
Ny teknik 
försvagar staten 

1 av Fred E. Foldvary och Daniel B. Klein 

Man kunde tänka sig att ny teknik ökar möjligheterna att centralisera 
kunskap, men det blir tvärtom. Ny teknik gör verkligheten där ute så 

mycket mer komplex och svårförståelig. 

B 
ESLUTSFATTARE VID Konkurrensverket kan 
förbättra marknadens funktionssätt endast 
om de känner marknaden. För att kunna 
välja bland olika policyalternativ måste de 
känna till vad som skulle hända i varje enskilt 

fall. Detta kunskapsproblem existerar även för besluts
fattare vid Post & Telestyrelsen, Läkemedelsverket, och så 
vidare. Gör ny teknologi kanske myndighetsutövarnas 
kunskapsproblem mer hanterbart? Eller gör den det min
dre hanterbart? 

Ett av de klassiska ekonomiska argumenten emot 
politiska interventioner är att bara du känner till det fin
stilta i ditt liv. Bara du känner till de föränderliga detal
jerna. Bara du kan veta. Ekonomer som Adam Smith 
och Friedrich Hayek drog slutsatsen att det bästa sättet 
att dra fördel av marknadens möjligheter är att lämna 
individer fria att handla utifrån sina personliga kunska
per, sitt vetande. 

tarna. Tekniken ökar ju kapaciteterna hos alla ekono
mins aktörer och förstärker kopplingarna mellan dem. 
Helheten blir mycket mer komplex än någonsin tidigare . 

Tekniken ökar beslutsfattarnas informationskapacitet 
Men på samma gång kompliceras det som beslutsfat
tarna söker kunskap om. En ekonomi är mer komplex 
när den har fler medlemmar och mer interaktion dem 
emellan. Där finns också en större variation av produk
ter, en finare fördelning av arbete och kapitalvaror och 
mer och mer varierad kommunikation mellan männis
kor. Förändringstakten accelererar. 

Arbetare, arbetsledare och kunder känner till sina 
lokala produkter och förhållanden. Där finns intuitiva 
färdigheter, information och kommunikation som inte 
ens de involverade parterna är helt medvetna om och 
skulle kunna artikulera fullt ut. Varje persons kunskap 
förändras varje dag. Så inte ens om beslutsfattarna hade 
en arme av datainsamlare vore det möjligt att hålla data

Men kanske kan ny teknik ge 
beslutsfattare det vetande de behö
ver? Den nya tekniken ökar infor
mationskapaciteten hos samhälls
planerare och myndigheter. Kan 
myndigheter och beslutsfattare 
numera därför förbättra markna-

"Helheten blir mycket 
baserna ajour, än mindre att tolka 
dem för att skapa en samman
hängande och användbar inter
ventionspolitik. mer komplex än 

någonsin tidigare." 
Det är inte fråga om att ha bättre 
datainsamling och större datorer. 
Den grundläggande realiteten är att 

den genom sina möjligheter att styra, reglera och kon
trollera ekonomin? 

Det finns de som hävdar att det enda vi behöver göra 
är att se till att beslutsfattarna är goda människor som 
arbetar för allas vårt bästa. Betyder det att vi nu kan 
koppla av och låta statsmaktens teknikförstärkta kom
petens arbeta för oss? 

Nej. Adam Smith och Friedrich Hayek insikter är 
fortfarande av avgörande betydelse. För teknikens 
framsteg förstärker också argumentet för att avreglera 
marknader, oavsett de fördelar tekniken ger beslutsfat-

större komplexitet gör processer än mer svårförståeliga. 
"Data" förutsätter ett klassifikationsschema, en formu
lering av kategorier, en praktik där beslut fattas om vad 
som ska räknas som vad. Större komplexitet gör varje 
tolkning av helheten mindre komplett och mindre slut
giltig. Det ekonomiska kosmos är ovetbart därför att 
kategorierna av varor och tjänster blir så sammansatt 
och relationerna dem emellan omöjliga att tolka på ett 
meningsfullt sätt av en centralmakt. 

Eftersom den svåraste delen av vetande inte är att ha 
rätt fakta, utan att tolka fakta rätt, leder den komplexi-
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tet som ny teknik för med sig till att informationskapa
citeten hos policymakaren överträffas. Ekonomin är min
dre styrbar, inte mer. 

Förutom för uppenbara fall av systematisk skada, 
såsom luftföroreningar, blir iden att centrala beslutsfat
tare kan fundera ut hur de kan förbättra resultaten av 
decentraliserat, frivilligt beslutsfattande mer och mer 
diskutabel. I sin Nobelföreläsning kallade Hayek den för
utsättningen "den (falska ) förespeglingen av vetande." 

Ekonomin är som de komplexa mönster som upp
står på en skridskobana. Hayek kallade det för en spon
tan ordning, eftersom alla aktörer - konsumenter, inves
terare, anställda, arbetsledare, entreprenörer - planerar 
och agerar spontant på basis av sina lokala villkor. Lik
som på skridskobanan finns det ordning på marknaden, 
så att resurser används och allokeras p å det sätt som 
människor bevisligen vill. Mat från hela världen dyker 
snyggt förpackad upp i din lokala affär, och människor 
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on 1ar en sadan r~Htighet i naturtdhttlndet. ar .ltnjutandet ilv den mycket osakert 

lyckas pendla från många ställen till många destinationer 
utan att en central hand styr över dem. 

När man begrundar hur den komplexa sociala värl
den fungerar, vet man i själva verket väldigt lite bortsett 
från en motståndskraftig maxim: Om de som deltar i en 
aktivitet gör så frivilligt, förbättrar troligen var och en 
sina villkor. Ju mer komplext systemet är, ju mer skep
tiska bör vi vara inför påståenden om vetande som går 
utöver och emot denna maxim. 
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De viktigaste tänkarna och de bortglömda frihetskämp
arna - från Adam Smith och Mary Wol/stonecraft till 
Vilhelm Moberg och Ayn Rand - i en volym! 

l denna antologi samlas några av de främsta texterna från fem

hundra år av liberal utveckling, från dem som redan på 1500-

talet argumenterade mot slaveri och envåldshärskare till dem 

som i 1900-talets mitt försvarade det öppna samhället och den 

öppna ekonomin mot totalitarismen. De delar alla en glödande 

passion för frihet och en sällsynt förmåga att förmedla den 

text. Frihetens klassiker är en antologi att inspireras av. 

Texter i urval av Mattias Bengtsson och Johan Norberg. 
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