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1 Hur har nationalekonomin 
förändrats över tid? 

Martin Kragh 

Den nationalekonomiska disciplinen har aldrig varit statisk. I ett längre 

historiskt perspektiv är det tvärtom så att ämnet och dess frågeställningar 

ständigt utvecklats, ibland på ett sätt som kan förefalla dramatiskt. Detta är 

givetvis inte unikt för nationalekonomin. All etablerad kunskap förändras 

över tid, inom samhällsvetenskaperna såväl som inom naturvetenskaperna, 

om än på lite olika sätt. Syftet med detta kapitel är att beskriva hur 

ekonomiämnet och dess frågeställningar utvecklats över tid. 

Nationalekonomin har influerat människors sätt att se på världen, och 

därmed också beslutsfattandet, som i sin tur påverkat samhällsutvecklingen. 

Men samhällsutvecklingen har över tid också gett upphov till nya frågor och 

nya sätt att betrakta gamla problem, vilket i sin tur genererat nytt 

ekonomiskt tänkande. Denna växelverkan kan förklaras av att 

nationalekonomins studieobjekt – det vill säga vårt samhälle och dess 

institutioner – inte heller är statiskt. Teknologiska framsteg, ekonomisk 

tillväxt, demografiska förskjutningar och framväxten av nya politiska idéer 

(som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet) är exempel på saker 

som förändrat vårt sätt att se på världen. 

Betraktat i ett väldigt långt tidsperspektiv finns det givetvis ett antal 

centrala frågeställningar som människan alltid försökt besvara. Redan hos 

Platon (428–348 f.Kr.) och Aristoteles (382–322 f.Kr.) finner vi försök att 

förstå frågor om människans drivkrafter, pengars roll, betydelsen av handel 

och profit, statens roll och hur den bästa samhällsordningen kan tänkas 

uppnås: Hur uppstår samarbete mellan människor? Vilka principer styr 
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utbyte och handel? Hur uppstår val och preferenser? På vilka sätt påverkas 

vi av andra? Är vi konsekventa och rationella när vi gör våra val? Hur 

påverkas vi i en situation av begränsade resurser? 

Vad som har förändrats sedan antikens dagar är med andra ord inte så 

mycket frågeställningarna i sig, utan hur vi förstått dessa frågeställningar 

och deras vidare sammanhang. En kemist kan utgå från att vatten, även för 2 

000 år sedan, bestod av väte och syre. En ekonom måste ta hänsyn till att 

samhället och dess beståndsdelar på många sätt förändrats dramatiskt under 

denna tid, varför svaren på våra klassiska frågeställningar ständigt 

utvecklats, modifierats och kanske förfinats.  

1.2 Att definiera ekonomi är svårt 

För att förstå hur nationalekonomins frågor förändrats måste man först hitta 

en definition av ekonomiämnet, vilket är svårt. Ordet ekonomi härstammar 

från grekiskans oikos, som betyder hushåll, och nomos, som betyder lag. 

Ursprungligen syftade ordet sålunda på de principer som styrde det enskilda 

hushållet, exempelvis i frågor som rörde familjestruktur eller aktiviteter i 

form av jordbruk och enklare handel mellan individer i ett samhälle. I den 

grekiske filosofen Xenofons (ca 430–355 f.Kr.) verk Oikonomikos, var det 

så ordet förstods och beskrevs. Den idag mest vanligt förekommande 

definitionen säger att ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett 

tillstånd som präglas av knapphet. Att resurser är knappa innebär att de är 

begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Att lära sig hushålla 

med de resurser som finns på bästa möjliga sätt har sålunda ofta setts som 

ett av ekonomiämnets viktigaste bidrag.  

Nationalekonomi är det svenska namnet på den disciplin som på engelska 

idag i korthet kallas economics. Benämningen nationalekonomi härstammar 

från tidigt 1800-tal och indikerar hur analysen flyttats från det enskilda 

hushållet till nationen eller staten som helhet. Ett av de mest inflytelserika 

verken från denna tid, Adam Smiths (1723–1790) Wealth of Nations (1776), 

definierade nationalekonomin som en del av den kunskap de styrande i ett 
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land behöver besitta för att kunna uppnå två viktiga mål: att öka invånarnas 

välstånd samt att bygga en välmående och stark nation. Nationalekonomi 

var under denna period sålunda starkt associerad med en specifik politik, där 

de centrala frågeställningarna utgick från vad de styrande i ett land ansåg 

vara mest angeläget. Effektiv hushållning var, enligt Smith, helt enkelt den 

politik som maximerade en stats och dess invånares totala välstånd. 

Allteftersom nationalekonomin växte fram som en separat disciplin under 

1800-talet kom ämnet att avgränsas och definieras på nya sätt. Den brittiske 

ekonomen Alfred Marshall (1842–1924) beskrev i sitt verk Principles of 

Economics (1890) ämnet som ”en studie av människan i livets ordinarie 

aktivitet”. Problemet med såväl Smiths som Marshalls definitioner, även om 

vi förstår ungefär vad som avses, är att de definierar ekonomi i termer av 

vad som studeras. En mer analytisk definition gavs av Lionel Robbins, även 

han en brittisk ekonom, som 1932 beskrev ekonomi mer förutsättningslöst 

som ”vetenskapen som studerar mänskligt beteende som ett förhållande 

mellan mål och knappa medel som har alternativa användningsområden”.  

Robbins definition är emellertid också mycket bred. Allt beteende som 

involverar val mellan knappa resurser, kan enligt Robbins definition anses 

tillhöra ämnets tänkbara sfär. Fördelen med en sådan definition är att den 

inkluderar alla fenomen vi vanligtvis associerar med ekonomi – som priser, 

pengar, marknader, handel, produktion och distribution. Men om vi väljer 

att betrakta även tid som en knapp resurs, kan definitionen inkludera i 

princip all form av mänsklig aktivitet. Det är därför inte en slump att ämnet 

av vissa skämtsamt definierats som ”allt  vad ekonomer gör”. Med en bred 

definition, följer att frågeställningarna inom nationalekonomin kan vara 

väldigt mångsidiga.  

I nästföljande avsnitt ges några exempel på hur nationalekonomins 

frågeställningar förändrats genom historien. För att göra texten mer 

överblickbar begränsas tidsperspektivet till de senaste hundra åren. Syftet är 

inte att skriva ämnets fullständiga historia, utan att illustrera hur samspelet 

mellan ekonomiska idéer och den generella samhällsutvecklingen vid olika 

tidpunkter i historien generat nya perspektiv och infallsvinklar på 
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människans tillvaro. Först måste vi emellertid försöka oss på en definition 

av vad en nationalekonom är och gör.   

1.3 Vad gör en nationalekonom? 

För de flesta människor är bilden av en nationalekonom den som ges i 

media. När regeringen presenterat sin nya budget, när nya siffror om 

arbetslösheten publicerats, eller när en ekonomisk kris uppstår, ombeds ofta 

en nationalekonom att kommentera vad som pågår. Nationalekonomer har, 

för att använda ett modernt uttryck, ett högt förtroendekapital. Men 

nationalekonomi som disciplin har också utvecklats och förändrats mycket 

över tid, och långt ifrån alla aktiva forskare sysslar med forskning som 

intresserar de stora tevekanalerna. Så, vad gör egentligen en 

nationalekonom?  

I vår del av världen är en nationalekonom en person som doktorerat i 

ämnet nationalekonomi – eller möjligtvis ett näraliggande ämne – och som 

sedan anställs vid ett universitet eller en högskola för att där undervisa och 

bedriva forskning. Det har blivit ett självbekräftande system: en 

nationalekonom är vad andra nationalekonomer anser vara en 

nationalekonom. Denna ordning är givetvis logisk och har sina historiska 

förklaringar. Under de 2 000 år som förflöt mellan antiken och 1800-talets 

slut existerade inte nationalekonomi som en separat akademisk disciplin. 

Frågeställningar vi betraktar som ekonomiska – som rör handel, pengar och 

produktion – utvecklades istället av filosofer, handelsmän, jurister och 

politiska beslutsfattare. Ämnets kanske mest kända företrädare, Adam 

Smith, var professor i moralfilosofi. Ämnets kanske mest kände kritiker, 

Karl Marx (1818–1883), var frilansande journalist, filosof och revolutionär 

politiker.  

För en akademiker som Smith var ekonomi endast en av många 

discipliner som en allmänbildad professor måste behärska. Lika viktigt som 

att förstå principerna bakom handel och banker var förståelsen av frågor om 

etik, retorik, historia, geografi och politik – samt en förtrogenhet med flera 
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olika språk inklusive de antika. Sedan dess har situationen förändrats, något 

som har att göra med att den akademiska världen blivit alltmer 

specialiserad. Allteftersom universiteten växte och blev fler under de 

närmaste 150 åren, uppstod också möjligheter att avgränsa olika ämnen från 

varandra. I Europa och USA etablerades vid 1800-talets slut för första 

gången separata institutioner och akademiska tjänster med fokus enbart på 

ekonomi. Dessa institutioner har i sin tur delats upp i ytterligare nya ämnen, 

som företagsekonomi, nationalekonomi, finansiell ekonomi och ekonomisk 

historia. Som student och även forskare kan det vara lätt att ta dessa 

institutionella uppdelningar för givna, men de har i själva verket ständigt 

förändrats och anpassats efter nya omständigheter.  

Specialiseringen inom akademin har lett till att nationalekonomin fått en 

tydligare avgränsning. Det första steget i denna riktning togs under 1800-

talets sista kvartal, då grunderna för vad som senare kom att kallas den 

neoklassiska skolan formulerades av ekonomer som Alfred Marshall och 

Stanley Jevons (1834–1882). Den neoklassiska skolan är inte en exakt 

avgränsad skolbildning, men något förenklat kan man säga att den  i sin tur 

lägger grunden för det som idag utgör mikroekonomin. De neoklassiska 

ekonomerna utgick från att människor har rationella preferenser, att dessa 

kan identifieras och värderas, att aktörer maximerar sin nytta eller profit och 

att människor agerar oberoende på grundval av fullständig och relevant 

information. Den neoklassiska skolan utgår från metodologisk 

individualism, vilket innebär att utgångspunkten för analysen är den 

enskilda individen snarare än olika samhällsklasser. För att ge konkreta 

exempel var det den neoklassiska skolan som för första gången systematiskt 

resonerade i termer av nyttofunktioner, resursallokering, partiell och 

generell jämviktsanalys och priselasticitet. 

På 1930-talet gjordes för första gången en distinktion mellan mikro- och 

makroekonomi, en distinktion som tillämpas än idag. Mikroekonomi 

inbegriper som sagt neoklassiska frågor kring hur hushåll och företag 

agerar. Makroekonomi studerar dessa fenomen på mer aggregerad nivå och 

undersöker sådant som konjunkturer, arbetslöshet och ekonomisk politik. 
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Efter andra världskriget utvecklades nya specialiseringar, som ekonometri, 

spelteori och ekonomisk psykologi. Under denna epok skedde också en 

metodutveckling som innebar ökad fokus på matematik och statistik. 

Tidigare ekonomer hade som regel förlitat sig på verbal analys och använt 

väldigt lite eller ingen matematik alls. Under 1900-talets andra hälft blev 

nationalekonomin avsevärt mer teknisk och matematisk – något som ökade 

kraven på förkunskaper hos alla som ville kunna tillägna sig 

forskningsresultaten.  

Matematikens starka roll inom dagens nationalekonomi har kritiserats på 

flera olika grunder: 

 En typ av kritik handlar om att begreppsapparater som gjorts alltför 

abstrakta inte kan fånga verkligheten och saknar praktisk relevans. 

Ekonomer ska trots allt lösa problem som arbetslöshet och fattigdom, 

inte isolera sig som filosofer i sina elfenbenstorn.  

 En annan typ av kritik handlar om att matematiken är ett maktspråk, 

tillgängligt för vissa men otillgängligt för de flesta. Genom att formulera 

sig i komplexa ekvationer har nationalekonomer effektivt exkluderat 

många personer i onödan.  

 En tredje typ av kritik baserar sig på misstanken att nationalekonomer 

formulerar sig abstrakt och matematiskt med flit, för att dölja det faktum 

att resonemangen i själva verket inte är så sofistikerade som de kan ge 

sken av.  

Att döma ut matematiken på dessa grunder vore emellertid fel, om man inte 

samtidigt belyser vad den faktiskt åstadkommit. Matematiken kan sägas ha 

varit relevant i den utsträckning som den faktiskt har påverkat ämnets 

innehåll – något som den utan tvivel har gjort inom en rad olika områden. 

En mer formaliserad analys har gjort det möjligt att härleda resultat på ett 

mer rigoröst sätt och med en högre grad av generaliserbarhet. Det vill säga, 

genom logisk och matematisk metod har det varit möjligt att nå slutsatser 

som kanske inte hade varit möjliga att nå med verbal analys. Den 

formaliserade analysen kan också enklare tillämpas på olika problem, vilket 

gör den möjlig att såväl validera som falsifiera. Matematiken har även visat 
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sig vara viktig för uppkomsten av nya nationalekonomiska 

forskningsområden, som ekonometri, spelteori och generell jämviktsanalys. 

Med datorernas inträde, som skedde på bred front från 1970-talet och 

framåt, kunde ekonomer för första gången med sofistikerad statistisk analys 

behandla mycket stora mängder data – något som inte hade varit möjligt 

utan matematiken.   

Arbetsmarknaden för ekonomer har också förändrats. Makroekonomins 

viktigaste förgrundsgestalt, den brittiske ekonomen John Maynard Keynes 

(1883–1946), visade på 1930-talet hur ekonomiska analysverktyg kunde 

användas för att styra konjunkturcykeln mot full sysselsättning. I sitt 

viktigaste verk, General Theory of Employment, Interest, and Money 

(1936), utvecklade han ett teoretiskt ramverk kring vilket problem som 

arbetslöshet, penningpolitik och finanspolitik kunde diskuteras. Under 

denna tid, då den stora depressionens utbrott 1929 hade resulterat i ett 

årtionde av hög arbetslöshet och kris, var dessa problem helt centrala för 

politiken. I USA tillträdde Franklin D. Roosevelt (1882–1945) som 

president 1933, varpå ett program för att stimulera sysselsättningen 

lanserades under parollen New Deal – ett program med vilket Keynes teorier 

över tid kom att starkt förknippas. I Sverige kom under dessa år två 

framstående nationalekonomer, Gunnar Myrdal (1898–1987) och Bertil 

Ohlin (1899–1979), också att bli statsråd och välkända politiker med 

liknande politiska program.      

Detta är inte rätt plats för att diskutera huruvida Keynes teori var korrekt 

eller inte – om detta diskuteras det fortfarande livligt inom makroekonomin. 

Däremot kan vi konstatera att nationalekonomin under denna epok fick en 

mycket mer central roll som ett slags problemlösare, vars metoder kunde 

användas inom en rad olika fält. Bland beslutsfattare kom det att betraktas 

som avgörande att den ekonomiska politiken baserades på akademisk 

analys. Det är därför ingen slump att en rad länder i Europa under 1900-

talets första hälft inrättade oberoende konjunkturinstitut och andra 

organisationer vars primära syfte var att leverera bästa möjliga underlag för 

politiker (Konjunkturinstitutet i Sverige grundades exempelvis 1937). 
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Nationalekonomer kom att betraktas som oberoende och trovärdiga röster, 

till vilka allmänheten kunde söka sig för svar på viktiga frågor. Det är inte 

heller någon slump att en del nationalekonomer också själva blev politiker 

eller viktiga rådgivare åt beslutsfattare. I denna tid fick nationalekonomer ett 

högt anseende och många nya karriärvägar öppnades upp för dem inom 

näringsliv, akademi och statsförvaltning. 

En nutida nationalekonom är i mångt och mycket en person som är 

specialist på matematisk och statistisk metod. Om man till exempel tittar på 

några av doktorsavhandlingarna framlagda vid Nationalekonomiska 

institutionen vid Stockholms universitet åren 2014 till 2016, hittar man 

självklart en rad traditionella ämnesområden, som studier av företag, 

arbetslöshet och skattepolitik, men också ”icke-traditionella” 

ekonomiämnen som kriminalitet, klimatförändringar och konflikter i 

Rwanda och Uganda. Endast en mindre del av forskningen handlar som 

regel om de frågor studenter möter på grundkursen i nationalekonomi. Och 

endast en minoritet av alla nationalekonomer forskar på de traditionella 

områden som beskrevs i början av detta avsnitt. Denna ämnesmässiga 

pluralism är ett resultat av att de nationalekonomiska metoderna, till 

exempel statistik och matematisk analys, kan appliceras på många olika 

samhällsvetenskapliga problem.  

Som ett led i ämnets utveckling har nationalekonomin de senaste tre 

årtiondena med andra ord kommit att ”inkräkta” på andra näraliggande 

discipliner som statskunskap, kriminologi och juridik, men också på 

naturvetenskaper som biologi och neurovetenskap. Vissa ämnesföreträdare 

har kritiserat denna utveckling som nationalekonomisk imperialism, men 

förändringen är i sig inte märklig. Gränserna mellan olika discipliner har, 

som vi såg inledningsvis, alltid varit flytande och i viss mån arbiträra. 

Vetenskap har historiskt sett alltid gynnats av korsbefruktning och möten 

mellan olika ämnesområden. Genom att applicera nationalekonomisk metod 

på problem inom andra discipliner, har nya forskningsfrågor uppstått och 

gamla sådana återuppstått och kunnat besvaras med nya infallsvinklar.      
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1.4 Nationalekonomin sedan 1970-talet 

Föregående avsnitt beskrev i korthet hur nationalekonomin formades som 

akademisk disciplin under 1900-talet. I detta avsnitt beskrivs grunddragen i 

de förändringar som skett från 1970-talet och fram till idag. Under denna tid 

ägde viktiga förändringar rum i grundläggande nationalekonomiska synsätt 

på sådant som marknadens funktionssätt och statens roll i ekonomin. Dessa 

förändringar ägde rum som en del av en större samhällsomvandling, som 

delvis drevs fram av nya teknologiska landvinningar (som 

informationsteknologi och sjunkande transportkostnader), politiska 

paradigmskiften och globalisering. De politiska förändringarna innebar att 

synen på marknader blev mer positiv, regleringar av näringslivet 

liberaliserades, skatter sänktes och industrier som tidigare varit 

nationaliserade privatiserades. Det har funnits en växelverkan mellan 

nationalekonomins förändringar och politiska förändringar och 

nationalekonomisk forskning har såväl inspirerat som inspirerats av nya 

synsätt på den ekonomiska politiken. 

Ekonomer som Keynes hade på 1930-talet argumenterat att statlig 

intervention, regleringar och karteller kunde användas för att lösa 

ekonomiska problem. På 1970-talet svängde pendeln, när en ny generation 

ekonomer förespråkade mer utrymme för fria marknader och statlig 

intervention istället beskrevs som ett hinder för ekonomins funktionssätt.  

Det fanns flera skäl till att denna förändring ägde rum, först i Västeuropa 

och Nordamerika och senare i andra delar av världen. (De socialistiska 

ekonomierna i Sovjetunionen, Kina och Östeuropa existerade mer eller 

mindre oförändrade fram till 1980-talet. Där skedde förändringarna först 

senare och främst av andra skäl). Dels kom forskningsresultat som 

ifrågasatte tidigare uppfattningar om den ekonomiska politikens verkningar 

och teoretiska ramverk, dels uppstod nya politiska strömningar, företrädda 

av ledare som Ronald Reagan (1911–2004) och Margaret Thatcher (1925–

2013), som ifrågasatte den tidigare förda politiken på ideologiska grunder.    

Något förenklat kan man säga att det fram till 1970-talet rådde en 

konsensus bland ekonomer om nyttan av statlig intervention i ekonomin. Så 
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kallade marknadsmisslyckanden, som offentliga varor, externaliteter och 

imperfekt konkurrens, ansågs kunna lösas på ett adekvat sätt med 

regleringar, övervakning och statlig planering. Risken för statliga 

misslyckanden belystes inte i någon större utsträckning och beslutsfattare 

antogs vara inriktade på att maximera samhällsnyttan och ha tillräcklig 

information för att åstadkomma detta. Inom nationalekonomin som disciplin 

var det här den stora förändringen kom att äga rum. Erfarenheten från 

efterkrigstiden visade att politiker kunde agera på sätt som kanske 

maximerade deras egen nytta (till exempel av att bli omvalda), men som 

hade negativa konsekvenser för samhällsekonomin (till exempel i form av 

kroniska budgetunderskott eller korruption). Denna praktiska erfarenhet 

kunde i sin tur förklaras av ny teoriutveckling, som därmed kom att ersätta 

eller komplettera tidigare vetenskapliga doktriner. 

Den tydligaste förändringen skedde inom makroekonomin. Keynes och de 

ekonomer som verkade i hans tradition hade antagit att politiska 

beslutsfattare som regel hade en viss grad av inflytande över hur den 

ekonomiska aktiviteten i ett land utvecklades – så kallad 

stabiliseringspolitik. Dessa idéer utmanades av den amerikanske ekonomen 

Milton Friedman (1912–2006), som i en viktig artikel framlagd vid 

American Economic Association 1967, argumenterade för att en 

arbetslöshetsnivå som avvek från vad han benämnde den naturliga nivån 

oundvikligen skulle följas av antingen accelererande eller minskande 

inflation, som på sikt skulle bli ohållbar. Enligt Friedman fanns det vid varje 

given tidpunkt en viss nivå av arbetslöshet i ett land som är förenlig med ett 

stabilt penningvärde – den så kallade naturliga arbetslöshetsnivån. Om 

arbetslösheten understiger denna nivå uppstår inflation, vilket resulterar i 

sjunkande reallöner följt av lönekompensationskrav och än högre inflation. 

Men högre nominella löner skulle i sin tur leda till lägre efterfrågan på 

arbetskraft, och sålunda stigande arbetslöshet. Det primära målet för den 

ekonomiska politiken borde därför vara prisstabilitet, och inte full 

sysselsättning, som Keynes hade argumenterat för.    
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Ytterligare en viktig förändring har varit det mer explicita 

sammanförandet av mikro- och makroekonomisk teori. Teorin om rationella 

förväntningar, formulerad av ekonomer som Robert Lucas (1937–) och 

Edmund Phelps (1933–), säger att människor lär sig och att deras 

förväntningar påverkas av all tillgänglig information. Vidare antas det i 

teorin att de beteenden som syftar till att skaffa information styrs av 

nyttomaximering. Detta innebär att om det är lönsamt att skaffa ny 

information eller skaffa sig information på ett nytt sätt, kommer människor 

att göra det. Implikationerna av dessa idéer för makroekonomin kan 

sammanfattas som följer: om förväntningar är rationella måste de på lång 

sikt vara i genomsnitt korrekta, eftersom allt annat implicerar att människor 

ignorerar lättillgänglig information. Friedman argumenterade aldrig för att 

keynesiansk stabiliseringspolitik var omöjlig i sig, men reste ett antal 

praktiska invändningar mot stabiliseringspolitiken. Det nya i teorin om 

rationella förväntningar var att stabiliseringspolitik betraktades som just 

omöjlig, såtillvida att beslutsfattare inte hade mer information än den privata 

sektorn. Detta synsätt har blivit känt som nyklassisk makroekonomi, just för 

att det fullt ut tillämpar neoklassiska antaganden om rationellt beteende för 

att lösa makroekonomiska frågeställningar.     

Friedmans teorier om naturlig arbetslöshet och förväntningars betydelse 

har haft ett viktigt inflytande över synen på hur ekonomisk politik bör 

bedrivas. Sverige och många andra länder har sedan början av 1990-talet ett 

så kallat inflationsmål som upprätthålls av politiskt oberoende centralbanker 

– en politik influerad av den skolbildning Friedman skapade 

(”monetarismen”). Och synen på stabiliseringspolitikens förmåga att styra 

konjunkturcykelns utveckling är hos nutida ekonomer mycket mer försiktig; 

man eftersträvar låg arbetslöshet men betonar även riskerna med långvariga 

budgetunderskott och en hög statsskuld. Teorin om rationella förväntningar 

har gett makroekonomin ett mycket väldefinierat men också snävt ramverk, 

då teorin baseras på antaganden om mänsklig psykologi och 

samhällsförhållanden som av många kritiserats för att vara för abstrakta 

och/eller orealistiska. Makroekonomin har som ett resultat blivit ett fält med 
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flera konkurrerande synsätt, vilka har olika implikationer för hur den 

ekonomiska politiken bäst bedrivs i ett land.  

En annan förändring inom ämnet gäller mikroekonomins syn på statlig 

intervention. Regleringar av marknader har i ökad utsträckning kommit att 

betraktas lika mycket som ett sätt att snedvrida resursallokering som ett sätt 

att lösa problem. Ett exempel är de hyresregleringar som infördes i mitten 

av 1900-talet i många länder för att styra fördelningen av bostäder obeaktat 

den boendes inkomstnivå, men som över tid gett upphov till fenomen som 

bostadsbrist, köer och svarta marknader. I Sverige finns hyresregleringarna 

fortfarande kvar, men avregleringar som på 1950-talet hade varit otänkbara 

har kommit att införas på en rad områden. I många länder har myndigheter 

utfärdat så kallade utsläppsrätter, ett system för att begränsa eller minska 

mängden giftutsläpp i en industri med hjälp av marknadens egen 

incitamentstruktur. Avregleringar har även skett inom sektorer som 

eldistribution, järnvägar och telekommunikation. När den tredje 

generationens mobiltelefoni skulle rullas ut i början av 2000-talet, fick 

bolagen i vissa länder konkurrera om ett begränsat antal licenser i en 

budgivnings- eller auktionsprocess. Samtliga dessa fall är exempel på hur 

politiska beslutsfattare låtit marknaden spela en viktigare roll i frågor där de 

själva tidigare hade fattat alla beslut om resursallokering.    

Nationalekonomin genomgick i vissa hänseenden en pendelsvängning 

under 1900-talets andra hälft. Inom makroekonomin illustreras förändringen 

bäst av kontrasterna mellan ämnets två viktigaste gestalter, Keynes och 

Friedman. Keynes hade argumenterat för att kontracyklisk politik är möjlig, 

något Friedman var skeptisk emot. Keynes hade argumenterat för att det 

primära målet med den ekonomiska politiken var full sysselsättning, medan 

målet för Friedman var prisstabilitet. Inom mikroekonomin förändrades 

samtidigt synen på marknadens funktionssätt. På områden där regleringar 

och statlig intervention tidigare hade betraktats som lösningen på problem 

som externa effekter (externaliteter) och naturliga monopol, kom 

lösningarna nu snarare att fokusera på att skapa konkurrens och så effektiva 

marknader som möjligt. Dessa förändringar inom nationalekonomin kom i 
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vissa hänseenden också att influera den ekonomiska politik som bedrivits i 

många länder sedan 1970-talet.     

1.5 Nya inriktningar och 
nationalekonomins kritiker 

En påtaglig trend inom nationalekonomin under de senaste årtiondena har 

varit expansionen mot andra näraliggande ämnesområden. Samtidigt har 

ämnet i sig genomgått viktiga förändringar, något vi såg i föregående 

avsnitt. Även nya nationalekonomiska inriktningar, som ekonomisk 

psykologi och feministisk ekonomi, har uppstått. Under perioder har dessa 

inriktningar utmanat eller ignorerats av den etablerade huvudfåran i ämnet, 

för att senare absorberas och bli en del av den. I andra fall har de fortsatt att 

existera vid sidan om huvudfåran, något som är fallet med exempelvis de så 

kallade radikala och österrikiska skolbildningarna, som är kritiska mot hur 

nationalekonomisk forskning bedrivs. Ett resultat av denna utveckling är att 

disciplinen sedan 1970-talet blivit mycket mer mångsidig än tidigare. Detta 

avsnitt beskriver hur dessa förändringar och olika alternativa skolbildningar 

har påverkat nationalekonomin. 

En av de mest bestående invändningarna mot mikroekonomin har gällt 

det sätt på vilket mänskligt beteende förklaras. I den neoklassiska 

traditionen har ekonomiska beslut, något förenklat, antagits grunda sig på 

perfekt information och utföras av rationella individer som maximerar sin 

nytta eller vinst –så kallade homo economicus. Och även om få ekonomer 

kanske trott på dessa antaganden i sig, har de ansetts fungera som rimliga 

utgångspunkter så länge de genererat användbara förutsägelser och 

förklaringar. En viktig del av kritiken har riktat in sig på antagandet om 

perfekt information. Teorin om asymmetrisk information, som fick sitt 

genomslag på 1970-talet, säger tvärtom att människor sällan har tillgång till 

perfekt information, varför rationellt beteende – förstått som perfekt 

beteende – inte existerar.  
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Beteendeekonomi 

En del av de forskare som sökt fördjupa frågan om mänskligt agerande har 

verkat inom vad som kommit att kallas beteendeekonomi eller ekonomisk 

psykologi.  Herbert Simon (1916–2001) argumenterade för att det ligger i 

människans natur att fatta beslut som inte är perfekta utan snarare tillräckligt 

bra. Mänskligt beteende var enligt hans synsätt varken helt korrekt eller helt 

arbiträrt utan rimligt effektivt – ett förhållande han benämnde begränsad 

rationalitet. I en studie av hur stormästare i schack fattade beslut om olika 

drag, noterade Simon hur komplexa val ofta gjordes inom loppet av 

sekunder. På frågan om hur de fattade sina beslut nämnde spelarna 

betydelsen av aspekter som intuition och professionella omdömen. Simon 

insåg att frågan om intuition berättade något viktigt om människans hjärna, 

närmare bestämt något om vår förmåga till undermedveten 

mönsterigenkänning. Om resonemanget överförs på exempelvis företag, 

menade han att det som utmärker erfarna chefer inte är att de analyserar all 

tänkbar information, utan att de utgår från vissa tumregler som ger rimliga 

resultat. 

En viktig konsekvens av beteendeekonomin har varit inträdet av 

experimentell ekonomi, som försåg forskningen med nya metoder för att 

testa teorier och hypoteser. Inom experimentell ekonomi upprättas 

laboratorieliknande situationer, där människors beteende kan studeras under 

kontrollerade förhållanden. En gränsöverskridande pionjär inom detta fält 

var psykologen Daniel Kahneman (1934–). Likt Simon menade Kahneman 

att människor använder sig av tumregler för att komma fram till snabba 

svar. I en popularisering av sin forskning gjorde han en distinktion mellan 

svar baserade på intuition (System 1) och mer systematiskt och överlagt 

tänkande (System 2). Dilemmat, enligt Kahnemans argumentation, uppstår 

när människor enbart använder System 1-tänkande och därmed, i vissa mer 

komplexa situationer som kräver System 2-tänkande, fattar felaktiga beslut. 

Den beteendevetenskapliga forskningen är fortfarande relativt ung, men har 

redan visat hur nationalekonomins förståelse av rationalitet och mänskligt 

agerande kan göras mycket mer komplex än vad som tidigare varit fallet.   
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Feministisk ekonomi 

En annan relativt ung inriktning är feministisk ekonomi, som på 1970-talet 

uppstod som en motreaktion på den nationalekonomiska huvudfåran och de 

luckor den uppfattades innehålla. Ämnet är relativt brett, men har som regel 

riktat in sig på frågor som diskriminering och skillnader mellan kvinnors 

och mäns situation på arbetsmarknaden. En nyckeldistinktion inom 

feministisk ekonomi är den mellan kön, det vill säga den biologiska 

skillnaden mellan män och kvinnor, och genus, det vill säga samhällets 

sociala konstruktion av kön. Där tidigare forskning förklarat observerade 

skillnader endast med hänsyn till kön, menade feministisk ekonomi att 

många åtskillnader mellan män och kvinnor kan förklaras av stereotyper och 

föreställningar om manligt respektive kvinnligt. Två frågor där denna 

distinktion aktualiseras är synen på hushållsarbete (som historiskt sett 

utförts primärt av kvinnor) och barnafödande (som påverkar kvinnors 

arbetsmarknadsdeltagande). Såtillvida att etablerade föreställningar – såsom 

de uttrycks i exempelvis lagstiftning eller samhällets informella normer – 

kan påverka mäns och kvinnors valmöjligheter, är det viktigt att också förstå 

de mekanismer som ger upphov till dessa föreställningar. 

Marianne Ferber (1923–) har kritiserat nationalekonomin för att ha fört ett 

cirkelresonemang kring arbetsdelningen mellan män och kvinnor: kvinnor 

förklaras ha specialiserat sig på hushållsarbete, eftersom de tjänar mindre än 

män på arbetsmarknaden, och deras lägre löner rättfärdigas i sin tur av det 

faktum att de specialiserat sig på hushållsarbete. Vad denna förklaring inte 

tar hänsyn till, menar Ferber, är förekomsten av feedbackeffekter. Vad 

hypotesen om feedback säger är att kvinnors relativt sett lägre ersättning på 

arbetsmarknaden i sig hämmar deras incitament att investera i utbildning 

eller arbetsmarknadserfarenhet (sitt humankapital), och detta förstärker den 

existerande arbetsdelningen mellan män och kvinnor. Lägre löner leder till 

lägre arbetsmarknadsdeltagande, vilket i sin tur innebär lägre lön. Eftersom 

forskningen har visat att löneskillnader mellan män och kvinnor minskar ju 

högre arbetsmarknadsdeltagande kvinnor uppnår, förefaller hypotesen om 

feedback ha ett visst förklaringsvärde.  
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Nationalekonomisk forskning har bidragit till vår kunskap om hur 

föreställningar om kvinnligt och manligt påverkar våra val. En banbrytande 

studie av Claudia Goldin (1946–) och Cecilia Rouse (1963–),visade hur 

rekryteringen till symfoniorkestrar i USA förändrades drastiskt när 

kandidatens kön inte längre gjordes känt för juryn. Med andra ord visade 

författarna empiriskt hur diskriminering på grundval av kön kan uppstå i 

olika situationer. I studien visade de hur man, genom att med åren ha 

övergått till provspelningar där man lät kandidaterna uppträda bakom en 

skärm – så att de var osynliga för åhörarna – hade ökat kvinnors chanser att 

väljas markant. Även tillämpningen av experimentell ekonomi, där man 

upprättar kontrollerade studier, har kastat ljus över beteendemässiga 

skillnader mellan kvinnor och män. Studier av dessa slag bekräftar att 

ekonomisk teori kan behöva ta mer hänsyn till såväl biologiskt kön som 

kulturellt sammanhang för att förklara mänskligt beteende. 

Heterodoxa skolbildningar 

Vid sidan om nationalekonomins huvudfåra finns ett antal avvikande, 

heterodoxa, skolbildningar. Tre heterodoxa skolbildningar som fortfarande 

är relativt livaktiga som egna fält är:  

 radikal ekonomi (ibland benämnd marxistisk ekonomi) 

 postkeynesiansk ekonomi (som bygger vidare på Keynes teorier)  

 den österrikiska skolan.  

De heterodoxa skolbildningarna kan sinsemellan vara väldigt olikartade, 

men har gemensamt att de av olika skäl är kritiska mot hur mycket 

nationalekonomisk forskning bedrivs. Som vi noterade ovan har 

nationalekonomin befunnit sig i ständig förändring, och en viktig drivkraft i 

denna förändring har varit kritik utifrån. Exempelvis existerar feministisk 

ekonomi som en egen skolbildning, men samtidigt är dess grundläggande 

idéer förankrade också inom nationalekonomins huvudfåra. Vad som anses 

tillhöra nationalekonomins huvudfåra kan sålunda variera över tid.  
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Radikal ekonomi intresserar sig framförallt för frågor som fattigdom, 

imperialism, konflikt, globalisering och ekologi. Ett uttalat mål inom skolan 

är att bidra till en mer realistisk förståelse för kapitalism, vilket man hävdar 

att neoklassisk teori misslyckats med att göra. I synnerhet brukar radikal 

ekonomi lyfta fram tre aspekter: betydelsen av historia, det institutionella 

sammanhanget och betydelsen av maktperspektiv och konflikt. Historia är 

centralt då det förflutna alltid formar nutidens förutsättningar. Individens 

beteende kan i sin tur inte förstås utan hänsyn till det specifika 

institutionella sammanhanget, som också omfattar de vidare 

socioekonomiska omständigheterna. Slutligen är makt- och 

konfliktperspektiv avgörande, då de betraktas som centrala delar av 

kapitalismens funktionssätt. Fria val är i många situationer endast 

illusoriska, då ekonomin också präglas av tvång och ojämlikhet för de som 

saknar resurser eller på andra sätt är missgynnade. Radikala ekonomer 

förespråkar därför ofta politiska åtgärder som kompenserar för vad de 

betraktar som strukturella missförhållanden i samhället.  

Termen postkeynesianism myntades på 1970-talet av ekonomer som var 

kritiska mot Friedman och Lucas. Drivande var, som termen indikerar, 

ekonomer som ansåg att flera av Keynes viktiga insikter hade gått förlorade 

i den nyklassiska makroekonomin. Postkeynesiansk ekonomi särskiljer sig i 

sin syn på metod och vetenskapsfilosofi. I likhet med Keynes har dess 

företrädare eftersträvat en öppen och flexibel analys för att förklara 

mänskligt beteende. Många postkeynesianer är skeptiska till formaliserade 

modeller och ekonometri, eftersom historiska samband inte anses 

tillämpbara på förutsägelser om framtiden därför att förekomsten av 

osäkerhet gör alla försök till statistiska skattningar instabila. På grundval av 

detta avfärdas också tanken på att makroekonomin ska baseras på 

mikroekonomiska teorier om rationellt beteende. Tvärtom betonar 

postkeynesianer betydelsen av osäkerhet, sedvanor, konventioner och 

samhällsinstitutioner, fenomen som samtliga påverkar mänskligt beteende.    

Den österrikiska skolan kallas så därför att forskare associerade med 

denna skolbildning bygger vidare på den tradition som utvecklades av 
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österrikarna Ludvig von Mises (1881–1973) och Friedrich von Hayek 

(1889–1992). Vissa idéer som sedan början varit viktiga inom österrikisk 

ekonomi, som metodologisk individualism och marginalnytta, delas även 

med den nationalekonomiska huvudfåran. Men Mises och Hayek kom att 

komplettera dessa idéer. En viktig aspekt var deras insisterande på att 

marknader och konkurrens måste förstås som en process över tid. Individens 

agerande sker i en miljö präglad av osäkerhet, där marknadspriser uppstår 

som ett resultat av en mångfald av decentraliserade beslut på mikronivå. 

Generella jämviktsanalyser, där dessa aspekter inte inkluderats i analysen, är 

sålunda inkompletta. Enligt Mises och Hayek leder fria marknader inte alltid 

till felfria resultat, men de ansåg det inte finnas något bättre alternativ. 

Statlig intervention, menade de, skapar snedvridande effekter, vilket gynnar 

endast vissa särintressen. Politiskt var de båda libertarianer, och 

förespråkade därmed en så liten roll för staten i ekonomin som möjligt.   

Sammanfattande kommentarer 

Syftet med detta kapitel har varit att illustrera hur nationalekonomins 

grundläggande frågor och angreppssätt förändrats över tid. Denna antologi 

ger en presentation av de olika frågor som ekonomer studerar och 

vidareutvecklar. En grupp kapitel fokuserar på teori- och metodfrågor. I 

kapitel 2 beskriver David Sundström hur ekonometri kan användas för att 

testa ekonomiska teorier empiriskt och vilka problem som kan uppstå. 

Johanna Möllerström förklarar i kapitel 5 hur en relativt ung metod, 

experimentell ekonomi, kan användas för att bättre förstå ekonomiska 

teorier om rationellt beteende och människors beteende i allmänhet. I kapitel 

6 beskriver Erik Mohlin grunderna i evolutionär spelteori och hur denna 

teori kan användas för att förstå och fördjupa ekonomiska jämviktsteorier. 

Frågan om hur ekonomer bör mäta välfärd diskuteras av Martin Berlin i 

kapitel 17, som presenterar tre olika ansatser – bruttonationalprodukt, 

sociala indikatorer och subjektivt välbefinnande – och förklarar hur dessa 

förhåller sig till varandra. 
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En annan grupp kapitel fokuserar på betydelsen av ekonomisk analys 

inom området offentlig ekonomi. Offentlig ekonomi är den del av 

mikroekonomin som studerar fenomen som skatter, utbildning, hälsa, 

pensionssystem, ojämlikhet och social välfärd. I kapitel 3 diskuterar Helena 

Holmlund hur ekonomisk metod kan användas för att studera effekterna av 

politiska satsningar, som levnadsvillkor, jämställdhet, arbetsmarknad och 

miljö. Maria Börjesson utvidgar i kapitel 4 denna diskussion till att även 

omfatta perspektiv från ekonomisk analys på transportpolitiska beslut som 

infrastruktursatsningar. Tommy Andersson beskriver i kapitel 8 grunderna i 

matchningsteori, och hur resurser som kommunala tjänster och sjukvård kan 

allokeras effektivt utan priser. I kapitel 9 diskuterar Karin Edmark olika 

perspektiv på skolval och friskolor och den empiriska forskningen kring 

ämnet. Agneta Kruse och Ann-Charlotte Ståhlberg analyserar i kapitel 13 

konsekvenserna av längre förväntad livslängd för samhällets pensions-, 

hälso- och äldrevårdssystem.    

En tredje grupp kapitel ger olika perspektiv på arbetsmarknadens 

funktionssätt. I kapitel 7 diskuterar Johanna Rickne forskningen kring 

skillnader i lön mellan kvinnor och män och förklaringar till skillnader i 

yrkesval och karriär. I kapitel 10 beskriver och förklarar Lina Aldén och 

Mats Hammarstedt skillnader på den svenska arbetsmarknaden mellan 

inrikes och utrikes födda. Ett internationellt perspektiv ges av Tessa Bold i 

kapitel 11, som diskuterar forskningen kring migration och dess 

konsekvenser för individer och samhällen. Det internationella perspektivet 

är också närvarande i kapitel 12, där Maria Persson beskriver forskningen 

kring globalisering och handelshinder och dess konsekvenser för fattiga 

länder.  

Två kapitel diskuterar olika perspektiv på företagande och 

entreprenörskap. I kapitel 15 ger Tommy Lundgren olika perspektiv på 

företagens samhällsansvar, och vad ”ansvar” innebär i en kontext där 

vinstmaximering är det primära målet. Magnus Henrekson och Mikael 

Stenkula diskuterar entreprenörskapets betydelse i förklaringar till 

ekonomisk tillväxt och hur entreprenörskapsfunktionen kan och bör 
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integreras i de tillväxtmodeller som ekonomer oftast använder. Mikael 

Elinder och Henrik Jordahl ger i kapitel 14 en översikt över den ekonomiska 

forskningen kring politiskt beslutsfattande, vallöften och vilka faktorer som 

kan förklara väljarbeteende. Slutligen diskuterar Tomas Ekenberg och 

David Vestin olika filosofiska och historiska perspektiv på pengar i kapitel 

16, där de också försöker besvara den eviga frågan ”vad är pengar?”.    

Där finns såväl viktiga skillnader som likheter mellan antologins olika 

bidrag. Som den korta genomgången ovan indikerar är nationalekonomin i 

dagsläget ämnesmässigt mångsidig – de olika kapitlen behandlar frågor om 

allt från ekonomisk politik till ekonomisk psykologi, resursallokering, 

jämställdhet, skolpolitik, invandring och migration, fattigdom och 

globalisering, företagande och väljarbeteende i politiska val. Vad de olika 

kapitlen har gemensamt är en mer eller mindre delad grundsyn på vad som 

är god vetenskap – nästan samtliga författare utgår i sina kapitel från att 

analys bör baseras på statistisk och empirisk metod. Nationalekonomins 

grundläggande samsyn på metod har sannolikt varit en förutsättning för den 

ämnesmässiga pluralism som växt fram under de senaste tre årtiondena. 

Föreliggande antologi är en introduktion till denna värld. 

 


