen om kulturminnen m.m. (KML) tillämplig. 
Reglerna rörande skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är dock i 
princip likadana i de två lagstiftningarna, varför KML inte behandlas i den 
kommande framställningen.183 

8.2.1 Plan- och bygglagen – Offentligt kommunalt huvud-
mannaskap 

I PBLs andra och tredje kapitlet finns materiella regler för att styra tillkom-
mande, och förändringar av befintlig, bebyggelse.184 I åttonde kapitlet redo-
visas vilka åtgärder som är bygglovpliktiga, d.v.s. i vilka fall prövning av 
kommunen aktualiseras. Bygglovplikten kan varieras uppåt och nedåt genom 
antagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser (8 kap PBL). Bygglov-
prövningen omfattar, förutom utformnings- och lokaliseringsreglerna i tredje 
kapitlet, en avvägning mellan allmänna intressen avseende lämpligheten att 
bebygga det aktuella området. Bestämmelser om detta återfinns i PBLs andra 
kapitel.185  

Den följande genomgången tar syfte på de bestämmelser som har betydel-
se för den estetiska utformningen av byggnader. Frågor rörande den allmän-
na lämpligheten av att bygga på en viss plats berörs endast undantagsvis. 

Tillämpningsområde 
Den generella bygglovplikten omfattar bl.a. nya byggnader, tillbyggnader 
och ett antal uppräknade andra anläggningar ( 8:1-2). Detta innebär att este-
tiska aspekter kommer att prövas vid sådana större åtgärder. Däremot är 
mindre förändringar, som fasadbyte eller omfärgning, inte bygglovpliktiga i 

 
183 Den enda skillnaden som skulle kunna ha bäring i det här aktuella sammanhanget är att det 
enligt KML är möjligt för alla medborgare att väcka en fråga om att en byggnad ska skyddas 
enligt lagstiftningen. Enligt PBL är det kommunen som själv tar upp frågan genom att upprätta 
en detaljplan, se nedan. 
184 Observera att reglerna i tredje kapitlet alltid ska tillämpas oavsett om den planerade åtgärden 
är bygglovpliktig eller inte. 
185 Inom detaljplan är prövningen enligt andra kapitlet redan gjord, varför den främst tar sikte på 
tredjekapitlets utformningsfrågor, se 8:11. Utanför detaljplan ska såväl 2:a som 3:e kapitlet 
beaktas (8:12). 
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normalfallet, vilket innebär att det i sådana situationer är upp till den enskilde 
att beakta tredje kapitlets materiella regler.186 

Vid prövning av bygglov ska bevakas att den tilltänkta åtgärden är lämp-
ligt lokaliserad, utformad och utförd med hänsyn till samhällets intressen. 
Åtgärden skall också vara lämplig sett från grannarnas synpunkt. Det bör 
alltså vara möjligt att avstå från prövning, när varken samhällets eller gran-
narnas intressen träds för när (Prop. 1985/86:1, s. 81).  

Genom att upprätta detaljplan eller områdesbestämmelser kan bygglov-
plikten varieras (5:2). Enligt PBL 5:1 ska detaljplan upprättas för bl.a. ny 
sammanhållen bebyggelse. Ett antal åtgärder, som att färga om byggnader, 
byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och göra andra ändringar av 
byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende, är inom detaljplan 
automatiskt bygglovpliktiga (8:3).  

För en- och tvåbostadshus gäller särskilda bestämmelser (8:4). Bl.a. är det 
inom detaljplan inte bygglovpliktigt att färga om byggnad, om byggnadens 
karaktär därigenom inte ändras väsentligt. I kulturhistoriskt värdefulla miljö-
er, kan bygglovplikten utökas ytterligare (8:6). Bl.a. kan all omfärgning av 
byggnader och underhåll av särskilt bevarandevärd bebyggelse göras bygg-
lovpliktigt. Vid sidan om utökad bygglovplikt kan kommunen i detaljplanen 
meddela varsamhetsbestämmelser för ny och befintlig bebyggelse (5:7). 
Detta innebär att fastighetsägaren blir bunden av bestämmelserna, även för 
åtgärder som inte kräver bygglov. För särskilt värdefull bebyggelse kan 
kommunen vidare meddela s.k. skyddsbestämmelser och rivningsförbud 
(5:7). I skyddsbestämmelser kan underhåll regleras utförligt. Om bestämmel-
serna innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras kan fastig-
hetsägaren vara berättigad till ersättning (14:8). Notera den principiella skill-
naden mellan utökad bygglovplikt och varsamhets- och skyddsbestämmelser. 
I det första fallet ökar kommunens möjligheter till förprövning av åtgärder, 
medan det senare innebär att den exakta utformningen läggs fast direkt i 
planen. 

Sammanfattningsvis är inte åtgärder som enbart är av estetisk karaktär 
bygglovpliktiga utanför detaljplan. Om de är del av en åtgärd som är bygg-
lovpliktig kommer de dock att beaktas vid prövningen. Inom detaljplan kan 
estetiska åtgärder, som omfärgning eller fasadbyte, göras bygglovpliktiga. 
Vissa åtgärder blir det automatiskt i och med att en detaljplan antas och för 
andra krävs det särskilda bestämmelser i planen. Genom varsamhets- och 

 
186 Om någon företar en åtgärd som strider mot reglerna i tredje kapitlet finns det i 10:e kapitlet 
PBL möjligheter för byggnadsnämnden att bl.a. stoppa arbetet. 
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skyddsbestämmelser i detaljplanen kan kommunen styra den estetiska ut-
formningen ytterligare. 

De materiella villkoren som ligger till grund för den estetiska delen av 
bygglovprövningen regleras i huvudsak i tre paragrafer i det tredje kapitlet. 
 
PBL 3:1 
Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader 
skall ha en yttre form och färg, som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna 
som sådana och som ger en god helhetsverkan.  
 
3:10 
Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beak-
tas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-
närliga värden tas till vara. 
 
3:12 
Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får 
inte förvanskas. 
 
Som synes tar kraven sikte på två aspekter, byggnaders anpassning till om-
givningen samt egenvärdet. Anpassningskravet gäller alltid, men får av na-
turliga skäl en speciell innebörd när det är frågan om förändringar inom om-
råden som har en uttalad egenart (prop. 1985/86:1, s. 480). Detta gäller sär-
skilt områden som faller in under bestämmelser i PBL 3:12. Hänsynen till 
kulturvärden innebär förutom ett krav på anpassning till särskilt värdefull 
bebyggelse också ett krav på att byggnader ska utformas med hänsyn till 
lokala byggnadstraditioner (ibid s. 481). När byggnader placeras fritt i land-
skapet har även områdets topografi och landskapstyp betydelse. Anpass-
ningskravet har med andra ord en vid innebörd, där såväl den bebyggda som 
den naturgivna miljön ska beaktas. Den andra aspekten, byggnaders egen-
värde, tar sikte på den arkitektoniska utformningen. Byggnader ska ha en 
form och färg som är lämplig för byggnaderna som sådana, där faktorer som 
anpassning, tekniska förutsättningar och estetiska moderiktningar samt 
byggherrens och arkitektens vilja att ge byggnaden en egen form ska vägas 
samman (ibid). 

Eftersom reglerna i 3:1 är allmänt formulerade ger de liten vägledning för 
fastighetsägare som planerar olika åtgärder. Lagstiftaren betonar därför sär-
skilt att kommunen i förhand ger besked om hur bestämmelserna kan komma 
att tillämpas inom olika bebyggelseområden (ibid s. 482). Inom detaljplan 
ger i normalfallet planbestämmelser uttryck för hur reglerna ska tolkas. Utan-



 

 214

för detaljplan bör kommunen ange riktlinjer för hur paragrafen ska tolkas 
inom olika områden. Formen för detta är inte lagreglerad. Redovisning i 
kommunens översiktplan eller utskick av informationsskrifter är exempel på 
alternativa tillvägagångssätt.  

Vid ändring av byggnader ska varsamhet iakttas (3:10). I praktiken ger 
detta fastighetsägarna tämligen stor frihet. För att de strikta kraven för sär-
skilt värdefulla byggnader som formuleras i 3:12 ska kunna hävdas har rätts-
praxis visat att det krävs att kommunen på förhand redovisat att byggnaden 
eller området har sådana värden som paragrafen anger. 

Huvudmannaskap/Beslutsform 
Beslutsformen är, som framgått, offentligt beslutande. 

Användarbegränsningar 
Denna aspekt är irrelevant när det gäller den estetiska utformningen av be-
byggelse, eftersom det inte går att hindra någon från att ”använda” den. 

Finansiering 
Som nämnts finns det ett fall när kompensation till fastighetsägare aktualise-
ras. Om en byggnad beläggs med skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser har han/hon rätt till ersättning om pågående markan-
vändning avsevärt försvåras. 

Användarinflytande 
När det gäller inflytandet för användarna, vilket i sammanhanget kan uttolkas 
som de som berörs av en förändring i den estetiska miljön har självklart fas-
tighetsägarna en särställning. Vid upprättande av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser har de ställning som sakägare och ska beredas tillfälle till samråd 
och om en sakägare har lämnat in skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts 
är det möjligt att överklaga antagandebeslutet (13:5). De som inte är sakäga-
re, eller berörs direkt av planen, har inte rätt att överklaga planen och deras 
formella möjligheter till inflytande inskränker sig till att inhämta information 
när planen ställs ut samt att lämna in synpunkter till kommunen. 

Fastighetsägare är vidare fria att företa alla icke bygglovpliktiga föränd-
ringar som inte strider mot tredje kapitlets bestämmelser. Krävs det bygglov 
är det kommunens skyldighet att bevilja lov som inte strider mot bestämmel-
serna. En svårighet som noterats är paragrafernas allmänna formuleringar, 
vilket kan resultera i att det kan vara svårt för en fastighetsägare att bedöma 
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om en planerad åtgärd är förenlig med de materiella reglerna. Här har kom-
munen en viktig funktion i att klargöra hur reglerna ska tolkas i olika områ-
den. Vid konkreta ärenden kan kommunen vidare underlätta processen ge-
nom att ha en dialog med fastighetsägaren. Om ett bygglov inte beviljas kan 
beslutet överklagas till länsstyrelsen.  

När det gäller de som berörs av en fastighetsägares åtgärder ska sakägare 
få tillfälle att yttra sig över lovärendet om det rör sig om ett bygglovärende 
som avviker från gällande plan eller som rör ett område som inte omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser (8:22). Eventuellt inkomna yttranden 
utgör sedan en del i beslutsunderlaget vid lovprövningen. Berörda har sedan 
rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut. 

Kommentarer  
PBL är tillämplig i alla tre sociala grupper. De regler som är tillämpliga skil-
jer sig dock åt mellan grupperna. I täta grupper, som de exemplifierats här, är 
endast de generella reglerna rörande bygglov tillämpliga. När det gäller änd-
ringar av befintliga byggnader innebär detta att det inte finns några möjlighe-
ter att förpröva några åtgärder som avser endast den estetiska utformningen. 
Dock ska alltid tredje kapitlets regler följas, varför det teoretiskt sett är möj-
ligt för det offentliga att i efterhand gripa in om en åtgärd inte är förenlig 
med reglerna. I praktiken torde sådana ingripanden vara svåra att genomföra, 
då det bl.a. kan vara omöjligt att återställa byggnader till tidigare skick. För 
byggnader som klassificerats som särskilt värdefulla gäller att de inte får 
förvanskas. Detta kan innebära att fastighetsägarnas möjligheter att välja 
estetisk utformning beskärs kraftigt. När det gäller nya byggnader har det 
offentliga möjligheter att pröva den estetiska utformningen i samband med 
bygglovet. Sammantaget är alltså möjligheterna att styra den estetiska ut-
formningen av bebyggelse i täta grupper, utanför detaljplan, tämligen svaga. 
Detta kan dock ofta vara effektivt, eftersom de externa effekterna vanligtvis 
är små. Är avståndet till grannar litet skulle det eventuellt vara motiverat med 
möjligheter till hårdare styrning.  

I glesa grupper aktualiseras även de variationer i bygglovplikten som upp-
rättande av detaljplan eller områdesbestämmelser möjliggör. Detta innebär 
bl.a. att det krävs bygglov för att färga om byggnader och på annat sätt för-
ändra byggnaders yttre utseende. För en- och tvåfamiljshus krävs det dock att 
byggnadernas karaktär avsevärt förändras för att bygglovplikt ska inträda. 
Vidare finns det möjligheter att genom varsamhetsbestämmelser lägga fast 
mer detaljerade regler för hur underhållet av byggnader ska ske. Sammanta-
get finns det goda möjligheter för det offentliga att genom detaljplaner eller 



 

 216

områdesbestämmelser förhindra åtgärder som skulle medföra stora externa 
effekter för omkringliggande bebyggelse. 

I anonyma grupper, som här exemplifierats med byggnader vars utform-
ning intresserar en bredare allmänhet, finns det utöver det som redan redovi-
sats möjligheter att i detaljplan eller områdesbestämmelser införa skyddsbe-
stämmelser. Genom sådana kan utformningen av befintlig bebyggelse regle-
ras mycket hårt. I princip går det att förbjuda alla åtgärder som förändrar 
bebyggelsens utformning. Detta synes vara effektivt då det genom detta går 
att förhindra att byggnader som genererar stora positiva externa effekter 
förändras. 

Beslutsformen enligt PBL är alltid offentligt beslutande, vilket också iden-
tifierats som effektivt i samtliga grupper. 

När det gäller finansiering kan det bara bli aktuellt för byggnader som be-
lagts med skyddsbestämmelser, om underhållet därigenom blir mer kostsamt 
än vad som annars varit fallet. Detta synes också vara en lämplig lösning. 

Möjligheterna till användarinflytande är goda för såväl innehavaren av en 
byggnad som de berörda. I bygglovärenden ska grannar höras och vid upp-
rättande av detaljplaner och områdesbestämmelser ska alla berörda ges tillfäl-
le till samråd. Berörda har även rätt att överklaga såväl bygglov som detalj-
planer och områdesbestämmelser. Dock saknas det formella möjligheter för 
de berörda att ingå överenskommelser som har bindande verkan för följande 
beslut i det offentliga beslutsforumet. Detta kan ses som en svaghet, framför-
allt i täta grupper där förutsättningarna för de berörda att enas kan vara stora.  

Sammanfattningsvis stämmer plan- och bygglagen på ett översiktligt plan 
väl överens med de rekommendationer som ges av analysmodellen. Eventu-
ellt skulle det kunna finnas möjligheter för de berörda att ha ett större infly-
tande.  

8.3 Aktuella ändringar av lagstiftningen 

I den statliga offentliga utredning som avhandlades tidigare i kapitlet om 
vägar diskuteras även förändringar av regler som rör estetisk utformning av 
bebyggelse. 

8.3.1 SOU 2006:77 – ”Får jag lov?” 
De delar av SOU 2006:77 som diskuterar estetisk utformning av bebyggelse 
rör i första hand kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Följande brister som 
har bäring på detta arbete identifieras.  
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• Instrumenten för att ta tillvara och skydda värden i befintlig bebyggelse 

anses otillräckliga. 

• Bristande skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

• Reglerna för bygglovplikten anses otillfredsställande. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås följande ändringar av lagstiftningen. Regler-
na rörande utformning som tidigare låg i tredje kapitlet omformas och läggs i 
en paragraf (2:5). En skillnad mot idag är att 3:12 utgår och ersätts med föl-
jande formulering. ”Särskilda värden ur historisk, kulturhistorisk eller konst-
närlig synpunkt, som grundas på fackmässiga bedömningar, skall skyddas.” 
Detta är en försvagning jämfört med dagens regler som ju säger att byggna-
der med sådana värden inte får förvanskas. Motivet för detta är att dagens 
regel är alltför stelbent och att det viktiga inte är att förhindra ändringar, utan 
att säkra att särskilda värden inte går förlorade (SOU 2006:77 s. 989). Med 
formuleringen att synpunkterna ska vara fackmässiga avses att de ska vara 
tydligt angivna och väl underbyggda, t.ex. i översiktsplanen eller på annat 
sätt. 

Bygglovplikten föreslås att utökas så att även underhåll av byggnader som 
omfattas av skyddsbestämmelser blir obligatoriskt bygglovpliktiga (ibid 
s. 695 ff). Idag krävs att det uttryckligen anges i detaljplanen att sådana åt-
gärder ska kräva bygglov. Vidare ska utanför detaljplan ändringar av bygg-
nader på sätt som innebär väsentligt ändrat utseende på grund av form, färg 
eller material kräva bygglov. Motivet för detta är dels att det kan upplevas 
som orättvist att bygglovplikten skiljer sig beroende på om byggnaden ligger 
inom detaljplanelagt område eller inte, dels att även en landskapsbild med 
gles bebyggelse och sammanhållen karaktär kan vara känslig för väsentliga 
ändringar av bebyggelsens utseende.  

Bygglovplikten föreslås vidare att minskas för en- och tvåbostadshus, så 
att det är fritt att göra exteriöra ändringar avseende yttre form, färg eller 
material så länge byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt. 
Detta är en i grunden lättnad, men observera att även karaktären på området 
ska beaktas enligt förslaget. I områden med höga kvalitéer kan detta innebära 
att åtgärder som skulle vara bygglovbefriade i ett ”normalt” område kräver 
bygglov. 
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Kommentarer 
De flesta förslag som redovisats ovan kan sägas gå ut på att anpassa lagreg-
lerna till storleken på de externa effekterna. För bebyggelse med höga vär-
den, framförallt av kulturhistorisk art, föreslås inskränkningar av ägarnas 
frihet att företa åtgärder utan tillstånd, medan det sist redovisade förslaget 
syftar till att öka friheten för småhus utan högre värden.  

Uppmjukningen avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i tredje 
kapitlet har till syfte att öka möjligheterna till förändringar, så länge inte 
förändringarna påverkar de befintliga värdena. Även denna regel innebär 
därför en anpassning till storleken på de externa effekterna. 

Sammanfattningsvis tycks de föreslagna förändringarna stämma väl över-
ens med de resonemang som framförallt förts i avsnittet om den anonyma 
sociala gruppen, där det konstaterats att ändringar av den estetiska utform-
ningen av bebyggelse som medför stora externa effekter kan motivera offent-
ligt beslutande eller regleringar på metanivån. 

8.4 Sammanfattning 

Estetisk utformning av bebyggelse i täta och glesa grupper 
Plan- och bygglagen tycks i stort vara ändamålsenlig för att reglera estetisk 
utformning av bebyggelse, genom att ett offentligt beslutsforum anvisas. Om 
vi går tillbaka till analysen av lämpliga institutioner fanns det i täta och glesa 
grupper även förutsättningar för marknadslösningar och gruppbeslutande. 
Detta är idag inte möjligt enligt svensk lagstiftning. Det är mot bakgrund av 
den företagna analysen inte möjligt att uttala sig om det skulle gå att utforma 
effektiva beslutsforum som helt eller delvis utgår från marknadslösningar 
eller gruppbeslutande och det är därför önskvärt att fördjupade studier i frå-
gan företas. 

I sammanhanget kan nämnas att det finns ytterligare en lagstiftning som 
kan tillämpas i täta och glesa grupper. För bostäder med äganderättsformen 
bostadsrätt är bostadsrättslagen tillämplig. Denna lag möjliggör gruppbeslu-
tande genom att det är styrelse och årsstämma som bestämmer om utform-
ningen av exteriören på byggnaderna. Denna lösning är intressant, men sär-
skiljer sig från exemplen i detta kapitel genom att det är bostadsrättsföre-
ningen, och inte de boende, som äger byggnaderna. Vid fördjupade analyser 
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av lämpliga institutioner för den estetiska miljön kan dock bostadsrättslagen 
vara lämplig att studera.187 

Estetisk utformning av bebyggelse i anonyma grupper 
När det gäller den anonyma sociala gruppen möter PBL på ett översiktligt 
plan de rekommendationer som ges av analysmodellen. Enligt analysmodel-
len saknas det här alternativ till offentligt beslutande och eventuella framtida 
studier kan därför inriktas på detaljutformningen av den offentliga besluts-
formen.  

 
187 Anläggningslagen har också använts för att reglera yttre underhåll av enskilt ägda bostäder 
(Kalbro & Larsson, 1983 s. 57). Ett exempel är att taket på en radhuslänga varit inrättad som 
gemensamhetsanläggning. Huvudsyftet med sådana anläggningar är åstadkomma ett effektivt 
underhåll, men som bieffekt regleras även den estetiska miljön. 
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Kapitel 9 Avslutning 

I kapitel 1 konstaterades att diskussioner om hur gemensamma markanknutna 
nyttigheter ska hanteras är frekvent debatterade. Den analysmodell som ut-
vecklats är avsedd att vara behjälplig i utformningen av de institutioner som 
ska kopplas till sådana nyttigheter. Utgångspunkten har i första hand varit att 
ta fram ett instrument som ger möjlighet att identifiera institutioner som är 
ändamålsenliga ur ett konsumtionsperspektiv. Men som framgått kan det 
finnas andra mål som spelar in vid val av institutioner. Rättvisemotiv och 
tillgång till finansieringsmedel kan t.ex. göra att man väljer en lösning som 
inte är mest lämplig ur ett konsumtionsperspektiv. Analysmodellen ger ingen 
ledning i hur avvägningar mellan olika typer av sådana mål ska göras.  

I det följande redovisas inledningsvis analysmodellen och dess komponen-
ter kortfattat. Därefter följer en diskussion om modellens relevans. Sedan 
kommenteras modellens praktiska användbarhet och avslutningsvis diskute-
ras behov av framtida forskning. 

9.1 Analysmodellen och dess komponenter 

Analysmodellen är uppbyggd av tre komponenter – eller ”miljöer”.  
Den sociala miljön består av de individer som använder en nyttighet och 

här har jag identifierat tre grupper. I den täta gruppen känner alla varandra. 
Ett exempel på en sådan grupp är de boende i en liten bebyggelsesamling på 
landsbygden. I den glesa gruppen känner många varandra och en individ är 
alltid igenkänd av någon annan i gruppen. Ett exempel på en sådan grupp är 
ett villaområde. I den anonyma gruppen känner i princip ingen individ någon 
annan. Ett exempel på en sådan grupp är trafikanter på en större väg. Utseen-
det på den sociala miljön är avgörande för vilka beslutsformer som är lämpli-
ga.  

Den fysiska miljön består av de nyttigheter som ska användas. Beroende på 
två variabler, rivalitet i användandet av nyttigheter och möjligheter att be-
gränsa användningen av nyttigheter, kan fem s.k. varukategorier identifieras; 
privata varor, kollektiva varor, tullvaror, klubbvaror samt gemensamma re-
surser. Respektive varutyps egenskaper gör att den lämpar sig olika väl för 
gemensam användning. Ju högre icke-rivaliteten är desto mer effektivt är det 
generellt sett med gemensam användning. Är möjligheterna att begränsa 
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användningen små talar även detta för gemensam användning. Detta är dock 
inte effektivt om rivaliteten är hög.  

Om användningen av en nyttighet alstrar externa effekter kan det vara mo-
tiverat att skapa institutioner som ger användarna incitament att beakta de 
totala konsekvenserna av användningen.  

Den institutionella miljön består av lagar och regler för att kontrollera an-
vändningen av nyttigheter. Rättighetsregimer definierar vem som har rätt att 
använda en nyttighet och hur användningen är utformad. Det finns fyra rät-
tighetsregimer; inga rättigheter, individuella rättigheter, grupprättigheter samt 
allmänna rättigheter. De allmänna rättigheterna kan vara obegränsade eller 
begränsade. Beslutsformer definierar vem som har rätt att besluta om hur 
t.ex. produktion, underhåll och finansiering för en nyttighet ska lösas. Det 
finns fyra beslutsformer; inget beslutsforum, marknadsreglering, gruppbeslu-
tande samt offentligt beslutande. 
 

 
Tabell 9.1 Analysmodellen. 

 
Analysmodellen är uppbyggd som en matris baserad på de klassificeringar 
som gjorts avseende den sociala och fysiska miljön och varje ruta represente-
rar en unik kombination av den sociala och den fysiska miljön, se tabell 9.1. 
För respektive ruta diskuteras vilka rättighetsregimer och beslutsformer som 
är mest lämpliga ur ett konsumtionsorienterat effektivitetsperspektiv och 
diskussionen mynnar i en indikation om ändamålsenliga institutioner.  

Denna analysmodell kan användas för att ge rekommendationer om hur 
markanknutna gemensamma nyttigheter ska användas, vem som ska ansvara 
för byggande och drift samt hur finansieringen ska lösas. Genom att bestäm-
ma till vilken social grupp samt varukategori en specifik nyttighet är att hän-
föra ger analysmodellen en indikation om lämpliga institutioner.  

 Privata 
varor 

Kollektiva 
varor 

Gemensam-
ma resurser

Tullvaror Klubbvaror 

Tät grupp 
 
 

    

Gles grupp 
 
 

    

Anonym 
grupp 
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9.2 Analysmodellens teoretiska relevans 

Relevansen hos analysmodellen kan diskuteras ur tre aspekter. För det första, 
är de antaganden modellen vilar på rimliga? För det andra, förmår den ge bra 
svar på om en institutionell lösning är lämplig eller inte ur ett effektivitets-
perspektiv? För det tredje, är analysmodellen relevant eftersom den inte be-
aktar rättviseaspekter? 

De flesta antaganden som modellen bygger på är förankrade i olika veten-
skapliga teorier. Arbetet är av tvärvetenskaplig natur, varför antaganden och 
teorier från flera forskningsfält används. Detta torde inte var något problem 
då alla är förenliga med det grundläggande ekonomiska synsätt som anlagts. 
Det finns därför inga motstridigheter inbyggda i modellen. De antaganden 
som gjorts om individers intresse till inflytande rörande specifika nyttigheter 
är däremot i första hand grundade på min personliga uppfattning. Det kan 
därför vara motiverat att studera rimligheten i dessa antaganden ytterligare. 

När det gäller frågan om modellen kan ge svar på vilka institutioner som är 
effektiva fångar modellen upp de faktorer som påverkar effektiviteten.188 
Analysmodellen är uppbyggd utifrån vedertagen, i första hand ekonomisk, 
teori. Dock är verkligheten ofta komplex, varför det är viktigt att komma 
ihåg att modellen syftar till att strukturera problematiken och ge underlag för 
välavvägda bedömningar – inte att presentera absoluta lösningar. Utifrån 
förhållanden i enskilda fall gäller det sedan att undersöka om de indikationer 
som ges av analysmodellen är lämpliga. I denna bedömning kan man använ-
da sig av de mer ingående resonemang som förs i kapitlen om de tre miljöer-
na. 

I fråga om analysmodellens relevans i lägen där det finns andra mål än ef-
fektivitet fångar modellen inte upp dessa. Modellen bör dock vara användbar 
även i sådana situationer då den kan belysa olika institutionella lösningars 
ändamålsenlighet ur ett effektivitetsperspektiv. Sedan är det upp till lagstifta-
ren att väga effektivitet mot andra mål. Vidare kan den användas för att be-
döma olika lösningar som i första hand syftar till att uppfylla ett annat mål. 
Även om något rättvisemål prioriteras högre än effektiviteten är det ju bäst 
att välja den lösning som är mest effektiv, givet det överordnade rättvisemå-

 
188Om man tittar på överensstämmelsen mellan de indikationer analysmodellen ger och befintlig 
lagstiftning rörande de tre typfallen är den hög och de flesta avvikelserna kan förklaras med att 
lagstiftaren har prioriterat rättvisemål framför effektivitet. Dock går det inte att med säkerhet dra 
slutsatsen att analysmodellen verkligen ger korrekta indikationer om lämpliga institutioner, 
eftersom det inte är säkert att lagstiftningen är effektiv.  
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let. Detsamma gäller om tillgången till finansieringsmöjligheter gör att den 
bästa lösningen ur effektivitetssynpunkt inte är tillgänglig. 

9.3 Analysmodellens praktiska användbarhet 

Analysmodellen är utvecklad för att ge rekommendationer om lämpliga insti-
tutionella lösningar för markanknutna gemensamma nyttigheter. De nyttighe-
ter som studerats i detta arbete är alla sådana som är konstruerade av männi-
skor, men modellen kan även användas för att analysera olika typer av natur-
resurser.  

För naturresurser är problembilden delvis annorlunda än för konstruerade 
anläggningar. Här gäller det inte bara att utforma system för att undvika 
ineffektiva trängseleffekter, som köer eller vattenbrist och att finansiera pro-
duktion, drift och underhåll. Den kanske viktigaste utmaningen ligger istället 
i att kontrollera användandet så att resursen inte förstörs genom irreversibla 
effekter. 

Två nyttigheter av naturresurskaraktär som är aktuella är grundvattenakvi-
färer och grönområden. I framförallt skärgårdsområden är problemet med 
överutnyttjande av de naturliga vattenresurserna ofta ett problem. Detta är 
enligt analysmodellen inte konstigt då grundvattenakvifärer är att klassificera 
som gemensamma resurser och som vi minns bör det finnas möjligheter att 
begränsa användningen till sådana. I dagsläget saknas det institutioner som är 
anpassade att hantera denna situation. När det gäller grönområden finns det i 
vissa områden också problem med överutnyttjande. Även denna situation 
beror på att det saknas institutioner för att på ett lämpligt sätt begränsa an-
vändningen av en gemensam resurs.189 

Analysmodellen kan även användas för att studera olika typer av mer tek-
nisk infrastruktur, som mobiltelefonnät och kraftledningar. För denna typ av 
nyttigheter saknar dock den sociala miljön i stort betydelse, varför det breda 
synsätt som analysmodellen bygger på inte är lika fruktbart som för nyttighe-
ter där den sociala miljön är en central faktor. 

Slutligen ska några ord sägas om de nyttigheter som analyserats i detta ar-
bete. Som nämnts ger lagstiftningen rörande de studerade nyttigheterna i stort 
goda förutsättningar för lämpliga institutioner. Här måste dock en viktig 
observation göras. Som framgått, framför allt rörande vägar, har tillämpning-
 
189 För vissa områden går det att begränsa användningen genom inrättande av naturreservat 
enligt miljöbalken, men det kräver att vissa rekvisit, som t.ex. förekomst av höga naturvärden, är 
uppfyllda. 
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en av lagstiftningen resulterat i lösningar som inte är effektiva ur ett konsum-
tionsperspektiv. För att i första hand undvika kostnader för underhåll av 
allmänna plaster har kommuner valt lösningar som inte är bra. Detta sätter 
fingret på en fråga som inte studerats i detta arbete. Vad händer om besluts-
forumet har tillgång till flera institutionella lösningar? Om man utgår från att 
de som har beslutsmakten agerar med lagstiftarens tanke som utgångspunkt 
är det inget problem, men som framgått är inte alltid detta fallet. Mot bak-
grund av detta kan det finnas anledning att fundera på om det är lämpligt att 
reglera vissa beslutsforums handlingsmöjligheter ytterligare. Detta gäller 
särskilt om det finns anledning att misstänka att den som har beslutsmakten 
har andra motiv än lagstiftaren.   

9.4 Förslag på framtida forskning 

För att noggrannare undersöka analysmodellens styrkor och svagheter bör en 
enskild nyttighet studeras ingående. De analyser som företagits i detta arbete 
är alla av översiktlig karaktär och detta medför att lagstiftningen inte analyse-
rats på detaljnivå. T.ex. skulle det vara angeläget att in gå djupare på lagstift-
ning som reglerar vägar i täta och glesa sociala grupper. Som framgått finns 
det här problem med hur finansiering och huvudmannaskap ska kombineras 
på ett lämpligt sätt. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med grupp-
beslutande och offentligt beslutande för denna typ av lokala vägar? Går det 
att hitta en tydlig gränsdragning mellan situationer där respektive beslutsform 
bör användas? Hur ska s.k. sekundära användare hanteras vid gruppbeslutan-
de? Ska finansieringsformen frikopplas från beslutsformen? 

Metodmässigt skulle en sådan studie kunna utgå dels från den typ av teore-
tiska analyser som utförts i detta arbete, dels från ”mjukare” metoder som 
djupintervjuer med användare av befintliga vägar. Genom det senare skulle 
man kunna få en verifikation på om det synsätt som tillämpats i detta arbete 
är relevant för faktiska användare. Vidare skulle man kunna fånga upp even-
tuella faktorer som inte ingår i analysmodellen. Slutligen skulle det kunna ge 
åtminstone viss kunskap om de två frågor som behandlas sist i detta avsnitt, 
rimligheten i antaganden om intresse av inflytande och relationen mellan 
effektivitet och rättvisa. 

Det är önskvärt att på ett än mer strukturerat sätt analysera rimligheten i de 
antaganden som gjorts rörande användarnas intresse av inflytande för olika 
nyttigheter. Hur avvägningar mellan inflytande och kostnadseffektiva institu-
tioner ska göras är av intresse i en tid där det offentligas roll som huvudman 
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för gemensamma nyttigheter i hela samhället diskuteras flitigt i den politiska 
debatten. 

Slutligen är relationen mellan effektivitet och rättvisa av ständigt intresse. 
Även här är den offentliga debatten livfull, varför det vore givande att stude-
ra frågan mer ingående. Detta kanske särskilt gäller de nyttigheter som är av 
baskaraktär. Ska denna typ av nyttigheter distribueras utifrån betalningsvilja 
eller det bättre att de finansieras solidariskt med skattemedel? 
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Summary 

The manner in which common utilities are to be constructed, maintained, 
used and financed is an important social issue. The actual term “common 
utilities” refers primarily to infrastructural facilities and natural resources, 
such as roads, water and sewerage installations and green areas, but can also 
include utilities of other kinds, such as the aesthetic environment. 

Issues of this kind are highly relevant. The question of who is to construct 
and manage (i.e. have the mandatorship for) utilities of different kinds is 
frequently being debated. Are roads to be built and operated privately? Are 
passenger rail services to be put out to contract? Is Telia Sonera to have a 
monopoly of the permanent telecommunications network? 

The situation thus outlined calls for methods of analysis which can furnish 
a basis for judging the appropriate way of managing common utilities. This 
can apply both to new issues prompted by social developments generally, 
and issues relating to “old” infrastructure or natural resources. The subject of 
our enquiry is what suitable, or appropriate, legislation should look like. 

To answer this question, a two-stage analysis will be needed. Firstly we 
need to define the expression “suitable”, and secondly we have to identify the 
factors influencing the choice of solutions concerning responsibility for, use 
of and the financing of common utilities. 

The term “appropriate legislation” can be viewed in the two main perspec-
tives of efficiency and equity, efficiency being concerned with the way in 
which resources are best used and equity with the way in which they are 
distributed between individuals. The present thesis concentrates primarily on 
efficiency, while matters of equity receive only general treatment. This is an 
important point to make, because the way in which utilities are to be distrib-
uted can always be viewed with reference to equity aspects, all the more so 
since many utilities can be classed as basic utilities, i.e. utilities to which all 
members of society should have access. 

The main purpose here is to develop an analytical model which can be 
used to facilitate structured assessments concerning the management of 
common utilities. The problem field concerned, however, is of great com-
plexity, and the model is therefore to be viewed as a support for decision-
making, not as an instrument capable of delivering ready-made solutions. 

The thesis ends with an empirical study in which the analytical model is 
applied to three specific utilities, namely roads, water and sewerage installa-
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tions and the aesthetic design of buildings, by comparing it with Swedish 
legislation on each of the utilities concerned, the prime purpose being to 
show how the analytical model is meant to be used, not to offer concrete 
suggestions for possible changes in the law. The latter will require closer 
analyses of both the utilities themselves and the existing legislation. The 
study can, however, provide indications regarding the suitability of the legis-
lation for its purpose. 

This thesis employs an interdisciplinary approach in which the character of 
the field for study has to some extent been allowed to govern which theories 
are used. The basic approach rests on economic theory, but theories from 
political science and philosophy have also been used, above all in discussions 
concerning factors influencing the terms of co-operation between individuals. 

To structure the problem area, I have chosen to divide it into three parts, 
namely the social, physical and institutional environments. The social envi-
ronment is concerned with how individuals function and interact. The physi-
cal environment is concerned with the way in which characteristics of differ-
ent utilities influence the need for, and the feasibility of, co-operation. The 
institutional environment is concerned with rules, both formal and informal, 
which can be employed so that the use made of common utilities will be as 
suitable as possible. 

Chapter two addresses the social environment, the purpose here being to 
discuss factors which can influence the feasibility of co-operation. The fol-
lowing factors are identified; the size of the group, the degree of trust be-
tween individuals, and the size of the “social capital”. Generally speaking, 
the likelihood of effective co-operation between users is greater in small 
groups than in bigger ones. In a purely practical perspective, co-operation is 
obviously easier to bring about in smaller groups, above all because negotia-
tion costs rise with the number of persons involved. But anonymity is also 
important. The greater the anonymity, the more risk there will be of individ-
ual actions being short-termed and egoistic, and, generally speaking, there is 
less anonymity in small groups than in larger ones. 

The analysis leads to a classification of three social groups; close-knit, 
loosely-knit and anonymous. Close-knit social groups are characterised by 
everyone knowing everyone else, at least by appearance. This results in a 
high degree of informal control within the group, so that individuals can 
assume that their actions will be observed by the other members of the group. 
Furthermore, trust and social capital can be built up in the group. These 
things taken together imply good prospects of co-operation in close-knit 
social groups. Loosely-knit social groups are characterised by everyone in 
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the group knowing some other member. The degree of anonymity is higher 
than in close-knit groups, but the individual members can assume that their 
actions can be observed by someone who recognises them. Trust and social 
capital can be built up in this group, but, since the networks in this group are 
weaker than in close-kit groups, there is less likelihood of this happening. All 
these things taken together imply that there are some prospects of co-
operation in loosely-knit groups. Anonymous social groups are characterised 
by total anonymity, and individual members of such a group can assume that 
their actions will not be observed by anyone who recognises them. Trust and 
social capital are unlikely to develop. All in all, there is little prospect of co-
operation in anonymous groups. 

Chapter three, dealing with the physical environment, is the real point of 
departure for the present work. It is the properties of different utilities, e.g. 
roads and water and sewerage installations, which initially shape the neces-
sity or desirability of joint use. In this connection, two factors are significant, 
namely rivalry of use and excludability.190 Utilities are normally character-
ised by rivalry of use. If you eat up an ice cream, I can’t eat it as well. Dif-
ferent conditions, however, apply to the use of roads, for example. The fact 
of my using the road does not prevent others from using it at the same time or 
later. Use, in other words, is without rivalry. In a socio-economic perspective 
it is better for as many people as possible to be given the opportunity of using 
this type of utility, since the users’ own benefit is unaffected by other peo-
ple’s consumption. Excludability is the other parameter of interest in this 
context. The circle of users of a specific commodity or resource is usually 
easy to delimit. If you buy an ice cream, you can also decide the manner of 
its consumption. Goods of this kind have high excludability. But there are 
certain kinds of utility where use is less easily delimited. Uncoded radio 
transmissions are a good example of this, i.e. low excludability. Once the 
product or resource is available, its use cannot be limited. Low or non-
existent excludability constitutes the second motive for joint use. 

 
190 A further phenomenon of the physical environment is the occurrence of what are termed 
external effects. An external effect occurs when an action has effects which the actor concerned 
has no incentive for taking into account. Road traffic noise and air pollution can be quoted as 
two typical examples. The basic principle in a socio-economic perspective is that external effects 
lead to inefficiency. In the case of road traffic noise, motorists will not taken into account the 
negative effect of the noise from their road use on people living close by, for example. In the 
longer term this will lead to more motor traffic, i.e. over-utilisation, than would be the case if 
motorists wee compelled to take into account all the consequences of their actions. In certain 
situations, therefore, external effects can constitute an argument for a utility’s users being 
obliged to co-ordinate their actions. 
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By combining rivalry of use and excludability with each other, six differ-
ent types of goods can be identified, see figure. The properties of each type 
of good decide whether or not it is suitable for joint use. Joint consumption 
of goods with a high level of non-rivalry, meaning above all collective goods 
and toll goods, is efficient, whereas consumption should be limited as the 
element of rivalry grows larger. Goods with high rivalry and low excludabil-
ity, i.e. common pool resources and, to some extent, club goods, are prob-
lematic. Rivalry indicates that consumption should be limited, but the low 
level of excludability makes it hard to do so. 
 

 
Different types of goods. 
  
Chapter four deals with the institutional environment, i.e. the rules and such 
like which can be created in order to control the use of different utilities. To 
structure these issues, two concepts are of pivotal importance, namely prop-
erty right regimes and decision-making procedures. By property right re-
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gimes we mean the type of right whereby consumption is to take place. By 
decision-making procedures we mean the institutions regulating the other 
decisions needed in connection with use, i.e. above all construction, opera-
tion and maintenance. A property right regime and a decision-making proce-
dure need to be attached to every utility. 

There are four property right regimes; individual rights, group rights, pub-
lic rights and no rights. The most effective rights regime for a specific situa-
tion will depend on the physical and social environments. Individual rights 
mean that the right of using a utility is vested in a specific individual. Groups 
rights mean that the right is vested in a limited group of individuals. Public 
rights come in two forms, limited and unlimited. Limited public rights mean 
that everyone is entitled to use a utility but that use can be limited, e.g. by 
user charges. Unlimited public rights mean that everyone is entitled to use a 
utility without restriction. No rights, finally, means that no one is entitled to 
use the utility. 

There are three forms of decision-making; market regulation, group deci-
sion-making and public decision-making. A fourth possibility is not having 
any decision-making forum at all. Market regulation means that decisions are 
made through voluntary agreements between individuals. Group decision-
making means that decisions are made by a limited group of individuals. 
Public decision-making means that the decisions are made by a public 
agency of some kind. No decision-making forum, lastly, means that there is 
no one with a decision-making mandate. 

In chapter five the conclusions drawn in preceding chapters are amalga-
mated to form an analytical model. By linking together social groups and 
types of goods a matrix is obtained in which each square represents a unique 
combination of social and physical environment, see figure. This chapter 
analyses which combinations of property rights regimes and decision-making 
procedures are best suited to each square.  
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The analytical model. 
 
In chapters six to eight, Swedish legislation on roads, water and sewerage 
installations and aesthetic design of buildings is analysed with the aid of the 
analytical model. The laws analysed are the Roads Act, the Planning and 
Building Act, the Joint Facilities Act and the Public Water and Sewerage 
Installations Act. Briefly, the analytical model shows the legislation, on the 
whole, to be aptly constructed. 
 
 
 

 
Private 
goods 

Public 
goods 

Common 
pool re-
sources 

Toll goods Club goods 

Close-knit 
group 

 
 
 

    

Loosely-
knit group 

 
 
 

    

Anony-
mous 
group 

 
 

    



Källförteckning 

 233

Källförteckning 

Litteratur 

Adler-Karlsson, Gunnar (1967) Funktionssocialism. Bokförlaget Pris-
ma/Verdandi Debatt, Uppsala. 
 
Anderson, Terry & Leal, Donald (1997) Marknadsliberal miljöhushållning, 
Timbro. 
 
Axelrod, Robert (1984, översatt 1987) Från konflikt till samverkan: Varför 
egoister samarbetar, SNS Förlag, Stockholm. 
 
Banks, Jeffrey & Hanushek, Eric (eds) (1995) Modern Political Economy: 
Old Topics, New Directions. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Barzel, Yoram (1989) Economic Analyses of Property Rights, Cambridge 
University Press, Cambridge. 
 
Baumol, William & Oates, Wallace (1988) The Theory of Environmental 
Policy (2 ed), Cambridge University Press. 
 
Ben-Ner, Avner & Putterman, Louis (eds) (1998) Economics, values and 
organization. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Bergfors, Ulrika (1990) Allemansrätten ur rättsekonomisk synpunkt: Histo-
ria, regelverk och dagsläge. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för 
skogsekonomi, Arbetsrapport 115. 
 
Berggren, Niclas & Karlson, Nils (eds) (2005) Äganderättens konsekvenser 
och grunder. Ratio, Stockholm. 
 
Björklund, Maria & Vedman, Anna (2004) Gemensamhetsanläggningar: 
Basfakta 1990-2003. Examensarbete nr 04-007, Fastighetsvetenskap, Institu-
tionen för infrastruktur, KTH, Stockholm 



 

 234 

 

 
Blomqvist, Anna (2004) Can watercourse Groups reduce nutrient Losses? 
An exploratory Study with references to the River Emån Catchment, Sweden, 
Vastra Report 4, Swedish Water Management Research Program. 
 
Bromley, Daniel (1991) Environment and Economy: Property Rights and 
Public Policy. Basil Blackwell, Cambridge. 
 
Buchanan, James & Tullock, Gordon (1962) The Calculus of Consent: Logi-
cal Foundations of Constitutional Democracy. The University of Michigan 
Press, Ann Arbor. 
 
Buchanan, James (1965) “An Economic Theory of Clubs”, Economica, vol. 
32:1-14. 
 
Button, Kenneth & Verhoef, Erik (eds) (1998) Road Pricing, Traffic Conges-
tion and the Environment: Issues of Efficiency and Social Feasibility. Ed-
ward Elgar, Cheltenham. 
 
Coase, Ronald (1937) ”The Nature of the Firm”, Economica, vol. 4: 386-405. 
 
Coase, Ronald (1960) “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and 
Economics, vol. 3, no. 2: 1-44. 
 
Cole, Daniel (2002) Pollution & Property: Comparing Ownership Institu-
tions for Environmental Protection, Cambridge University Press. 
 
Coleman, James (1990) Foundations of Social Theory. Harvard University 
Press, Cambridge. 
 
Conley, John P & Wooders, Myrna H (1998) ”Anonymos Pricing in Tiebout 
Economies and Economies with Clubs” i Pines et al. (1998). 
 
Cornes, Richard & Sandler, Todd (1996) The Theory of Externalities, Public 
Goods and Club Goods (2 ed), Cambridge University Press. Cambridge. 
 
Cowen, Tyler (1985) ”A Public Goods Definition and Their Institutional 
Context: A Critique of Public Goods Theory”, Review of Social Economy, 
vol. XLIII, no. 1: 53-63,  



Källförteckning 

 235

 
De Meza, David & Gould, J R (1987) ”Free Access versus Private Property 
in a Resource: Income Distribution Compared”, Journal of Political Econ-
omy, vol. 95, no. 6: 1317-25. 
 
Demsetz, Harold (1964) ” The Exchange and Enforcement of Property 
Rights”, Journal of Law and Economics, vol. XX:11-26. 
 
Demsetz, Harold (1969) ”Information and Efficiency: Another Viewpoint”, 
Journal of Law and Economics, vol. 12, no. 1:1-22. 
 
Devlin, Rose Ann & Grafton, Quentin (1998) Economic Rights and Envi-
ronmental Wrongs: Property Rights for the Common Good, Edward Elgar, 
Cheltenham. 
 
Devlin, Rose Ann (2000) ”Property Rights, Tenure Systems and Managing 
Natural Capital” ingår i Kaplowitz (2000): 103-122. 
 
Dolsak, Nives & Ostrom, Elinor (2003) The Commons in the New Millen-
nium: Challenges and Aadaptations. The MIT Press, Cambridge. 
 
Downs, Anthony (1967) Inside Bureaucracy. Little, Brown and Company, 
Boston. 
 
Eggertsson, Thráinn (1990) Economic Behavior and Institutions. Cambridge 
University Press, Cambridge. 
 
Ekbäck, Peter (2000) Förfaranden vid markåtkomst: En rättsekonomisk 
analys. Avdelningen för Fastighetsvetenskap, KTH, Stockholm. 
 
Ellickson, Robert (1991) Order without Law: How neighbors settle Disputes. 
Harvard University Press, Cambridge. 
 
Ellickson, Robert (1993) ”Property in Land”, The Yale Law Journal, vol. 
102, no. 6:1315-1400. 
 
Evans, Andrew (1992) ”Road Congestion Pricing: When is it a good Pol-
icy?”, Journal of Transport Economics and Policy, vol. 26: 213-43. 
 



 

 236 

 

Frey, Bruno (1998) “Institutions and Morale: The Crowding-out Effect”, 
ingår i Ben-Ner & Putterman (1998):437-460. 
 
Furubotn, Eirik & Richter, Rudolf (1997) Institutions and Economic Theory: 
The Contributions of the New Institutional Economics. The University of 
Michigan Press, Michigan.  
 
Galeotti, Gianluigi, Salmon, Pierre & Wintrobe, Ronald (eds) (2000) Compe-
tition and Structure. Cambridge University Press.  
 
Granovetter, Mark (1992) “Economic Action and Social Structure: The Prob-
lem of Embeddedness”, Ingår i Swedberg & Granovetter (1992): 53-81. 
 
Granqvist, Roland (1987) Privata och kollektiva val: En kritisk analys av 
public choice-skolan. Studentlitteratur, Lund. 
 
Granqvist, Roland (1993) Effektivitet i ekonomisk analys: Paretokriteriet – 
tolkningar, försvar och kritik. Thales Förlag, Stockholm. 
 
Guest A G (ed) (1961) Oxford Essays in Jurisprudence. Oxford University 
Press, Oxford 
 
Hanna, Susan, Folke, Carl & Mäler, Karl-Göran (eds) (1996) Rights to Na-
ture: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions 
for the Environment. Island Press, Washington. 
 
Hardin, Garrett (1968) “The Tragedy of the Commons”, Science, vol. 162, 
no. 3859:1243-1248. 
 
Hardin, Russel (2002) Trust and Trustworthiness. Russel Sage Foundation, 
New York. 
 
Hayek, Friedrich August von (1944, övers 1996) Vägen till träldom: till 
socialister i alla partier. Timbro. Stockholm. 
 
Hirschman, Albert (1970) Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in 
Firms, Organizations, and States. Harvard University Press, Cambridge. 
 
Honoré, Anthony (1961) “Ownership”, ingår i Guest (1961). 



Källförteckning 

 237

 
Hotelling, Harold (1938) ” The General Welfare in Relation to Problems of 
Taxation and of Railway and Utility Rates”, Econometrica, vol.. 6. 
 
Hultkrantz, Lars (1995) “Allemansrätten – hur bör den förändras?”, ingår i 
Ds 1995:15. 
 
Hultkrantz, Lars & Nilsson, Jan-Eric (2004) Samhällsekonomisk analys. SNS 
Förlag, Stockholm. 
 
Hummel, Jeffrey Rogers (1990) ”National Goods versus Public Goods: De-
fense, Disarmament and Free Riders”, Review of Austrian Economics, vol. 4: 
88-122. 
 
Jaffe, Austin & Louziotis, Demetrios (1996) “Property Rights and Economic 
Efficiency. A Survey of Institutional Factors”, Journal of Real Estate Litera-
ture, vol. 4, no. 2. 
 
Jones, Peter (1998) “ Urban Road Pricing: Public Acceptability and Barriers 
to Implementation”, ingår i Button & Verhoef (1998): 263-284. 
 
Kalbro, Thomas (2002) Markexploatering: Juridik, ekonomi, teknik och 
organisation. Norstedts Juridik, Stockholm. 
 
Kalbro, Thomas (2004) ”Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och 
rättigheter”, ingår i SOU 2004:7:265-282. 
 
Kalbro, Thomas & Larsson, Hans (1983) Tillämpning av anläggningslagen: 
En undersökning av ga-förteckningar, förrättningsakter och domstolsutslag. 
Meddelande 4:40, Trita-Fat 40, Institutionen för Fastighetsteknik, KTH, 
Stockholm. 
 
Kaplowitz, Michael (ed) (2000) Property Rights, Economics, and the Envi-
ronment. Jai Press Inc, Stamford. 
 
Karlson, Nils (2005) “Äganderättens tre grundläggande funktioner”, ingår i 
Berggren & Karlson (2005):18-33.  
 



 

 238 

 

Knight, Jack (1992) Institutions and Social Conflict. Cambridge University 
Press, Cambridge. 
 
Knight, Jack (1995) “Models, Interpretations, and Theories: Constructing 
Explanations of Institutional Emergence and Change”, ingår i Knight & 
Sened (1995): 95-120. 
 
Knight, Jack & Sened, Itai (eds) (1995) Explaining Social Institutions. The 
University of Michigan Press, Michigan. 
 
Knight, Jack & North, Douglass (1997) ”Explaining Economic Change: The 
Interplay Between Cognition and Institutions”, Legal Theory 3:211-226. 
 
Komesar, Neil (1994) Imperfect Alternatives: Choosing Institutions in Law, 
Economics and Public Policy. University of Chicago Press, Chicago. 
 
Kymlicka, Will (1990, översatt 1995) Modern politisk filosofi: En introduk-
tion. Nya Doxa, Falun. 
 
Lawrence, Michael (2000) ”Common Property and Natural Resource Man-
agement: A Michigan Perspective”, ingår i Kaplowitz (2000): 83-102. 
 
Lewin, Leif (1988) Det gemensamma bästa: Om egenintresset och allmänin-
tresset i västerländsk politik. Carlssons Bokförlag, Stockholm. 
 
Libecap, Gary (1989) Contracting for Property Rights. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge. 
 
Lundquist, Lennart (1992) Förvaltning, stat och samhälle. Studentlitteratur, 
Lund. 
 
McCay Bonnie (1996) ”Common and Private Concerns”, ingår i Hanna et al 
(1996). 
 
McCay, Bonnie (2000) “Property Rights, the Commons, and Natural Re-
source Management”, ingår i Kaplowitz (2000):67-82. 
 
March, James & Olsen, Johan (1989) Rediscovering Institutions: The Organ-
izational Basics of Politics. Free Press, New York. 



Källförteckning 

 239

 
Mattson, Hans (2003) “Aspects of Property Rights”, ingår i Stuckensmidt et 
al. (2003). 
 
Michelman, Frank (1967) “Property, Utility and Fairness: Comments on the 
Ethical Foundations of Just Compensation Law”, Harvard Law Rewiev, vol. 
80:1165-1258. 
 
Milgrom, Paul & Roberts, John (1992) Economics, Organization and Man-
agement. Prentice- Hall International, New Jersey. 
 
Minasian, Jora R (1979) ”Indivisibility, Decreasing Cost, and Excess Capac-
ity: The Bridge” Journal of Law and Economics, vol. 22: 385-97. 
 
Moberg, Erik (1994) Offentliga beslut: En introduktion till den ekonomiska 
teoribildningen inom statsvetenskapen. Mobergs publikationer AB, Kungs-
backa. 
 
Newbury, David (1994) ” The Case for a Public Road Authority”, Journal of 
Transport Economics and Policy, vol. 28: 235-53. 
 
Newton, Kenneth (2002) Who Trusts? The Origins of Social Trust in Six 
European Nations. University of Southampton, Southampton. 
 
Nijkamp, Peter & Shefer, Daniel (1998) “Urban Transport Externalities and 
Pigouvian Taxes: A network Approach”, ingår i Button & Verhoef (1998): 
171-189. 
 
North, Douglass (1990, översatt 1993) Institutionerna, tillväxten och väl-
ståndet, SNS Förlag, Stockholm. 
 
Nozick, Robert (1993) The Nature of Rationality. Princeton University Press, 
Princeton. 
 
Olson, Mancur (1965) The Logic of Collective Action: Public Goods and the 
Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge. 
 
Ostrom, Elinor (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institu-
tions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge. 



 

 240 

 

 
Ostrom, Elinor (2005) Understanding Institutional Diversity. Princeton Uni-
versity Press, Princeton. 
 
Ostrom, Elinor, Gardner, Roy & Walker, James (1994) Rules, Games and 
Common-Pool Resources, University of Michigan Press, Ann Arbor. 
 
Papandreou, Andreas (1994) Externality and Institutions, Clarendon Press, 
Oxford. 
 
Petersson, Olof (1999) Samhällskonsten. SNS Förlag, Stockholm. 
 
Pettit, Philip (1995) ”The Virtual Reality of Homo Economicus”, The Mo-
nist, vol. 78, no. 3:308-329. 
 
Pihl Håkan (1997) Miljöekonomi för en hållbar utveckling, SNS Förlag, 
Stockholm. 
 
Pines, David, Sadka, Efraim & Zilcha, Itzhak (eds) (1998) Topics in Public 
Econonomics. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Putnam, Robert (1993, översatt 1996) Den fungerande demokratin: Medbor-
garandans rötter i Italien. SNS Förlag, Stockholm. 
 
Randall, Alan (1987) Resource Economics: An Economic Approach to Natu-
ral Resource and Environmental Policy(2 ed). John Wiley & Sons Inc, New 
York. 
 
Riker, William & Weimer, David (1995) “The Political Economy of Trans-
formation: Liberalization and Property Rights”, ingår i Banks & Hanushek 
(1995): 80-107.  
 
Rothstein, Bo (1994) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska 
och politiska logik. SNS Förlag, Stockholm. 
 
Rothstein, Bo (1995) “Svensk välfärdspolitik och det civila samhället”, ingår 
i Trägårdh (1995): 94-152. 
 



Källförteckning 

 241

Rothstein, Bo (2003) Sociala fällor och tillitens problem. SNS Förlag, Stock-
holm. 
 
Sandler, Todd (1992) Collective Action. Theory and Applications, Harvester 
Wheatsheaf, Hemel Hempstead. 
 
Sandler, Todd & Tschirhart, John (1997) ”Club Theory: Thirty years later”, 
Public Choice, vol. 93: 335-55. 
 
Schlager, Edella & Ostrom, Elinor (1992) ”Property-Rights Regimes and 
Natural Resources: A Conceptual Analysis”, Land Economics, vol. 68:249-
62. 
 
Scott, Anthony (2000) ”Assigning powers over the Canadian Environment”, 
ingår i Geleotti et al. (2000). 
 
Seabright, Paul (2004) The Company of Strangers: A Natural History of 
Economic Life. Princeton University Press, Princeton. 
 
Sen, Amartya (1995) Etik och ekonomi. SNS Förlag, Stockholm. 
 
Sened, Itai (1997) The Political Institution of private Property. Cambridge 
University Press. 
 
Sheldon, R, Scott, M & Jones, P (1993) ”London Congestion Charging: 
Exploratory Social Research among London Residents”, Proceedings of 
Seminar F of the PTRC 21st Summer Annual Meeting, 129-45. 
 
Skogh, Göran & Lane, Jan-Erik (1993) Äganderätten i Sverige; En lärobok i 
rättsekonomi. SNS Förlag, Stockholm. 
 
Snare, Frank (1972) “The Concept of Property”, American Philosophical 
Quarterly, vol. 9, no. 2:200-206. 
 
Stevenson, Glenn (1991), Common Property Economics: A General Theory 
and Land Use Applications. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Stiglitz, Joseph E (2000) Economics of the Public Sector (3 ed). W.W Norton 
& Company, New York. 



 

 242 

 

 
Stockensmidt, H, Stubkjear, E & Schlieder, C (eds) (2003) The Ontology and 
Modelling of Real Estate Transactions. International Land Management 
Series, Ashgate, UK. 
 
Stubbergaard, Ylva (1999) “Den goda medborgaren som föreningsmedlem 
och brukare: Om politik på nya arenor”, ingår i SOU 1999:84: 181-212. 
 
Swedberg, Richard & Granovetter, Mark (eds) (1992) The Sociology of Eco-
nomic Life. Westview Press, Boulder. 
 
Taylor, Michael (1976) Anarchy and Cooperation. Wiley Press, New York. 
 
Trägårdh, Lars (ed) (1995) Civilt samhälle kontra offentlig sektor. SNS För-
lag, Stockholm. 
 
Umbeck John (1981) A Theory of Property Rights with Applications to the 
California Gold Rush, Iowa State University Press, Ames. 
 
Van Zandt, David E (1993) ”The Lesson of the Lighthouse: ”Government” 
or ”Private” provision of Goods”, Journal of Legal Studies, vol. XXII: 47-72. 
 
Varian, Hal (1992) Microeconomic Analysis (3 ed). W.W. Norton & Com-
pany, New York. 
 
Zajac, Edward (1995) Political Economy of Fairness. The MIT Press, Cam-
bridge. 
 
Österberg, Tommy (2000) Samfälligheter: Handbok för samfällighetsföre-
ningar. Norstedts Juridik, Stockholm. 

Offentligt tryck 

 
Ds 1995:15 Hushållning med knappa naturresurser: Exemplen allemansrät-
ten, fjällen och skotertrafik i naturen. Rapport till expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi, Finansdepartementet. 
 



Källförteckning 

 243

Proposition 1973:160 Anläggningslag m.m. 
 
Proposition 1980/81:165 Om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m. 
 
Proposition 1985/86:1 Ny plan- och bygglag. 
 
Proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster. 
 
SOU 1996:168 Översyn av PBL och va-lagen. Slutbetänkande av Plan- och 
byggutredningen. 
 
SOU 1999:84 Civilsamhället. Forskarvolym VII, Demokratiutredningen. 
 
SOU 2003:61 Trängselavgifter. Delbetänkande av Stockholmsutredningen, 
Näringsdepartementet. 
 
SOU 2004:64 Allmänna vattentjänster. Betänkande av Va-lagsutredningen, 
Miljödepartementet. 
 
SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader. Betänkande av Regelut-
redningen, Näringsdepartementet. 
 
SOU 2004:7 Ledningsrätt. Slutbetänkande av 2002 års ledningsrättsutred-
ning, Justitiedepartementet. 
 
SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande. Slutbetänkande av 
PBL-kommittén,  
 
SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera vägar. Betänkande av utredningen 
om vägavgifter på E6, Näringsdepartementet. 
 


