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Sektion J. Kapitalens særlige former 
 

Kapitel 32. Aktiekapital og informationskapital 
 
32.1. Aktiekapital 

32.1.1. Historisk 
Den amerikanske betegnelse 'corporation' antyder at nogen går sammen 
og danner en enhed ('corpus'). 
 De første af disse selskaber var statsligt sanktionerede ('incorporated') 
monopoler, med eneret til handel og måske politisk styring i bestemte 
regioner, især indenfor det engelske kolonirige (fx East India Company), 
men også laugssystemet kan betragtes som en 'corporation', med til-
ladelse til at regulere priser og sætte standarder for kvalitet.1 Der var tale 
om et noget-for-noget forhold: Selskabet (eller fællesskabet) fik nogle 
privilegier mod at tilgodese nogle offentlige formål; 'udlicitering' ville 
man vel kalde det i dag.  
 De første selskaber af moderne type dukker op i USA i begyndelsen af 
forrige århundrede. Tilladelserne blev givet for et begrænset antal år, og 
der var restriktioner på selskabernes låneoptagelser, eje af jord og endog 
på profitten; store og små investorer havde lige stemmeret (andelsprin-
cippet) og alle medlemmer var ansvarlige med hele deres formue (ikke 
begrænset ansvar). 
 Op gennem århundredet voksede behovet, specielt ved byggeri af jern-
baner, for at kunne samle store kapitalmængder i ét selskab. Trods bety-
delig ideologisk modstand (fra bl.a. Lincoln) mod en sådan 'ansvarsfor-
flygtigelse' accepterede domstolene efterhånden udviklingen mod den 
selskabsform vi kender, med begrænset ansvarlighed for aktieejerne, 
ikke-tidsbegrænset tilladelse og ingen offentlige forpligtigelser. Specielt 
begrænset ansvarlighed, dermed begrænset risiko, var afgørende for at 
kunne tiltrække store kapitalmængder. 
 I slutningen af 1800-tallet dereguleres selskaberne. Officiel godkendel-
se ('chartering') bliver en formalitet og selskaberne bliver "free to ex-
pand, merge and otherwise conduct the affairs .. more or less as they 
pleased" (Strange, 1986: 36); samtidig koncentreres magten internt i 
selskabet, fordi det bliver tilladt for bl.a. de små aktionærer at delegere 
deres stemmeret til management (Henwood, 1997: 253). 
 I vore dage skelner man normalt mellem den anglo-amerikanske kapita-
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lismemodel, hvor aktiemarkedet har stor betydning, og den tyske og (til 
dels) den japanske model, hvor virksomhederne i højere grad finansieres 
af bankerne. Denne karakteristik må dog kvalificeres. For det første har 
deregulering og international konkurrence betydet at den sidste model 
nærmer sig den førstnævnte. For det andet er det amerikanske aktiemar-
ked ikke så væsentligt som det egentlige kreditmarked (især obligatio-
ner),2 hvortil kommer at aktiemarkedet væsentligst handler existerende 
aktier; selskaberne udsteder få nye aktier, ja, de har i stor stil opkøbt 
gamle aktier, og klarer i stedet finansieringen med interne midler eller 
ved hjælp af lån (især obligationer).3 
 
32.1.2. Aktieselskabet: Formelt-juridisk 
Aktieselskabet, som vi kender det i dag, er altså en ret ny opfindelse. 
Stridighederne i forbindelse med fødselsprocessen er glemt og denne 
kapitalform er blevet et selvfølgeligt fænomen; selskabernes optræden 
kan kritiseres, men selve formen sættes der sjældent spørgsmålstegn ved. 
 Denne form er en særdeles intrikat affære. Jeg vil i dette afsnit søge at 
få hold på de forskellige elementer gennem en fremstilling, hvor jeg i 
etaper bevæger mig fra de enklere former af privatejendom til moderne 
aktiekapital, - en udvikling der til dels afspejler den historiske. Den første 
betingelse for at udrede trådene er at vi isolerer det rent formelle eller 
juridiske. I første omgang ser vi derfor bort fra den store diskussion om 
hvem eller hvad, der har den reelle økonomiske magt i selskabet: aktio-
nærerne? de store aktionærer? direktion og bestyrelse? aktiemarkedet 
(børsen)? selskabet som sådan? 
 1) Partnerskab: Fælles kapital 
 Det kræver ingen særlig statstilladelse for to eller mange kapitalejere  
at indgå et partnerskab; der er ingen institutionel fornyelse heri. Parterne 
kan aftale, hvad det skal være, fx at overlade den daglige ledelse af 
virksomheden til en direktør. De kan også af hensyn til deres fællesinte-
resse, nemlig virksomhedens effektive drift, blive enige om forskellige 
begrænsninger af den enkeltes privatejendom, specielt at et medlem ikke 
uden videre kan trække sig selv og sin kapital ud og/eller at afgørelser 
træffes ved flertalsvalg (hvad enten man tæller efter hoveder eller høve-
der). Det sidste indebærer at den enkelte giver afkald på kernebestem-
melsen i den private ejendomsret, nemlig vetoretten (jvf. Kapitel 2); par-
terne har skabt en i egentlig forstand fælles kapital. 
 Denne bestemmelse finder vi også i aktiekapitalen, hvor de ultimative 
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beslutninger træffes ved afstemning efter kapitalstørrelse på generalfor-
samlingen. I sin omtale af aktiekapital er det denne sociale form, som 
kapitalen dermed antager, som Marx hæfter sig ved: 

 Kapitalen får her "direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital di-
rekt assoziierter Individuen) im Gegensatz zum Privatkapital. ... Es ist 
die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen 
der kapitalistischen Produktionsweise selbst" (Marx, 1894: 452).4 

Men da vi også kan have fælles kapital ved partnerskab, er denne bestem-
melse ikke specifik for aktiekapital. Marx overser det særegne ved aktie-
kapital, nemlig selskabet som juridisk subjekt og princippet om begræn-
set ansvar. Disse bestemmelser kommer vi nu til. 
 2) Aktieselskab: Juridisk subjekt 
 Hvis den virksomhed, som disse partnere har oprettet, anerkendes som 
selvstændigt juridisk subjekt af staten, får vi et aktieselskab. Denne 
tilladelse gives af lovgiverne, forvaltningen eller domstolene, og der kan 
være knyttet få eller mange betingelser til den. 
 I det simple begreb om privatejendom ejes denne af et (eller flere) 
menneske(r); ansvaret for administrationen af ejendommen er derfor 
personligt. Når en virksomhed anerkendes som juridisk subjekt5 overfø-
res ejendomsretten til dens aktiver til virksomheden som sådan; denne - 
og ikke aktionærerne - er nu de ansvarlige. Dermed er virksomheden 
blevet et (aktie) selskab. 
 Hvad vil det sige at selskabet som sådan har ejendomsretten og ansva-
ret? 
 Vi antager i første omgang at aktionærerne har ubegrænset ansvar. De 
indskyder bestemte andele ('shares') og vælger en bestyrelse; denne 
udpeger så en direktion, som ansætter lønarbejdere og køber maskiner, 
bygninger etc. Disse aktiver ejes af selskabet, men samtidig har ind-
skyderne privat ejendomsret til deres aktier og dermed til i hvert fald en 
del af aktiverne (nemlig den del af nettoværdien, som ikke udgøres af 
egenkapitalen). Er det ikke én ejer for meget? Løsningen på problemet er, 
at aktionærerne ejer selskabet og selskabet ejer aktiverne: 

 "Today, a corporation is a form of business organization, chartered in 
one of the 50 states /i USA/ and owned by a number of individual 
stockholders" (Samuelson/Nordhaus, 1989: 476). 

 "With the emergence of the legal form of the joint stock company, the 
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corporation itself is the owner of its assets" (Scott, 1997: 35, smlgn. 
s.3f). 

 Der er ikke noget direkte ejerforhold mellem aktionær og aktiver. Sel-
skabet som sådan er den umiddelbare ejer af aktiverne, og aktionærerne 
har umiddelbart ingen rettigheder over maskiner etc.; selskabet er ansvar-
ligt, idet det er det (og ikke aktionærerne), som fx kan dømmes til at beta-
le erstatning. Dette er juridiske kendsgerninger, jvf. en engelsk domstol i 
1949: 

 "Shareholders are not, in the eye of the law, part owners of the underta-
king. The undertaking is something different from the totality of share-
holders." Og The Economist kommenterer: "In other words, an ordi-
nary stockholder does not own an aliquot part of the company's assets. 
He is entitled to an aliquot part of the profits that the directors recom-
mend for distribution ..." (Cit. fra Mandel, 1962, I: 234). 

Tilsvarende hedder det i Encyclopaedia Britannica: 

 Skønt aktionærerne ejer selskabet, ejer de ikke “the property of the 
corporation. They own a piece of the corporation itself; they have nei-
ther the right to possess, the privilege to use, nor the power to convey 
the corporation’s property” (Donahue, 1994-98) 

 Noget andet er at fysiske mennesker er nødvendige for at administrere 
selskabet og dermed aktiverne; denne opgave varetages af direktion og 
bestyrelse, men da disse instanser udpeges og afsættes af aktionærerne, 
er deres kompetence blot af delegeret karakter, dvs. juridisk lige så uinte-
ressant som at en bank kan give en kasserer kompetence til at udbetale 
penge. Blandt administratorernes opgaver er at bestemme, hvor stor divi-
dende - om nogen - der skal udbetales til aktionærerne; dette er selska-
bets beslutning og aktionærerne har her ingen rettigheder. 
 Imidlertid stejler vi overfor tanken om upersonligt eje. Hvis selskabet 
tjener penge må disse værdier i sidste instans havne hos nogle bestemte 
mennesker, og hvis det lider tab er det nogle mennesker, der må bære dis-
se. Ultimativt må eje være personligt. Denne sandhedens time kommer, 
når/hvis et selskab likvideres: Efter at alle kreditorer er betalt får aktio-
nærerne den residuale nettoværdi (hvem ellers?) og derfor er disse den 
ultimative ejer af selskabets aktiver; og hvis der er ubegrænset ansvar er 
det også aktionærerne, der må bære tabet (negative nettoværdi), dvs. de 
er også 'ejere' af en eventuel gæld. Dette er juraen. 
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 Den foreløbige konklusion er altså at aktieselskabet som politisk-
juridisk institution indebærer en differentiering, således at det upersonli-
ge selskab er den umiddelbare, aktionærerne den ultimative privatejer. 
 3) Aktieselskab: Begrænset ansvar 
 Så vidt er det svært at få øje på nogen særlig fordel ved aktieselskabs-
formen i forhold til partnerskabet; anerkendelsen af selskabet som juri-
disk subjekt er en ren formalitet, sålænge aktionærene stadig hænger på 
risikoen. Formens pointe ligger i at kapitalejernes ansvar begrænses, eller 
deres ansvarsløshed udvides, således at de kun risikerer værdien af deres 
aktier. Dermed bliver aktieselskabet en 'win-win' institution for kapitalis-
terne: Hvis selskabet går godt, kan aktionærerne stryge profitten, i form 
af dividender eller stigende aktiekurser; hvis det går skidt, måske fallit, er 
det derimod ikke aktionærernes problem. Der er ingen overgrænse på 
gevinsten, men der er en undergrænse på tabet.6 Hvem bærer da tabet? 
Principielt kreditorerne, men hvis disse er tilstrækkeligt magtfulde staten, 
dvs. skatteyderne. 
 Så længe aktionæren - ligesom deltageren i et partnerskab - har ube-
grænset ansvar for virksomheden, er det meget kompliceret at sælge 
aktien (andelen). Når kun værdien af aktien kan tabes, bliver det muligt 
at sælge denne som ethvert andet gode. Det bliver mindre væsentligt, 
hvem den konkrete ejer af aktien er, og derfor kan et aktiemarked etab-
leres. Igen gælder at vi er så vant til dette, at det er svært at undres, og 
svært at identificere det nye i forhold til et marked for smør, mejeri-
arbejde eller mejerimaskiner. Forskellen er at de nævnte fænomener er 
konkrete, fysiske fænomener, der kan have existens udenfor en markeds-
økonomi, fx hos Robinson eller en økonomi baseret på fællesejendom, 
mens en aktie er et stykke papir uden egen-værdi: Ligesom en pengesed-
del har det kun værdi i kraft af det, som aktien kan købe. Men hvad kan 
aktien købe, dvs. hvilken realværdi giver aktien ejeren et krav på? Han 
kan ikke henvende sig til selskabet og kræve aktien ombyttet med en 
maskine eller en pengesum.7 
 Markedet for mælk og for aktier er meget forskelligt. Mælken og dens 
pris forholder sig til hinanden som noget fysisk til noget socialt, mens 
aktien og dens pris (kursen) umiddelbart er et forhold mellem to sociale 
fænomener. A ejer aktien som sin privatejendom, men denne privatejen-
dom er ikke singulær; den er blot en andel - fx 1/10.000 - af en fælles-
ejendom, af en social kapital. Og fordi aktien er en andel ('share'), er den 
fundamentalt et relativt fænomen. Dens mål er derfor ikke immanent el-
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ler extra-økonomisk såsom 1 liter mælk, men socialt og økonomisk; dette 
understreges af at aktieejeren ikke alene kan ændre sin handelsartikel 
(hvilket mælkesælgeren kan gøre): Han må møde op på generalforsam-
lingen og gøre sin indflydelse gældende i forhold til andelens størrelse 
(vi holder os stadig til det rent juridiske). 
 Dette har konsekvenser. Ifølge Marx er vareformen fyldt med metafysi-
ske spidsfindigheder (varefetichisme). Det mener jeg ikke er rigtigt, men 
ud fra den almindelige pristeoris synsvinkel er aktien og dens kurs besyn-
derlige fænomener: Pristeorien for mælk ville bryde sammen, hvis man 
ikke kunne skelne mellem mælken og dens pris, mellem det, der sælges, 
og prisen for det, jvf. den for pristeorien invaliderende kortslutning, hvis 
forbrugerne opvurderer en vins kvalitet fordi prisen er høj. Men hvordan 
isolere aktien fra dens pris (kursen)? Hvis selskabets profitabilitet af 
ligegyldig hvilken grund (højere produktivitet, bedre afsætningsmulighe-
der etc.) øges, vil dette direkte påvirke såvel aktiens kvalitet som dens 
pris. Kursen er værdien af en værdi, altså en meta-værdi, og derfor er det 
begrebsforvirring at parallelisere og direkte relatere fx markedet for 
mælk med markedet for aktier i et mejeriselskab; de to markeder forhol-
der sig til hinanden som 'giraffer' til 'dyr'. 
 Videre må man i den almindelige pristeori forudsætte, at A's nytteople-
velsen af mælk ikke er direkte påvirket af B's; påvirkningen må kun fore-
gå indirekte, nemlig via markedsprisen. Men A's 'nytteoplevelse' af en 
aktie er umiddelbart social, nemlig påvirket af alle andres oplevelse; den 
er et social-psykologisk fænomen, hvilket netop er hvad man beklager, 
når aktiemarkedet gribes af selvforstærkende panik. 
 
32.1.3. Legitimering af aktieselskaber 
Da statens anerkendelsen af et selskab endnu var betinget af visse for-
pligtelser overfor det offentlige, kunne disse siges at være det offentliges 
pris for den tilståede ansvarsløshed. I dag er et selskab kun forpligtet 
overfor sig selv og sine aktionærer, hvilket i praksis er en forpligtelse til 
at maximere profitten.8  
 Dette rejser et legitimeringsproblem, såfremt man hylder traditionelle 
borgerlige idealer om sammenhæng mellem ret og pligt. Ud fra den sim-
ple privatejendoms standpunkt er den nye ansvarsløshed lige så kritisa-
bel, som hvis en bilist kun er delvis ansvarlig for sin kørsel. Ud fra lige 
så traditionelle liberale ideer er det statssanktionerede begrænsede ansvar 
også kritisabelt: Hvorfor skal staten blande sig ved at udstede privilegier? 
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med hvilken begrundelse kan konkurrencen forvrides ved at give særstil-
ling til en bestemt type virksomheder? Det er ikke let at se, og Adam 
Smith var da også modstander af 'corporations'.9 Og ud fra mere snævre 
økonomiske betragtninger er denne statsstøtte til kapitalen i strid med 
princippet om at sikre ansvarlighed og dermed effektivitet ved at interna-
lisere omkostningerne: Princippet om begrænset ansvar betyder at gevin-
sten internaliseres eller privatiseres, mens tabet externaliseres eller socia-
liseres.  
 Lad os betragte de forskellige måder, hvorpå problemet med det be-
grænsede ansvar er blevet tacklet. 
 a) Henvise til at det er nødvendigt for at samle store kapitalmængder. 
Dette er et typiske neoklassisk effektivitetsargument. Selskaberne formo-
des at rejse kapital gennem aktieudstedelse, men faktisk betyder denne 
kilde i de senere år mindre end intet, i hvert fald i USA: 

 "Between 1901 and 1996, net flotations of new stock amounted to just 
4% of nonfinancial corporations' capex /capital expenditures/ ... Given 
the wave of takeovers and buybacks in recent years, far more stocks 
has been retired than issued; net new stock offerings were -11% of 
capex between 1980 and 1996, making the stock market, surreally, a 
negative source of funds" (Henwood, 1997: 72). 

 b) Henvise til at det gør det muligt for almindelige mennesker at få en 
'aktie' i erhvervslivet og dermed blive småkapitalister. Dette ses til tider 
som en demokratisering af kapitalen, og problemet er nu 'the problem of 
keeping large corporations truly democratic' (Samuelson/Nordhaus 1989: 
477), idet der ved 'demokrati' forstås aktionærindflydelse (efter høved-
princippet): problemet er at 'management' eller storaktionærer har en ten-
dens til at dominere. Til tider vendes dette om, således at det begrænsede 
ansvar legitimeres med at aktionærerne ikke har faktisk, kun juridisk, 
indflydelse. 
 c) Argumentere at aktieselskaber snarere er offentlige end kapitalis-
tiske institutioner. Management-teorierne hævder generelt at magten er 
overgået fra kapitalisterne (aktionærerne) til management, og den såkald-
te 'non-sectional' variant mener nu at dette tillader direktion og bestyrelse 
at 

 "depart from the profit orientation that had characterized the capitalist 
entrepreneur. .. The manager holds a fiduciary or 'trust' role on behalf 
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of the community as a whole, and corporate policy becomes 'benevo-
lent' or even 'soulful'" (Scott, 1997: 32; udtrykkene er hentet fra Kay-
sen, Mayo og Drucker). 

Et ekko af dette synspunkt finder vi hos Samuelson/Nordhaus (1989: 
481), hvor den moderne professionelle manager kontrasteres med 'the 
old-time captain of industry' med hans 'public - be - damned' holdning. 
 Hvis denne variant af 'Hvad der er godt for Ford, er godt for Amerika' 
er rigtig, må det være rimeligt at præmiere deltagelse i et så prisværdigt 
foretagende med begrænset ansvar. Hayek (1967: 300ff) har gjort op-
mærksom på faren ved dette synspunkt, for hvis selskabet forfølger of-
fentlige formål, er det vanskeligt at afvise at staten definerer disse; derfor 
indskærpede han aktieselskaberne, at de ikke bør tage offentlige hensyn - 
åbenbart en risiko dengang - men skal focusere på deres opgave: at 
maximere profitten. 
 d) Kritisere aktieselskabsformen. Ikke overraskende er det hos en kon-
sekvent liberal som Hayek, at vi finder ansatser til en sådan kritik. Han 
skriver at mange angivelige tilhængere af 'free enterprise' faktisk forsva-
rer privilegier såsom protektionisme eller regeringsstøttede karteller og 
dermed i princippet er i samme båd som socialisterne (1949: 107). Om 
'the law of corporations and particularly that concerning limited liability' 
hedder det: 

 "It seems to me that, in general, the freedom of the individual by no 
means need be extended to give freedom to organized groups of indivi-
duals, and even that it may on occasion be the duty of government to 
protect the individual against organized groups. .. the rules developed 
for ordinary mobile property were extended uncritically and without 
appropriate modifications to all sorts of new rights; thus the recogni-
tion of corporations as fictitious or legal persons has had the effect that 
all the rights of natural persons were automatically extended to corpo-
rations" (Hayek, 1949: 116). 

Dette følges senere op af en accept af, at dette statsprivilegium berettiger 
staten til at stille krav; her anbefaler Hayek to reformer, der begge sigter 
mod at individualisere aktiekapitalen, nemlig dels at den enkelte aktionær 
selv skal kunne vælge mellem at få sin andel af profitten udbetalt som 
dividende eller lade den reinvestere, dels at fratage selskaber, der ejer 
aktier i et andet selskab, stemmeret her (Hayek, 1967: 308f). 



 291 

 Det ses at Hayek's betænkeligheder vedrører det fællesskab, der ligger i 
aktieselskabsformen. Derimod synes han ikke at have problemer med det 
begrænsede ansvar, skønt dette er et klart statsprivilegium; tværtimod er 
det netop disse ansvarsfri aktionærer han vil beskytte. 
 
32.1.4. Privatejendommens nye former 
Vi har set at aktieselskabet formelt-juridisk er en indviklet affære. Det 
skyldes at ejendomsforholdene bliver indviklede. 
 Eftersom aktiemajoriteten bestemmer, ligger suveræniteten ikke længe-
re hos den enkelte privatejendom (aktionær), men hos den fælles privat-
ejendom; den enkelte aktionær har opgivet sin vetoret i forhold til den 
virksomhed, han deltager i. Vi kan udtrykke det på den måde at privat-
ejendommen indadtil er blevet ophævet, men udadtil stadig er i kraft 
(udenforstående har ingen rettigheder). 
 Men skønt aktieejeren ikke er - suveræn - privatejer i forhold til virk-
somheden, er han det i forhold til sin aktie; han kan gøre med den hvad 
han vil, fx brænde den eller sælge den. Imidlertid kan man spørge, hvil-
ken fornøjelse aktionæren har af sit privateje af aktien, når dette ikke 
indebærer privateje af virksomheden? Svaret på det spørgsmål er, at det 
er et godt spørgsmål: Bag aktiens sociale værdi (dens pris, kursen) er der 
ikke en realværdi, bag bytteværdien ikke en brugsværdi; som vi har set 
bryder dette for den almindelige pristeori så fundamentale skel sammen; 
aktiens brugsværdi er dens bytteværdi. 
 Vi har videre set at det er nødvendigt at skelne mellem den umiddelba-
re og den ultimative privatejendom.  
 Umiddelbart ejes selskabets aktiver af selskabet som sådan, som juri-
disk subjekt. Da aktiverne ikke ejes af mennesker, har privatejendommen 
antaget en overpersonlig eller kollektiv form; den er - anderledes ud-
trykt – anonym, jvf. den franske betegnelse ’Societé Anonyme’: 

 "The private character of capitalist appropriation, which remains per-
sonal and tangible in the capitalist enterprise which is family property, 
becomes more and more objective, abstract, in the joint-stock com-
pany. The rule of capital assumes its most general and anonymous 
form" (Mandel, 1962: 237). 

 "The real capitalist today is not the individual businessman but the cor-
poration" (Baran/Sweezy, 1966: 43). 

 "My argument, in summary, is that industrial capitalist societies have 
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undergone a transition from personal to impersonal forms of owner-
ship and control" (Scott, 1997: 15).10 

 "The contemporary corporation increasingly exists as an entity apart - 
even from the people who compose it. Every member of the corporate 
class, no matter how powerful his or her position within the corpora-
tion, has become expendable - as growing numbers of top executives 
are learning. As corporations gain in autonomous institutional power 
and become more detached from people and place, the human interest 
and the corporate interest increasingly diverge. It is almost as though 
we were invaded by alien beings intent on colonizing our planet ..." 
(Korten, 1995: 74). 

 Denne kollektive form for privatejendom må holdes adskilt fra aktio-
nærernes fælles privatejendom – som manifesteret på generalforsamlin-
gen - for sidstnævnte er personlig: man kan - i princippet - sætte navn og 
adresse på enhver aktieejer; dette ændres ikke af at navnet kan skifte, 
nemlig hvis aktien sælges. 
 Den nye sociale institution er klart en statsopfindelse; den er uperson-
lig, men den er skabt af mennesker (lovgivere og dommere). 
 Endelig har vi set at privatejendommen ultimativt stadig er personlig, 
dvs. tilfalder bestemte mennesker: Aktionærerne hvis den er positiv, kre-
ditorerne (måske det offentlige) hvis den er negativ. 
 
32.1.5. Aktieselskab og individualisme 
I Bog 2 begrundede jeg individualismen i den private ejendomsret; 
forudsætningen herfor var naturligvis at denne er personlig. I den ud-
strækning selskabet som sådan bliver det relevante subjekt i det økono-
miske system, mister individualismen sin relevans; magten ligger ikke 
længere hos individet, og derfor bliver metodologiske individualisme en 
forkert metodologi. 
 Det vil blive indvendt at det stadig er mennesker, der træffer beslutnin-
gerne. Det er rigtigt, men disse mennesker er ikke individer, dvs. socialt 
set suveræne mennesker. De er ikke frie - eller asociale - men agenter for 
selskabet, blotte karaktermasker; 'company man', som Baran/Sweezy 
siger (1966: 31). De beslutter ikke i eget navn, men i selskabets navn, 
dvs. deres kompetence eller magt må betragtes som delegeret. 
 Hvis man vil forstå de handlinger som en købmands bydreng udfører 
(når han er bydreng), går man galt i byen hvis man studerer bydrengens 
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ønsker og planer: Man skal gå til magten, i dette tilfælde købmandens 
ønsker og planer. Tilsvarende med aktieselskabet og dets administratorer. 
Men der er en forskel, for det overpersonlige selskab har iflg. sagens 
natur ingen ønsker og planer. Hvad det har er en overpersonlig lovmæs-
sighed, nemlig profitmaximering. I den udstrækning der stadig er konkur-
rence, er det en existensbetingelse for selskabet og derfor også - i anden 
logiske omgang - for dets agenter, at dette objektive krav efterkommes. 
Kapitalismens objektive grundlov har i aktieselskabet fundet sit adækva-
te, nemlig også objektive, subjekt. 
 Pointen i metodologisk individualisme er ikke, at kun menneskene   
kan handle og skabe deres sociale sammenhænge; herom er alle ikke-
mystikere, dvs. anti-kollektivister, enige. Pointen i den omtalte meto-
dologi er at dette menneskelige subjekt er det før-sociale menneske, for 
hvem forholdet til de andre er et ydre og derfor valgfrit attribut, ikke - 
som for socialismen - lige så essentielt som hovedet eller hjertet eller 
underkroppen. Den metodologiske individualismes menneske er suve-
rænt i forhold til de andre. Selskabets administratorer er mennesker, men 
de er ikke suveræne mennesker, de er ikke individer.11 De tror måske at 
de skaber de sociale sammenhænge, men disse er allerede i dem, således 
at det snarere er de sociale sammenhænge - selskabet - der skaber dem. 
 
32.1.6. Hvem har magten i aktieselskabet? 
Svaret på dette spørgsmål er altså: Selskabet selv. 
 De fleste finder en sådan konklusion mystisk og det er den da også ulti-
mativt, for institutionen er skabt af mennesker, i dette tilfælde endda 
mennesker (især amerikanske dommere), der formodentlig vidste hvad de 
gjorde. Men mystisk eller ej: Umiddelbart ligger magten hos selskabet. 
Dette har man ikke villet acceptere, og derfor har man søgt at afgøre, 
hvilke agenter der har den 'virkelige' magt. 
 Denne diskussion kom for alvor i gang med Berle og Means epokegø-
rende bog fra 1932. De argumenterede at kontrollen med selskabet var 
gledet aktionærerne af hænde; disse var så mange og så små, at de ikke 
effektivt kunne træffe beslutninger. Magten var flyttet til direktion og 
bestyrelse. 
 Denne opfattelse kaldes 'managerialism'. Aktionærerne er selskabets 
kapitalister, og når de ikke har magt, er det selve kapitalismen, der ophæ-
ves eller i hvert fald mister terræn; da Berle og Means ser grunden til 
profitmaximering i kapitalisternes bevidste bestræbelse på at berige sig - 
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snarere end i konkurrencen – må konsekvensen være, at denne grundlov 
ophører med at være dominerende i takt med at management overtager 
magten. 
 Ifølge Berle og Means savner direktion og bestyrelse legitimitet, fordi 
de er selvstændiggjort i forhold til ejerne (aktionærerne) og derfor er 
uden personligt ansvar for kapitalen; heraf drog de den politiske konklu-
sion, at denne nye ledelse af økonomien bør forfølge offentlige mål. Det 
er nu nærliggende - som Hayek frygtede - at staten skal sikre at dette 
sker; Berle og Means er da også senere blevet kritiseret voldsomt for 
krypto-socialisme, endog krypto-marxisme (Manne, 1987: 225). Lodge, 
1975, der er skrevet ud fra en kommunitaristisk holdning, er et typisk – 
og tidstypisk – eksempel på bestræbelsen på at gøre selskaberne socialt 
ansvarlige. 
 Denne 'managerialism' har ledt til teorier om, at direktion og bestyrelse 
forfølger deres egeninteresser i høj løn, magt etc., mens andre har lægt 
vægt på at den relative uafhængighed i forhold til aktionærerne muliggør 
større hensyn til andre ’stakeholders’, især ansatte (Whitman, 1999: 6f). 
Der må tages hensyn til aktionærerne, for ellers risikerer administratorer-
ne at blive fyret eller at aktionærerne sælger ud, så kursen falder og 
selskabet går fallit, men dette kræver ikke profitmaximering, blot profit-
satisfiering. 
 Som Schrader (1993) gør opmærksom på er dette en konklusion, der 
fremkommer ved at analysere firmaet indefra, med focus på agenternes 
empiriske beslutningsproces;12 her er det måske rigtigt at man ikke kan 
finde profitten som overordnet, bevidst motiv hos de centrale beslut-
ningstagere. Heroverfor står neoklassikernes traditionelle marginalistiske 
teori, hvor firmaet er en black box; det ses udefra, og den udefrakom-
mende konkurrence dikterer: profitmaximér eller dø! Som det er fremgå-
et finder jeg - ligesom Schrader - at dette sidste perspektiv er det over-
ordnede, da det handler om firmaets existensbetingelse; det er af sekun-
dær betydning, i hvilken udstrækning agenterne internaliserer dette ob-
jektive krav som subjektivt motiv. 
 Adskillelsen af eje og kontrol, aktionærer og management, er en di-
skussion om magtkampen blandt selskabets administratorer: den virkeli-
ge leder er selskabet selv, fordi selskabet ejer sig selv. Det betyder ikke 
at nævnte magtkamp er uinteressant, og hvem der her har ret er et rent 
empirisk spørgsmål. I nogle selskaber kan management styre uimodsagt, i 
andre har større aktionærer - eller koalitioner af aktionærer - magt til at 
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sætte deres interesser igennem (dette menes at kræve mellem 5 og 10% 
af den samlede aktiekapital). 
 I USA har udviklingen siden 1980 været at selskabets administratorer 
og småaktionærerne har mistet magt til fordel for de store investorer, 
ikke mindst de institutionelle, der nu ejer ca. 50% af alle amerikanske ak-
tier og nu aktivt gør deres indflydelse gældende; det har betydet at den 
andel af overskuddet, som udbetales som dividende til aktionærerne, er 
øget fra godt 40% i 60erne og 70erne til knap 50% i de næste to årtier 
(Lazonick/ O’Sullivan, 2002: 21f). Kapitalismen er vendt tilbage til sig 
selv, fordi kapitalisterne nu igen bestemmer direkte. Berle’s og Means’ 
’managerial capitalism’ er blevet afløst af ’Investor Capitalism’, skriver 
Whitman (1999: 11), som hylder denne udvikling, fordi selskaberne 
dermed atter focuserer éntydigt på profitmaximering (’shareholder-
value’). Som vi skal se i de næste kapitler er det begrænset, hvad aktio-
nærerne foretager af produktiv investering, så ’Money Manager Capita-
lism’ (Lear, 2002: 45ff) er måske en mere neutral betegnelse for denne 
nye fase af kapitalismen.  
 Scott (1997) har undersøgt sagen for forskellige selskabsregimer (det 
anglo-amerikanske, tyske, latinske og japanske). Han afviser at ledelsen 
skulle have magten, men han mener heller ikke at mange småaktionærer 
eller en enkelt storaktionær typisk kontrollerer selskabet. Det typiske - 
især i det anglo-amerikanske regime - er kontrol via hvad han kalder 'a 
constellation of interests', dvs. skiftende alliancer blandt mellemstore 
aktionærer. Specielt gør han opmærksom på den stigende tendens til at 
selskaber investerer - altså køber aktier - hos hinanden.13 Dette skaber et 
uigennemskueligt netværk, forstået på den måde at den ultimative kontrol 
fortoner sig. Et tænkt exempel: Selskab A ejer 10% af aktierne i selskab 
B og kontrollerer det derfor; men selskab C ejer en kontrollerende aktie-
post i selskab A, så derfor er det i virkeligheden selskab C, der kontrolle-
rer selskab B; hertil kommer at selskab B ejer 15% af selskab C's aktier, 
hvorfor selskab B kontrollerer selskab C, dermed selskab A, dermed sig 
selv. Så hvem, der har den ultimative kontrol, afhænger af hvorfra man 
begynder at udrede trådene, dvs. ingen har den ultimative magt (logikken 
er af ganske samme art som i Arrows paradox, jvf. Bog 4). 
 I den rene kapitalisme konkurrerer en række af hinanden uafhængige 
virksomheder med hinanden; gensidigt eje indebærer imidlertid at denne 
konkurrence tenderer mod at afløses af samarbejde (nærmere i Kapitel 
33). Men i forhold til det hierarkiske byrokrati indebærer netværks-
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relationer en decentralisering af magten. Magten spredes, - blandt selska-
berne. 
 De kontrollerende aktieposter ejes ikke af en Rockefeller-familie, men 
af anonyme selskaber. Dugger har udmalet dette scenarium: 

 "The corporation is a true Frankenstein's monster - an artificial person 
run amok, responsible only to its own soulless self. Some fascinating 
possibilities present themselves. Corporations have already begun to 
buy up their own stock, holding it in their treasury. Taken to the logical 
conclusion, when 100 percent of the stock is treasury stock, the cor-
poration will own itself. It will have dispensed entirely with sharehold-
ers from the species Homo sapiens" (Cit. i Korten, 1995: 241). 

Problemet (hvis det er et problem) i alt dette er altså, at det anonyme sel-
skab qua anerkendt juridisk subjekt kan eje, - ikke blot selskabets aktiver, 
men hvad som helst, herunder aktier i selskabet selv. Det overpersonlige 
aktieselskabs forbindelseslinie til den menneskelige verden bestod i at 
aktionærerne, dvs. mennesker, ultimativt bestemmer over selskabet; men 
hvis selskab A ejer aktier i selskab A, betyder det at en overpersonlig 
størrelse kan bestemme hvem der skal administrerer den selv. Menne-
skets fremmedgørelse fra sig selv, nemlig sit sociale jeg, begynder med 
det upersonlige marked (de objektive markedskræfter) og fuldendes med 
aktieselskabet; kapitalen lever nu i profittens rene luft, uden enhver 
relation til menneskene. 
 I sidste instans er det mennesker, der har skabt denne verden, og i 
sidste instans er det mennesker, der får en stor rigdom eller en stor fattig-
dom ud af denne verden. Ultimativt tilfalder enhver realværdi, enhver 
konkret rigdom, et konkret menneske. Umiddelbart er kapitalismen et 
overpersonligt system - den økonomiske nødvendighed -  som vi må 
tilpasse os som til tyngdekraften og som definerer standarden for rational 
handlen, men ultimativt er intet socialt system noget uden mennesker; og 
disse mennesker har værdier og interesser, som ikke automatisk indord-
nes under kapitalen. 
 
32.1.7. Den produktive kapitals fremtid 
Hvem får magten over selskaberne og dermed den væsentligste del af den 
produktive kapital? 
 Der synes at være to tendenser. 
 1) Selskaberne opkøber sine egne aktier. Får denne tendens overhånd, 
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inkarneres den økonomiske magt i selskabet som sådan. De personlige 
kapitalister glider ud til fordel for den kollektive kapital, der administre-
res af bestyrelse og direktion. Management-skolen slutter heraf, at kapita-
len og dens profitmaximering bliver mindre væsentlig; andre ’stake-
holders’, måske endog sociale hensyn, får større vægt. Men den slutning 
beror på den misforståelse, at profitmaximering udspringer af personlig 
grådighed. Det er snarere sådan, at kapitalen som en objektiv økonomisk 
kategori her er kommet til sin ret, ved helt at have kappet forbindelsen til 
det subjektive. Profitmaximering som en objektiv lovmæssighed kan nu 
udfolde sig rent, nemlig ikke hæmmet af diverse personlige præferencer. 
Dette scenarium er kapitalismen som Frankenstein’s uhyre. 
 2) Den anden tendens er at externe aktionærer, i form af de institutio-
nelle investorer, sætter deres interesser igennem. Det betyder øget focus 
på ’shareholder-value’. I dette tilfælde vil den produktive kapital bliver 
underordnet den finansielle kapital. Sidstnævnte er ikke bankerne – som 
Hilferding i sin tid lagde vægt på – men pensionskasser, forsikringssel-
skaber og investeringsfonde, som opsamler penge fra små og store opspa-
rere. Denne kapital er ikke kollektiv i egentlig forstand, om end det synes 
klart at den i vid udstrækning er unddraget opsparernes kontrol. 
 Under alle omstændigheder synes direkte, personlige aktionærer at 
være på vej ud. 
 
32.2. Informationskapital 

32.2.1. Informationskapitalens betydning 
Den moderne, vidensbaserede produktion omfatter computere (med alt 
hvad dertil hører), telekommunikation, bioteknologi, medicin, medier 
m.m. Det er denne sektor, der i disse år oplever den største vækst, og 
dens værdi udgør i dag mere end halvdelen af BNP i OECD-landene.14  
 Intellektuel ejendomsret spiller en stadig større rolle; således er antallet 
af årlige patentansøgninger vokset fra mindre end 3.000 i 1979 til mere 
end 54.000 i 1997. Hvor den private ejendomsret tidligere i hovedsagen 
var begrænset til knappe, håndgribelige goder, er den især i den sidste 
snes år udvidet til også at omfatte det mere luftige gode, som viden eller 
informationer er. I 1950erne udgjorde viden 20% og ’primære produkter’ 
(fødevarer, materialer, mineraler) 80% af værditilvæksten i amerikansk 
industri, men i 1995 er vidensdelen vokset til 70% mens den håndgribeli-
ge del er faldet til 30% (Dunning, 2000: 8). Det er blevet anslået, at den 
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intellektuelle kapital – målt som markedsværdien minus værdien af den 
håndgribelige kapital  – i 1997 udgjorde mere end halvdelen af markeds-
værdien for hvert af de 10 største selskaber i verden; i Microsofts tilfælde 
– dengang nr. 3 – var det helt op mod 95% (Granstrand, 1999: 10f). An-
dre beregninger tyder endog på, at den intellektuelle kapital er fem til 
seksten gange så stor som øvrig kapital i de fleste organisationer (Dun-
ning, 2000: 9). 
 Med UNDP's ord: 

 "Writing computer programmes and revealing genetic codes have 
replaced the search for gold, the conquest of land and the command of 
machinery as the path to economic power" (UNDP, 1999: 57).  

Intellektuel ejendomsret og intellektuel kapital er af ubetvivlelig og sti-
gende betydning. 
 Information optræder overalt i økonomien. Den er vigtig som input el-
ler produktionsfaktor; derfor søges nye opdagelser patenteret. Den er 
også vigtig som output eller færdigvare; derfor søges sådanne produkter 
beskyttet mod kopiering (copyright). I disse tilfælde er viden externalise-
ret eller legemliggjort i nedskrevne formler eller synlige produkter. Men 
viden kan også existere som expertise (know-how); dette emne behandles 
ikke her, men i forbindelse med diskussionen af ’human capital’.15  
 Informationsteknologien har givet menneskeheden uanede muligheder. 
 Viden, der fx kan bekæmpe sygdomme eller øge høstudbyttet, kan på 
ingen tid spredes til de fjerneste afkroge af verden; omkostningerne, i 
form af ressourceforbrug og forurening, er minimale (om end biotekno-
logi indebærer nogle åbenbare risici). 
 Hertil kommer at denne teknologi muliggør en decentraliseret produk-
tion, hvilket er en fordel såfremt man politisk er modstander af politisk-
økonomiske magtkoncentrationer; småvirksomheder og lokalsamfund 
kan ikke længere afskrives som teknologiske anakronismer. 
 Formår kapitalismen at virkeliggøre de muligheder, som den nye tekno-
logi giver? Hvordan hænger videnssamfund og kapitalisme sammen? 
 Lad os som en lille appetitvækker starte med Jefferson’s opfattelse af 
åndelige goder: 

 ”If nature had made any one thing less susceptible than all others of 
exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, 
which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to 
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himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the posses-
sion of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its 
peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every 
other possesses the whole of it. .. That ideas should freely spread from 
one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of 
man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly 
and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, 
expansible over all space, without lessening their density in any point, 
and like the air in which we breathe, move, and have our physical be-
ing, incapable of confinement or exclusive appropriation. .. Inventions 
then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an 
exclusive right to profit from them, as an encouragement to men to 
pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be 
done, according to the will and convenience of the society, without 
claim or complaint from anybody” (Jefferson, cit. i Granstrand, 1999: 
34f). 

Efter et kort historisk rids (32.2.2) behandler jeg de principielle proble-
mer, der er knyttet til en markedsgørelse af viden (32.2.3), og statens 
forsøg på - gennem tildeling af patenter og copyright – at overvinde disse 
problemer (32.2.4). Dernæst diskuteres de forskellige argumenter for på 
denne måde at beskytte den økonomiske udnyttelse af åndelige innovati-
oner (32.2.5); jeg argumenterer at patenter og copyright er samfundsøko-
nomisk irrationelle (32.2.6) og at offentlig produktion af vidensgoder er 
at foretrække (32.2.7). I 32.2.8 og 32.2.9 diskuteres aktuelle tendenser i 
det økonomiske informationssamfund, især monopolisering og polarise-
ring, og jeg slutter af med at behandle kapitalens praktiske problemer 
med at forhindre den frie udbredelse af viden (32.2.10).16 
 
32.2.2. Historisk 
Ligesom selskabsformen går patenter og copyright langt tilbage i tiden.17 
 Da vi finder de første spæde tilløb til en kapitalistisk udvikling i Nord-
italien, i slutningen af Middelalderen, er det ikke ejendommeligt at det er 
her, at vi ser de første forsøg på at beskytte opfindelser mod imitering i 
kommercielt øjemed. I 1474 etablerede Venedig det første generelle 
patentsystem; beskyttelsen gjaldt i 10 år og var betinget af at opfinderen 
tilbød at sælge licenser (mod royalties), således at det offentlige kunne 
være sikker på at opfindelsen blev udnyttet. Senere bredte systemet sig til 
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England (1623), USA (1790) og Frankrig (1791). I USA indskrives 
intellektuel ejendomsret endog i Forfatningen (1787), hvor det hedder at 
Kongressen har myndighed til at ”promote the progress of science and 
useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the 
exclusive right to their respective writings and inventions”. 
 Copyright var længe ret irrelevant grundet de høje omkostninger ved 
at kopiere. Dette ændredes i 1450, da Gutenberg opfandt trykpressen. I 
1709 får engelske forfattere juridiske beskyttelse i 14 år mod kopiering, 
og i 1741 får Danmark som det første land på kontinentet en lov om 
copyright. 
 I 1800-tallet breder intellektuel ejendomsret sig, og i slutningen af 
århundredet får vi de første forsøg på at gøre retten international (Paris 
konventionen om patenter i 1883 og Bern konventionen om copyright i 
1886). 
 Samtidig vokser der imidlertid en anti-patent bevægelse frem, motive-
ret i at et patent er en eneret eller monopol og derfor i strid med den frie 
konkurrence; nogle liberale så patenter som et aspekt af den merkantilis-
me, som de bekæmpede (Marshall og senere Hayek var skeptiske overfor 
patenter). Bevægelsen startede i Tyskland, og i Holland lykkedes det at 
få afskaffet den indførte patentlovgivning. Svejts modsatte sig i mange 
år, endog ved folkeafstemninger, patenter, hvilket hang sammen med at 
landets kemiske industri havde en interesse i at imitere de avancerede 
tyske virksomheder; patenter indførtes først i 1887, fordi udlandet be-
gyndte at imitere de berømte svejtsiske ure. Historien antyder at patenter, 
set fra et lands synsvinkel, fungerer som protektionisme. I 1870erne 
skiftede det meste af Europa fra frihandel til told-protektionisme (Lund-
kvist, 2001: 109ff), grundet starten på den lange depression; dermed 
svækkedes også modstanden mod produkt-protektionisme, altså patenter. 
 Dette betød imidlertid ikke et egentligt gennembrud for patentlovgiv-
ning; intellektuel ejendomsret var simpelthen ikke særlig vigtigt i et 
gammeldags industrisamfund. Faktisk blussede modstanden op i mellem-
krigstidens USA, fordi store selskaber benyttede patentsystemet til at op-
bygge dominerende markedspositioner. 
 Gennembruddet kom først under Reagan, nærmere bestemt i 1982, da 
’Court of Appeals for the Federal Circuit’ (CAFC) blev etableret. Dette 
organ skulle afgøre patentsager, og det anlagde straks en pro-patent linie. 
Samtidig skiftede den såkaldte ’Antitrust Division of the US Department 
of Justice’ kurs; tidligere havde udgangspunktet været at intellektuel 
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ejendomsret var monopoler, der begrænsede konkurrencen, men nu 
anlagde man i stedet den betragtning, at øget incitament til innovation 
fremmer den såkaldte ’dynamiske’ konkurrence. Dette skift harmonerer 
med at flere og flere økonomer (bl.a. Demsetz fra Chicago-skolen, se 
Kapitel 47.5) opgiver fuldkommen konkurrence som et ideal, tilpasser sig 
monopolkapitalismen og forklarer at forskellige grader af monopol er 
gavnligt for den økonomiske vækst. De amerikanske selskaber var den 
drivende - og særdeles aktive - kraft bag dette gennembrud for patente-
ring. Den teknologiske baggrund var naturligvis at det var i disse år, at 
overgangen fra industri- til informationssamfund blev åbenbar. 
 Den efterfølgende historie er velkendt. Den afgørende milepæl var 
TRIPs aftalen (’Trade Related aspects of Intellectual Property rights’) 
indenfor det i 1995 oprettede WTO. 
 
32.2.3. Viden kan privatiseres, men ikke sælges 
Hvad er det karakteristiske ved et intellektuelt gode, sammenlignet med 
et fysisk gode? 
 Lad os sige at jeg har gjort en opfindelse eller blot er i besiddelse af en 
information, der ikke er alment tilgængelig. Jeg kan nu exkludere andre 
fra disse vidensgoder og dermed gøre dem til min private ejendom; be-
mærk at netop exklusion er privatejendommens definerende karakteris-
tikon (Kapitel 2.7); i et system med privatejendom vil staten beskytte mig 
mod tyveri af min formel og mod at jeg torteres til at røbe en bestemt 
viden. Intellektuel privatejendom som sådan er derfor uproblematisk; 
der er ikke noget nyt i forhold til mit eje af en cykel. Jeg kan holde min 
viden lige så vel som min cykel for mig selv. Noget andet er om jeg har 
lyst hertil og interesse heri; her er den verdenshistoriske hovedregel vel 
at man deler viden med sine venner og hemmeligholder viden fra sine 
fjender. 
   Det nye opstår først, når vi betragter intellektuel privatejendom som et 
markedsfænomen, altså som en vare. Problemet er at mens jeg kan 
afhænde min cykel, kan jeg ikke afhænde min viden; det ville i hvert fald 
kræve at lægerne via en særlig laser-teknik fjernede de relevante celler 
fra min hjerne. Og omvendt kan den viden, jeg har givet andre, ikke 
trækkes tilbage, dvs. overdragelsen er irreversibel;  hvis en viden først er 
sluppet ud i verden, bliver den der. 
   Da vareformen indbegriber at jeg afgiver mit gode (mod at få det frem-
mede gode), kan intellektuelle goder derfor ikke antage vareform. Jeg 
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kan ikke afhænde min viden, ikke skille mig af med den. Mit valg står 
derfor mellem af hemmeligholde denne viden og dermed bevare den 
som min private ejendom, eller dele den med andre, dvs. gøre den fælles. 
Det velkendte ‘katten-i-sækken’ problem ved videnssalg beror herpå: 
Køberen vil ikke købe varen uden at kende den, men kender han den er 
køb overflødigt. 
   Det kan tænkes at B betaler A for at får adgang til A’s viden, men dette 
er ikke et køb, eftersom suveræniteten over godet – og dermed retten til 
dets økonomiske udnyttelse - ikke overdrages, men deles. Jeg ophæver 
godet som min privatejendom ved at overdrage det til andre. 
   Dette gælder for viden som sådan, dvs. som et rent immaterielt gode. 
Imidlertid inkarneres viden jo ofte i fysiske goder; det gælder cyklen, 
hvor vidensdelen er lille i forhold til de øvrige fremstillingsomkost-
ninger, og det gælder pillen, hvor de materielle omkostninger er ube-
tydelige i forhold til forskningsindsatsen. Overgangen fra industri- til 
informationssamfund er ikke en ’ren’ overgang fra materielle til immate-
rielle goder, men fra goder med lille til goder med stor vidensandel. Jo 
større vidensdelen er, desto vanskeligere bliver varegørelsen. 
 Dette er det fundamentale. Men faktisk bliver viden som sådan eller 
goder, hvor vidensandelen er den helt dominerende, jo solgt i stor stil, vil 
det blive indvendt; ergo må ræsonnementet ovenfor være forkert. På 
samme måde som en raket modbeviser tyngdeloven? vil jeg spørge/svare. 
Med andre ord: En empirisk tilgang giver en god beskrivelse, men ikke 
en god forståelse. En god forståelse kræver at man først identificerer 
fænomenets essens, dvs. det der er indbegrebet i selve fænomenet, her 
intellektuelle goder; og så i anden omgang forklarer den empiri, der mod-
siger essensen, ved at identificere de modsatrettede tendenser, der søger 
at sætte essensen ud af kraft. Det er naturligvis den lovgivning om paten-
ter og copyright, som de med en interesse i at sælge viden har formået at 
få indført; dermed sikres v.hj.a. statstvang at den private viden forbliver 
privat i økonomisk forstand, selvom den udnyttes kommercielt. 
 
32.2.4. Patenter og copyright 
Viden kan ikke afhændes og blive vare. Derfor er viden enten et gode for 
besidderen eller et gode for alle; enten hemmeligholdes den eller også er 
den alment tilgængelig. 
 Derfor må det almindelige privatejendommelige regime laves om, hvis 
viden skal blive en vare. Intellektuel ejendomsret er indbegrebet i det al-
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mene begreb om privat ejendomsret, så dennes beskyttelse kræver ikke et 
særligt indgreb. Patenter og copyright er ikke nødvendige for at sikre 
ejeren af vidensgodet privat ejendomsret, men disse juridiske institutio-
ner er nødvendige for at sikre ejerens eneret (monopol) til at drage 
økonomisk fordel af sin viden. 
 Dette kan ske ved at agenten selv udnytter opdagelsen eller informatio-
nen kommercielt, idet andre af loven exkluderes fra at gøre det samme. 
Ofte vil udnyttelsen af viden nemlig indebære dens offentliggørelse: 
Produktionen af en bog eller en CDer er ensbetydende med offentliggø-
relse, og en ny medicin kan ofte analyseres og derefter kopieres. Uden 
dette monopol, dette særlige privilegium, kunne vidensgodet ikke indgå i 
markedsøkonomien, i hvert fald ikke med økonomisk fordel for vidense-
jeren: Hvis en færdigvare såsom en CDer ikke er beskyttet mod konkur-
rence, vil konkurrenternes kopiering eliminere profitten, om end den op-
rindelige vidensproducent naturligvis har et vist tidsmæssigt forspring 
(denne fordel var tidligere betydningsfuld, hvorfor presset for copyright 
var behersket; i dag har teknologien næsten elimineret fordelen). Og hvis 
et input såsom en medicinsk formel eller et computerprogram ikke paten-
teres, træder den samme økonomiske logik i kraft, blot tager det lidt 
længere tid før konkurrenterne vil kunne bringe færdigvaren på markedet. 
 Den, der modtager en sådan extrabeskyttelse fra staten, kan også vælge 
at sælge den modtagne ret til økonomisk udnyttelse, altså sælge tilladel-
sen eller licensen for royalties. Det er altså ikke vidensgodet, men en 
særlig ret, der sælges. 
 Oftest kræver myndighederne at vidensejeren enten gør det ene eller 
det andet, således at informationen under alle omstændigheder udnyttes 
økonomisk. Bemærk at det i begge tilfælde er den oprindelige vidensejer, 
der får den økonomiske fordel af eneretten. 
 
32.2.5. Legitimering af patenter og copyright 
Ingen benægter naturligvis at staten således skaber et monopol, enten for 
færdigvaren (copyright) eller for produktionsfaktoren (patenter).18 Hvor-
dan kan et sådan privilegium forsvares eller legitimeres? Umiddelbart er 
det både i strid med almindelig borgerlig tankegang om at en ret skal 
afbalanceres af en pligt og med konventionel økonomisk teori, der siger 
at monopoler – og ikke mindst statsligt skabte monopoler – forvrider 
markedsøkonomien og giver et suboptimalt resultat. Må liberale ikke æde 
deres kritik af den merkantilistiske stats privilegering af bestemte selska-
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ber (især handelskompagnier) i sig igen? 
 Der er to typer af legitimering: En principiel, baseret på retfærdigheds-
betragtninger, og en økonomisk (eller utilitaristisk), baseret på at samfun-
det i sin helhed nyder godt af patenter og copyright. De analyseres i det 
følgende. 
 Jeg ser bort fra en tredje type legitimering, der blot siger at vidensgoder 
er goder og derfor også er beskyttet af retten til privatejendom, underfor-
stået at copyright og patenter er denne beskyttelse. Som nævnt er det 
første rigtigt, men ’underforståelsen’ forkert. Sagen handler ikke om, 
hvorvidt åndelige goder er beskyttet af den private ejendomsret, men om 
hvorvidt staten skal muliggøre deres markedsgørelse.  
 
32.2.5.1. ’Monopolet er retfærdigt’ 
Tildelingen af et patent eller en copyright er betinget af, at den pågæl-
dende viden eller information offentliggøres. Andre må ikke udnytte in-
formationen kommercielt, men alle skal have ret til at kende den, fx skal 
universitetslærere have ret til at bruge den nye viden i deres forskning og 
undervisning. 
 Dermed er retten til ene-udnyttelse blevet afbalanceret med en pligt til 
offentliggørelse; vidensejeren har fået sin private fordel, men har ’betalt’ 
den derved skabte ’gæld’ til samfundet ved at give afkald på sin ret til at 
hemmeligholde sin viden. Der er tale om et retfærdigt quid pro quo. 
Derfor er patenter udtryk for en balance mellem private og offentlige 
hensyn. Næsten al litteratur om patenter handler derfor ikke om, hvorvidt 
patenter er forenelige med traditionel borgerlig pligt-moral, men om at 
udforme patentsystemet på en sådan måde at både det private og offentli-
ge får sit. 
 Dette argument er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt at privilegiets 
extra-ret er betalt med et rets-afkald. Men økonomisk set er der ikke   
tale om et quid pro quo. Patentmodtageren får en økonomisk gevinst, 
mens offentligheden får en rent intellektuel, nemlig udtrykkeligt ikke-
økonomisk, gevinst. Og hvad er det vidensejeren giver afkald på? Det er 
hemmeligheden, altså hans ene-viden, men den kan ikke bruges til meget 
i en markedssammenhæng. Som vi har set kan den ikke afhændes og 
sælges, kun deles. Dette gælder umiddelbart for viden som sådan, fx den 
medicinske formel eller computerprogrammet; og hvis vidensejeren 
søger at profitere ved selv at inkarnere sin viden i en færdigvare slipper 
katten (hans viden) blot lidt langsommere ud af sækken: de fleste videns-
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færdigvarer kan analyseres og kopieres. Uden patent, ingen profit. 
 Imidlertid kan sagen også anskues fra en anden vinkel. 
 I stedet for at lade retfærdigheden være et spørgsmål om, hvad agenten 
får fra samfundet og giver til samfundet, kan vi mere jordnært lade stan-
darden være at der er en rimelig balance mellem indsats og udbytte in-
denfor alle aktiviteter. To agenter arbejder begge 100 timer, men hvor 
den ene fremstiller cykler, der kan sælges for en rimelig pris, er den 
anden så uheldig eller uklog at fremstille vidensgoder, fx skrifter eller 
musik, som grundet kopiering ikke kan sælges med fordel. Denne uret-
færdighed kan betragtes som en markedsfejl, som samfundet bør korrige-
re, nemlig ved at tilstå vidensarbejderen det patent eller den copyright, 
som muliggør et økonomisk udbytte, således at vedkommende stilles lige 
med andre producenter. Om end det naturligvis er et paradox at en mar-
kedsfejl korrigeres ved at etablere et monopol. 
 Ved vurderingen af dette retfærdighedsspørgsmål skal vi dog huske på, 
at patenter altovervejende og copyright i betydelig udstrækning ikke ejes 
af den faktiske forsker eller forfatter/kunstner, men af store virksomhe-
der. Beskyttelse af udnyttelsen af intellektuel ejendom er i praksis en be-
skyttelse af selskabernes interesser. 
 
Både copyright og patenter gælder kun et vist åremål, for patenters 
vedkommende gerne 15-20 år. Derefter ophæves monopolet og enhver 
kan udnytte den pågældende viden økonomisk. Privilegiet er ikke abso-
lut, men mere ’blødt’. 
 Dette er selvfølgelig ikke et egentligt forsvar. Hvis monopolet er kriti-
sabelt, gør tidsbegrænsningen det kun lidt mindre kritisabelt: Den friken-
der det ikke. 
 I øvrigt er tidsbegrænsningen i praksis lidt af en farce. I en tid, hvor 
specielt informationsteknologien udvikler sig exponentielt, forældes vi-
den hurtigere og hurtigere. Efter blot et par år kan de fleste opfindelser 
kun bruges som udstillingsgenstande på et IT-museum, så en tidsbe-
grænsning på 15 eller 20 år er stort set irrelevant. Men for at være på den 
helt sikre side, øgede USA i 1995 – ved implementeringen af TRIPs – 
tidsfristen fra 17 til 20 år. 
 
32.2.5.2. ’Monopolet er samfundsnyttigt’ 
Det mest almindelige argument for copyright og patentering er forment-
lig det utilitaristiske: Hvis en skribent, en musiker eller en opfinder ikke 
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får ene-ret til den økonomiske udnyttelse af sit produkt, vil ingen ulejlige 
sig med at skrive, musicere eller opfinde. Innovation vil ophøre, økono-
mien miste sin dynamik og samfundet vil henfalde i almindelig sløvhed. 
Når en AIDS-forebyggende medicin er opfundet og kan kopieres for næs-
ten ingen penge, lyder det umiddelbart rimeligt at stille den (næsten) frit 
til rådighed for afrikanerne, men på lidt længere sigt er det til skade for 
alle, fordi medicinalselskaberne så vil indstille forskningen. 
 Men er det ubetvivlelige monopol på økonomisk udnyttelse ikke i sig 
selv skadeligt? Som vi har set var dette tidligere opfattelsen blandt øko-
nomer og andre, og det var her anti-patent bevægelsen hentede sine argu-
menter. Men som vi også så er moderne, konventionel teori blevet mere 
kritisk overfor den ’statiske’ økonomiopfattelse, hvor fuldkommen kon-
kurrence er idealet og monopol alene er skadeligt (for lille mængde til for 
høj pris). Anlægges i stedet en ’dynamisk’ vinkel kan monopolet fremme 
den tekniske og økonomiske udvikling, såfremt det reguleres af det of-
fentlige og gøres betinget og tidsbegrænset. 
 Retfærdigt eller ej, monopol eller ej: Patenter og copyright er sam-
fundsøkonomisk nødvendige.  
 Denne legitimeringsstrategi kan diskuteres ud fra to synsvinkler. 
 I dette underafsnit accepteres den ramme indenfor hvilket problemet 
stilles. Privat – kapitalistisk – vidensproduktion forudsættes, hvorefter 
valget står mellem et regime med og uden patenter og copyright. I afsnit 
32.2.6 overskrides denne ramme. 
 Umiddelbart skulle man tro at et patentsystem fremmer den tekniske 
udvikling, men iflg. Granstrand er dette spørgsmål stadig ’largely 
unanswered’ (1999: 41). Han henviser til at det venetianske og engelske 
patentsystem blev indført lang tid før den industrielle revolution (og 
derfor ikke kan tage æren for denne), at selvom lande med patentsyste-
mer (herunder Japan) industrialiserede succesrigt gælder det samme 
Tyskland, Holland og Svejts, der i perioden ikke havde et patentsystem, 
og at der er ’as many examples of companies that have succeeded with-
out any significant IPR /dvs. Intellectual Property Rights/ as there are 
companies with strong patents that have failed’ (1999: 43). 
 Beviskraften i disse exempler kan diskuteres, specielt er henvisningen 
til den manglende sammenhæng mellem patentsystem og den industrielle 
revolution tvivlsom, simpelthen fordi åndelige goder spillede en perifer 
rolle dengang. Det er også begrænset hvad man kan få ud af landesam-
menligninger. Et patentsystem beskytter – ligesom told – et lands pro-
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dukter og giver det derfor en fordel mht. teknisk og økonomisk udvikling 
i forhold til lande uden et sådant system, hvilket tvinger andre lande til at 
følge trop. Dette beviser ikke at et patentsystem – lige så lidt som anden 
protektionisme – universelt er gavnligt. Den relevante empiriske sam-
menligning ville være mellem et internationalt system med og uden 
patentsystem, men det er ikke muligt. 
 Hvis vi antager en lukket kapitalistisk økonomi, glemmer empirien og 
betragter sagen teoretisk, kan der dårligt være tvivl om at fravær af paten-
ter og copyright vil hæmme innovation. Virksomheder investerer for at få 
profit, og hvorfor investere i forskning hvis den nye opfindelse hurtigt 
udnyttes af konkurrenterne (der dermed bliver ’free riders’)? En medici-
nalvirksomhed forsker næppe altruistisk, det være sig for menneskeheden 
eller de andre virksomheder. Tvetydigt empirisk belæg kan også bero på 
at materialet stammer fra en tid, hvor kopieringsteknikken var uudviklet, 
således at det stadig var en betydelig fordel at være først på markedet 
med det nye. 
 
32.2.6. Er intellektuel protektionisme samfundsøkonomisk rationelt? 
For så vidt er copyright og patentering samfundsøkonomisk rationelt. 
Men kun ’for så vidt’, dvs. når vi forudsætter privatkapitalistisk produk-
tion af viden. 
 Imidlertid skal vi nu se, at hvis vi ophæver denne forudsætning – 
hvilket sjældent ses i litteraturen - således at valget står mellem paten-
teret privatkapitalistisk viden og offentligt fremstillet viden, viser kon-
ventionel økonomisk teori at det første system er samfundsøkonomisk 
irrationelt. 
 Argumentationen knytter an til det tidligere udviklede, nemlig at vi-
densgoder ikke kan afhændes, kun deles. 
 Fysiske goder som cykler eller ost er normalt knappe goder. Derfor 
må samfundsøkonomien have en metode til at rationere dem, det være sig 
marked eller plan. Og fra producentens og besidderens synsvinkel er det 
klart at vedkommende bliver fx en cykel fattigere, når den afhændes, 
hvorfor vedkommende vil kræve noget til gengæld, fx penge; de cykler, 
som de andre får, er de cykler som besidderen giver afkald på. Disse 
sammenhænge gælder uanset politisk-økonomisk system, fordi de ud-
springer af det universalhistoriske knaphedsproblem. 
 Som vi har set er intellektuelle goder anderledes. Selve fremstillingen 
koster noget (især tid), men når først A har udviklet den nye medicin 
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eller produceret den nye CDer koster det hende ikke noget at B erhverver 
denne viden. Tværtimod: Ikke blot har A stadig sin viden, men ved at 
dele den med andre kan A videreudvikle den, til gavn for hende selv, jvf. 
fx Web-serveren Apache der stilles frit til rådighed for alle og derfor kan 
videreudvikles af alle. Det er blevet sagt at viden på denne måde ligner et 
andet åndeligt gode, nemlig kærlighed, der også forøges ved at deles. 
Med Korten’s ord: 

 "Information is the only resource we have that is nondepletable and can 
be freely shared without depriving anyone of its use" (Korten, 1995: 
316). 

 Samfundsøkonomisk er intellektuelle goder frie goder, når først de er 
fremstillet; de kan kopieres næsten uden brug af ressourcer, fx er materi-
aleomkostningerne for en pille eller en kopieret CDer meget små og de 
bliver stadig mindre (sammenlign dog note 14). Vi kender den samme 
problemstilling fra broer og motorveje: Dyre at konstruere, men næsten 
gratis at udnytte; så når broen først er der, er det ikke svært for afgift-
modstandere at finde gode argumenter. 
 Også disse sammenhænge gælder uanset politisk-økonomisk system, 
fordi de beror på de åndelige goders universalhistoriske karakter, jvf. 
Jefferson-citatet ovenfor. Spørgsmålet er hvilket system, der bedst har-
monerer med denne karakter. Mht. knappe, fysiske goder er der en seriøs 
diskussion om, hvorvidt marked eller plan er den mest rationelle forde-
lingsmekanisme. Anderledes mht. intellektuelle goder: 
 Hvis disse frie goder skal indpasses i kapitalismen eller blot markeds-
økonomien må de gøres knappe, hvilket præcis er hvad der sker ved 
patentering og copyright, hvor statsmagten forhindrer at andre gør øko-
nomisk brug af goderne. Intellektuelle goder har en umådelig brugsværdi, 
men uden beskyttelse har de ingen bytteværdi. 
 Imidlertid er det samfundsøkonomisk irrationelt at gøre frie goder 
knappe, at forvandle naturligt frie goder til socialt knappe goder. Der kan 
ikke existere en rationalitets-standard, der kan forklare det fornuftige i at 
vi udelukkes fra vidensgoder, selv om vor adgang til dem ikke koster 
samfundet noget. Når politikere, økonomer og folk i almindelighed alli-
gevel accepterer denne udelukkelse beror det på, at man betragter marked 
og kapital som givne forudsætninger, og er det tilfældet er det rigtigt at 
en afskaffelse af vidensgoder som frie goder er nødvendig for videnspro-
duktion. 
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 Det overses hermed at alternativet til eksklusiv viden og beskyttet 
vidensproduktion ikke nødvendigvis er ingen viden og ingen videnspro-
duktion: Det kan være offentlig, frit tilgængelig viden, der fremstilles i 
offentligt regi. Faktisk var dette hovedreglen i masser af år, netop ud fra 
en erkendelse af at produktion for bytteværdi her havde en naturlig græn-
se; fx blev universiteterne og den meste forskning drevet af staten, og da 
forskningen ikke var motiveret af profit kunne dens resultater spredes 
frit. 
 Dette må være det rationelle system, samfundsøkonomisk set. Da vi-
densgoder er frie goder bør de være frit tilgængelige. Dette er ikke for-
eneligt med privatkapitalistiske vidensproduktion. Derfor bør denne 
erstattes med offentlig produktion, således at det er det offentlige, der 
udreder de ofte store omkostninger (især i arbejdstid) ved at fremstille 
disse goder. Den professionelle musiker skal naturligvis kompenseres for 
sin indsats, men ikke af brugerne; og medicinalvirksomheden socialise-
res, således at medicinen kan stilles frit til rådighed for alle. 
 Når det åndelige gode således fastholdes som et frit gode, bliver det 
hverken privatejendom eller fællesejendom. Da godet ikke skal ratione-
res og reguleres, er der ikke basis for noget som helst ejendomsretligt 
regime. Hvorfor definere en ejendomsret, når alle kan få hvad de vil have 
indenfor dette system af åndelig kommunisme? Kun én form for offentlig 
regulering af denne ’fælled’ er nødvendig, nemlig at forhindre privatka-
pitalen i at iværksætte en ’enclosure’. 
 Men de produktionsfaktorer, der producerer CDen eller den nye medi-
cin, er knappe; i begge exempler kræves der et udstyr og  først og frem-
mest højt kvalificeret arbejdskraft. Derfor må der være ejendomsregler, 
der rationerer dem. Da denne produktion er offentlig må disse faktor-
ydelser være fællesejendom. Fællesskabet kan regulere på mange måder. 
Måske vælger man – ultimativt os alle sammen, hvis den offentlige sek-
tor styres demokratisk – at lønne alle kvalificerede musikere og forskere 
ens; måske vælges et præmiesystem der i særlig grad belønner populære 
musikere (målt på antallet af kopierede CDere) og geniale forskere, 
således at det traditionelle, materielle incitamentssystem bevares.19 
 
32.2.7. Privat eller offentlig vidensproduktion? 
Offentlig produktion er altså at foretrække, fordi det kun er her at vi-
densgodet kan komme til sin ret som et frit gode. Disse gratis goder giver 
en indlysende nyttefordel for forbrugerne (rettere: brugerne). 
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 Hertil kommer at offentlig produktion formentlig er langt mere effektiv 
end privat. Megen privat vidensproduktion er præget af et enormt spild; 
således bruger medicinalindustrien langt flere ressourcer på reklame end 
på forskning. Ved offentlig produktion kan reklame erstattes af nøgtern 
information. Og hvis man frygter effektivitetsproblemer kan man som 
nævnt vælge at indføre et incitamentssystem med præmier, således at 
konkurrencen s(t)imuleres. 
 
D. Baker og N. Chatani har undersøgt det samfundsøkonomiske spild, 
som patentsystemet medfører indenfor den amerikanske sundhedssektor 
(Baker, 2001; Baker og Chatani, 2002). 
a) Monopolet gør medicin 4 gange så dyr som hvis der var fri kon-
kurrence. 
b) For hver dollar, der anvendes til forskning, betaler forbrugeren 6 
dollars, hvoraf 2½ dollars går til profit og markedsførelse (medicinal-
industrien ansætter næsten dobbelt så mange personer til markedsføring 
som til forskning). Den høje monopolpris kan altså kun svagt begrundes i 
forskningsomkostningerne. 
c) Mere end 70% af denne forskning er samfundsøkonomisk spildt, fordi 
den bruges til udvikling af såkaldte ’copycat drugs’, dvs. medicin, der har 
den samme effekt som allerede udviklet, men patenteret medicin.  
d) Private medicinalvirksomheder har et kraftigt incitament til at udskyde 
offentliggørelse af forskningsresultater, indtil alle tænkelige patenter er 
udtaget; dette sinker videnskabelige fremskridt. Der er også exempler på 
at industrien har hemmeligholdt negative forskningsresultater, der viser 
at en medicin er ineffektiv eller skadelig. 
e) Hvis patentsystemet erstattes af offentlig forskning vil det ikke blive 
dyrere for staten, fordi disse forskningsudgifter stort set kan betales af 
det offentliges besparelser indenfor Medicare og Medicaid, når medicin-
priserne sænkes drastisk. 
f) For samfundsøkonomien – og forbrugerne – vil en afskaffelse af det 
private spild give en umiddelbar gevinst på op mod 2 procent af BNP og 
på lidt længere sigt en vækst i BNP på op mod 3%; dette vil give mellem 
3,8 og 4,5 mio nye jobs. 
 
Lad os dernæst se på karakteren eller kvaliteten af de producerede goder 
under de to systemer. 
 En privatkapitalistisk virksomhed producerer naturligvis for de købe-
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dygtige behov, hvilket i gennemsnit er de riges behov. Igen illustrerer 
medicinalindustrien. Skønt lungebetændelse, diarré-relaterede sygdomme 
og tuberkulose udgør 18% af sygdommene, globalt set, bruger industrien 
kun 0,2% af forskningsbudgettet hertil; videre forskes der alt for lidt i 
vacciner, ikke mindst mod AIDS, fordi vacciner ofte kun skal tages én 
gang, hvilket er ressource- men ikke profiteffektivt. Overhovedet er det 
kun en lille del af ressourcerne, der bruges til at bekæmpe egentlige syg-
domme; mellem 1981 og 91 repræsenterede mindre end 5% af den medi-
cin, som de 25 største amerikanske selskaber introducerede, terapeutiske 
fremskridt, hvilket vel må betyde at mere end 95% var af mere kosmetisk 
karakter. Den virkeligt nyttige medicin blev overvejende - 70% - frem-
stillet offentligt.20 
 Offentlig produktion under demokratisk kontrol garanterer naturligvis 
ikke nyttig produktion med en rimelig social balance; flertallet i Folke-
tinget kan foretrække noget andet. Men muligheden er der i det mindste. 
 
32.2.8. Markedsgørelsen af viden 
Nyliberalismens største sejr, bortset fra dereguleringen af kapitalen, har 
formentlig været at sikre kapitalen et tilsyneladende solidt greb om pro-
duktion og formidling af viden og informationer. 
 Den offentlige andel af vidensproduktionen er faldet, mens den private 
er steget. Ny viden monopoliseres automatisk i patenter og copyright. Og 
offentligt produceret viden fratages borgerne og foræres – specielt i USA 
– til privatkapitalen.21 
 I Danmark har vi set en tendens til at megen forskning, bl.a. på univer-
siteterne, skifter fra at være offentlig til at være halvoffentlig/halvprivat, 
dermed mere erhvervsorienteret. Dette beror vel dels på den almene 
ideologisk-politiske tendens, dels på at den skærpede internationale kon-
kurrence har nødvendiggjort at flere ressourcer kommer kapitalen til 
gode. 
 Lad os nu betragte tendensen indenfor telekommunikation. 
 Post, telefon og telegraf er traditionelt blevet betragtet som offentlige 
goder, der i stil med anden infrastruktur såsom veje skulle varetages af 
staten. Samtidig med at denne telekommunikation har undergået en tek-
nologisk revolution, er dette ændret i takt med at den nyliberale dagsor-
den har sat sig igennem. 
 Overførslen af kontrol fra demokratiet til kapitalen foregår typisk i tre 
trin: Først liberalisering, så privatisering og endelig monopolisering. 
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 Statsmonopoler, dvs. demokratisk kontrolleret økonomisk aktivitet, 
erklæres ineffektive. Derfor skal der åbnes for konkurrence med private 
udbydere. I denne liberaliseringsfase tjener konkurrencen som overordnet 
ideologi.22 
 Da offentlige virksomheder kun kan konkurrere på privatkapitalistiske 
vilkår ved at tilpasse sig disse vilkår – dvs. undertrykke sociale målsæt-
ninger til fordel for profitmaximering – bliver de uskelnelige fra de pri-
vate virksomheder. Da de ikke længere har en offentlig funktion, er det 
mere fornuftigt at sælge dem så statskassen kan få et provenu; salget af 
Tele Danmark til det amerikansk selskab Ameritech er et exempel. I 
denne privatiseringsfase fungerer ’cool cash’ ofte som ideologi.23  
 Cirklen sluttes ofte ved at der etableres monopolagtige tilstande inden-
for sektoren, gerne i form af alliancer mellem de store spillere. I denne 
monopoliseringsfase forklarer ideologien at få store virksomheder giver 
en mere dynamisk udvikling.  
  
32.2.9. Monopolisering og polarisering 
Informations- eller videnssektoren hører til den mest monopoliserede, fx 
besad de 10 største selskaber indenfor farmaceutiske produkter og tele-
kommunikation hhv. 35% og 86% af omsætningen i 1998.24 De fleste 
patenter besiddes af disse selskaber; således blev 95% af patenterne for 
génoverførsel kontrolleret af de 5 største bioteknologiske virksomheder. 
 Kontrollen med den vidensbaserede produktion bliver stadig mere kon-
centreret.  
 I 90erne er antallet af fusioner vokset exponentielt. Dette beror bl.a. på 
at megen viden er 'indlejret' (embedded) i et firma, således at et andet 
firma kun kan tilegne sig den ved at tilegne sig hele firmaet (Harrison, 
1994: 139f). 
 Det kan ikke undre at den almene tendens til monopolisering – efter at 
statsmagten har skiftet fra at bekæmpe til at støtte denne udvikling – er 
særlig kraftig indenfor videnssektoren. For det første er det især denne 
sektor der expanderer, hvilket gør den interessant for kapitalen. For det 
andet er sektoren betinget af patenter og copyright, dvs. af monopoler. 
Allerede i 1971 sukkede Till: 

 "While its purpose, according to the Constitution, was 'to promote the 
progress of science and the useful arts' (Art. I, Sec. 8), the patent today 
constitutes the leading instrument in our economy for the creation and 
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maintenance of monopoly power" (Till, 1971: 289). 

 Lad os nu kaste et blik specielt på medieindustrien. 
 TV, radio, film, aviser, musik etc. beherskes nu stort set af den helt 
store kapital, især i USA.25 Her domineredes sektoren af 50 selskaber i 
1983; dette tal faldt til 23 i 1990 og til blot 6 i 2000, især som følge af de 
mange fusioner i 90erne (Disney og ABC, Viacom og CBS, Time War-
ner og AOL). Det drejer sig om Viacom, Disney, Bertelsmann, Time 
Warner, Murdoch´s News Corp og General Electric, hvor Bertelsmann 
og News Corp er ikke-amerikanske; alle har de interesser indenfor hele 
mediespektret (blade, aviser, film, musik, radio, TV og – ikke mindst - 
telekommunikation), jvf. Bagdikian, 1983: xff. Indenfor det globale 
musikmarked kontrollerede branchens 5 største selskaber – Polygram, 
Time Warner, Sony, EMI og Bertelsmann – i midten af 90erne 82% af 
markedet (især CDere), jvf. Herman, 1997: 43f. Et par andre exempler: I 
1996 ejede de to største radiokæder 115 stationer, i 2003 mere end 1.400, 
samtidig med at antallet af stationsejere er faldet med en tredjedel. Ud-
viklingen er den samme på Internettet: I 1999 brugtes 60% af Internet-
brugernes on-line tid på 110 selskabers hjemmesider; i 2001 havde kun 
14 selskaber den samme markedsandel (Halimi, 2003). 
 Konkurrencen begrænses yderligere af de mange ’joint ventures’ mel-
lem de store, og af udbredt gensidigt eje: 

 ”Under the folklore of capitalism, even giant firms would compete 
forcefully against each other. But through mutual cooperation, inter-
locked directors, and shared partnerships in media operations, contem-
porary capitalist competition has become more like a cooperative car-
tel” (Bagdikian, 1983: xv). 

Hvert af de 8 største amerikanske medieselskaber har i gennemsnit ind-
gået joint ventures med 5 af de andre; Time Warner er repræsenteret på 
direktørnivo i 7 af de 10 største medieselskaber (McChesney, 1999: 28f). 
I Kapitel 33 vender vi tilbage til denne kapitalistiske koordinering. 
 Denne koncentration øger naturligvis mediekapitalens magt. Hvad be-
tyder det for bevidsthedsdannelsen? 
 Det er ikke svært at finde exempler på at kapitalen bruger sin medie-
magt politisk, til at undertrykke ubelejlige synspunkter og kendsgernin-
ger, til at fremme selskabernes interesser26 eller til at mobilisere i forbin-
delse med krige (Kosovo og de to Golfkrige). Mere generelt er det vel en 
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plausibel hypotese at bestyrelse og direktion i den håndfuld selskaber, 
der bestemmer hvad vi skal vide og ikke vide, og hvad vi skal mene og 
ikke mene, vil være tilbøjelige til at disponere på en sådan måde at kapi-
talens interesser fremstilles som folkets interesser. En antikapitalistisk 
mediepolitik er ikke sandsynlig. 
 Men i øvrigt er mediekapitalens overordnede mål ikke politisk, men 
kommercielt: at tjene penge, at maximere profitten. Derfor henvender 
medierne sig til det købedygtige publikum, hvilket globalt set betyder at 
de fattige landes kulturer og interesser tenderer mod at udstødes. Hvad 
profitmotivet i øvrigt betyder for mediernes kvalitet overlader jeg til 
læserens vurdering; den væsentligste nyskabelse er formentlig sammen-
blandingen af nyheder, underholdning og reklame til en enhed, således at 
de kommercielle interesser usynliggøres og selskaberne selv bliver ét 
med vestlig - amerikansk - kultur.27 
 Det er en illusion at tro at privatkapitalistiske medier er politisk neutra-
le medier, fordi det er ’forbrugerne der bestemmer’. For det første er det 
ikke forbrugerne, men de købedygtige forbrugere, der bestemmer, og for 
det andet er denne indflydelse rent negativ, idet den består i muligheden 
for at fravælge; medieudbuddet – dvs. det vi vælger imellem – bestem-
mes suverænt af mediekapitalen, fx repræsenteret af Murdoch eller 
Berlusconi.28 Det private system giver en klar politisk tendens. 
 Alternativet er offentligt styrede medier. Der er naturligvis en risiko for 
at flertallet benytter sin magt til politisk ensretning af medieudbuddet, 
om end dette ville være i strid med demokratiets begreb, der inkluderer 
politisk frihed (dette vises i Kapitel 41). Men igen gælder at demokratisk 
regulering i det mindste giver muligheden for alsidige medier. 
 
Videre synes informationssamfundet i sin kapitalistiske udformning at 
fremme polariseringen mellem rige og fattige. 
 I princippet giver informationsteknologien en enestående mulighed for 
at give de fattige lande tålelige vilkår og udjævne kløften mellem dem og 
de rige lande.29 Vi kan give de fattige computerprogrammer og medicin, 
uden at det samfundsøkonomisk koster os noget særligt.  
 Privatøkonomisk koster det imidlertid meget, nemlig tabte profitmulig-
heder. Derfor er informationer blevet markedsgjordt og har fået en høj 
pris. Så høj at videnskløften mellem de rige og fattige lande er langt dy-
bere end indkomstkløften. Forholdsmæssigt er der 466 gange så mange 
Internet-brugere i de 20% rigeste lande som i de 20% fattigste. I 1996 var 
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91% af forskning og udvikling koncentreret i ’advanced industrial coun-
tries’ (Dunning, 2000: 31). 
 Da patenter og copyright helt overvejende ejes af de multinationale sel-
skaber, og da disse har hjemme i de rige lande, kan det ikke undre at 
disse besidder 97% af alle patenter. Denne procentandel kan sammenhol-
des med at de fattige lande er kilde til 90% af verdens biologiske res-
sourcer. 
 Hvordan bliver de fattiges 90% til de riges 97%? Iflg. UNDP på to 
måder: 
   a) Industriel spionage eller - igen UNDP's ordvalg - tyveri, idet selska-
berne uden de fattiges viden eller accept exproprierer disse rigdomme.30  
   b) Nominel betaling i form royalties på 1-2% af den profit selskabet 
opnår på ressourcen. 
   Hvorfor patenterer de fattige lande ikke selv deres viden? Formentlig af 
to grunde. For det første den kulturelle: at mange fattige lande tænker vi-
den som et fælles gode, snarere end en kilde til privat berigelse (jvf. 
indianernes traditionelle opfattelse af jorden). For det andet den økono-
miske: at de ikke har midler til at ansætte det nødvendige antal sagførere 
for at gennemføre en patentsag, ej heller til at overvåge at andre (måske 
på den anden side af jordkloden) ikke krænker patentet. 
 
32.2.10. Markedsgørelsens problemer  
Da vidensbaseret teknologi er blevet helt afgørende for den moderne pro-
duktionsproces, er kontrol hermed et spørgsmål om liv eller død for den 
moderne kapitalisme: Hvis viden bliver et frit gode, også i økonomisk 
henseende, synes grundlaget for privatproduktion at smuldre bort. For 
tilhængere af socialisme er kampen for almen informationsfrihed af 
samme grund afgørende. Umiddelbart drejer det sig om at begrænse til-
delingen af nye patenter og copyrights, men i sidste instans drejer det sig 
om at socialisere vidensproduktionen. 
 Fremstillingen giver indtryk af at det kun kan gå én vej, nemlig mod 
øget markedsgørelse af viden. Dette har unægtelig været tendensen. Men 
samtidig er der knyttet enorme problemer til denne udvikling. Det er ikke 
givet at kapitalismen formår at klare overgangen fra industri- til informa-
tionssamfund. 
 Udtrykt i den historiske materialismes termer er der en oplagt modsæt-
ning mellem de kapitalistiske produktionsforhold og den nye produktiv-
kraft. Jessop udtrykker det som en modsætning mellem informationsøko-
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nomien, der er baseret på den private tilegnelse af viden, og informa-
tionssamfundet, der er optaget af en udvidelse af den offentlige adgang 
til viden (Jessop, 1999: 18). Modsætningen slår ned i liberal tankegang 
som en modsætning mellem økonomisk liberalisme, der anbefaler privati-
sering og markedsgørelse af viden, og politisk liberalisme, der ønsker 
størst mulig informationsfrihed. 
 Profitmaximering tilsiger at viden markedsgøres, men viden som sådan 
er et frit gode og derfor overordentlig vanskelig at gøre til en handelsva-
re. Besidderen af et fysisk gode som en cykel har en konkret interesse i at 
holde godet for sig selv, for afgivelse betyder tab; anderledes med ånde-
lige goder, eftersom brugsværdien for besidderen her ikke forringes ved 
deling og udbredelse. Det er kun den, der skal tjene penge på vidensgo-
det, som har en interesse i at gøre det knapt så det kan få en bytteværdi. 
Problemet er nu at den, der måtte have købt eller på anden måde tilegnet 
sig viden - et computerprogram, recepten på en ny vaccine, en CDer – 
normalt ikke er kapitalist, og derfor sjældent har en interesse i at holde 
denne viden for sig selv. Man erhverver én CD og laver 100 kopier til 
vennerne; eller køberen kan være en regering, der ønsker at stille en 
bestemt medicin frit til rådighed for befolkningen. 
 De to praktiske problemer ved markedsgørelse er altså for det første at 
det er let, næsten gratis, at mangfoldiggøre vidensgodet, og for det andet 
at besidderen normalt ikke lider tab ved at gøre det; tværtimod: de fleste 
kan godt lide at hjælpe andre. For at overvinde disse problemer kan 
privatkapitalen støtte sig til statsmagten; hvis min cykel bliver stjålet er 
både jeg og politiet interesseret i at finde tyven, men hvis mit vidensgode 
på en eller anden måde slipper ud til andre kan jeg være ligeglad; kun 
politiet plus eneejeren af dette gode har en interesse, men eneejeren – 
indehaveren af patentet eller copyright’en – er sjældent den faktiske 
besidder. 
 De informationskapitalistiske selskaber forsøger at løse disse proble-
mer med teknologiske midler, fx kopisikre programmer; dette er et kap-
løb mellem kryptering og dekryptering. Desuden må de appellere til 
staten om at foranstalte overvågning, så synderne kan pågribes, og de må 
kræve internationale regler, der forpligter alle stater til at respektere den 
intellektuelle privatejendom, eller rettere dens markedsgørelse, jvf. 
TRIPs. Men denne opgave er som sagt langt vanskeligere end den simple 
sikring af privatejendomsretten til fysiske goder. Befolkningen som 
helhed har ingen interesse i at hjælpe monopolisterne. 
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 Samtidig med at kapitalen i stadig større udstrækning dereguleres, kan 
vi derfor iagttage en stadig øget - og stadig mere kompliceret - regulering 
af privatejendommen, med alt hvad det medfører i form af øget byrokrati. 
Som aldrig før har kapitalen behov for en stærk stat og først og fremmest 
internationale organisationer som WTO, der med trusler om handelssank-
tioner kan tvinge alle stater til at respektere selskabernes rettigheder. Det 
er ikke korrekt at nyliberalismen er tilhænger af liberalisering og deregu-
lering: Nyliberalismen er tilhænger af øget frihed for, dvs. øget magt til, 
kapitalen, hvilket til tider kræver afvikling af statsindblanding, til andre 
tider øget politisk regulering.  
 Alt i alt er det ikke givet at den nuværende udvikling fortsætter. Måske 
er undertrykkelsen af informationsfriheden en uoverkommelig opgave for 
privatkapitalen. 
 
32.3. Sammenfatning 
Vi har i dette kapitel betragtet to konkrete kapitalformer, der har sat de-
res markante præg på den moderne kapitalisme: Aktiekapital og informa-
tionskapital. 
 Umiddelbart er dette to meget forskellige 'dyr', men det har vist sig at 
der er forbløffende mange fællestræk: 
 Aktieselskabsformen var en ny institution, der brød med det simple be-
greb om privatejendom. Staten greb ind i den fri kapitalkonkurrence ved 
at privilegere en bestemt virksomhedskapital (selskabets begrænsede 
ansvar). Denne revolutionering af kapitalismen gjorde vejen farbar for 
koncentration af enorme kapitalmængder, altså for monopolkapitalismen. 
Informationskapitalen fik først sit gennembrud for en snes år side, men 
også den er baseret på et statsligt privilegium (patenter og copyright), 
uden hvilket den ikke kan existere; og også den har styrket monopolise-
ringstendensen, bl.a. fordi det nævnte privilegium er et monopol. 
 Begge kapitalformer er således ’kunstigt’ – politisk – skabte. De er 
ikke ’naturlige’, i den forstand at markedsøkonomiens og kapitalismens 
økonomiske kræfter selv har skabt dem. Tværtimod. Begge markerer en 
åbenbar krænkelse af konkurrencekapitalismen, hvor staten blander sig 
udenom og lader alle virksomheder konkurrere på lige vilkår. Af samme 
grund har tilhængere af konkurrence og frihandel i forskellige perioder 
bekæmpet såvel selskabsformen som patenter og copyright. 
 Endelig har aktieselskabskapital og informationskapital det til fælles, at 
de synes at bryde med klassisk borgerlig moral, hvor en ret bør afbalan-
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ceres med en pligt. Dette brud er åbenbart i forbindelse med selskabernes 
begrænsede ansvar, men det gælder også informationskapitalen for så 
vidt som eneretten til økonomisk udnyttelse af den intellektuelle kapital 
ikke modsvares af en økonomisk modydelse. 
 Vi kan konkludere at de to kapitalformer er adækvate for privatkapita-
lismens monopolistiske fase. Heri ligger at begge former er ineffektive, 
hvis standarden er Pareto og den fuldkomne konkurrence: Der produceres 
for lidt og for dyrt. Videre er patenter og copyright økonomisk irrationel-
le på et endnu mere fundamentalt nivo, fordi disse privilegier gør frie 
goder knappe. 
 Da selskabsformen og patenter/copyright først optrådte var disse sociale 
– mere præcist: politiske – institutioner kontroversielle; mange var imod. I 
dag er der stort set ingen økonomisk eller politisk diskussion af disse 
kapitalformer som sådan. De har sat sig fast som skæbne.  
 
NOTER  

1. Om selskabernes historie, se Korten, 1995: 53ff, Hessen, 1998 og Roy, 1997. 

2. "..in fact, stock market trading volume is dwarfed by trading in bonds and foreign ex-
change", så trods "the greater public visibility of stock markets, the financial heart of capi-
talism is in the credit market" (Henwood, 1997: 11 og 22). 

3. ".. one notion that must be quickly dismissed is the idea that the market raises a lot of 
capital for real investment. ... new floatings are but a blip in the chart of corporate cash 
flows. Since the early 1980s, thanks to buyouts and buybacks, more stock was retired than 
newly floated, transactions that were mostly funded through heavy borrowing" (Henwood, 
1997: 11f, smlgn. 72f). 

4. Denne 'socialisering' af kapitalen er i øvrigt for Marx et "notwendiger Durch-
gangspunkt zur Rückverwandlung des Kapitals in Eigentum der Produzenten, aber nicht 
mehr als das Privateigentum vereinzelter Produzenten, sondern als das Eigentum ihrer als 
assoziierter, als unmittelbares Gesellschaftseigentum" (Marx, 1894: 453). 

5. Den juridiske betegnelse er 'juridisk person', fordi selskabet betragtes som om det var 
en person. Sådanne fiktive 'personer' kender vi i øvrigt også i anden sammenhæng, nemlig 
når der anlægges sag mod staten som sådan eller denne indgår aftaler med andre stater. 

6. Et exempel: Investeringsbanken Goldman Sachs var oprindeligt organiseret som et 
partnerskab; ejerne skulle bære det fulde tab og det begrænsede tilbøjeligheden til at spe-
kulere. I 1999 blev firmaet et aktieselskab: ”Incorporation lifted that burden of respon-
sibility from their shoulders, and offered the partners the opportunity to take advantage of 
soaring stock prices and make a short-term killing” (Stiglitz, 2003: 148f). 
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7. Det sidste kan man - i tidens fylde - gøre, hvis man ejer en obligation, udstedt af virk-
somheden. 

8. Én kategori af aktieselskaber kaldes stadig 'public'; dette kan måske overraske, men 
hermed menes blot at enhver har ret til at købe selskabets aktier. Heroverfor står 'private' 
selskaber, der iflg. engelsk lov skal bestå af mindre end 50 aktionærer og hvor der er 
begrænset ret til videresalg af aktier (Scott, 1986: 12). 

9. Når Smith omtaler 'corporations' (1776: 228ff) tænker han dels på laugenes regulering 
af handelen i byerne, dels på statssanktionerede monopoler. Hans kritik er væsentligst en 
generel kritik af monopoler og statens forvridning af konkurrencen, jvf. hans berømte ord: 
"People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but 
the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise 
prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be 
executed or would be consistent with liberty and justice. But though the law cannot 
hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do 
nothing to facilitate such assemblies, much less to render them necessary" (Smith, 1776: 
232f). Opgivelsen af det offentlige formål og indførelsen af begrænset ansvar ville næppe 
have stemt ham venligt overfor sådanne statssanktionerede privilegier. 
En enkelt bemærkning synes at referere direkte til selve aktieselskabsformen, nemlig til 
det træk at den enkelte deltager giver afkald på vetoretten og dermed accepterer at ved-
kommendes privatejendom socialiseres: "An incorporation .. makes the act of the majority 
binding upon the whole. In a free trade an effectual combination cannot be established but 
by the unanimous consent of every single trader, and it cannot last longer than every 
single trader continues of the same mind. The majority of a corporation can enact a bye-
law with proper penalties, which will limit the competition more effectually and more 
durably than any voluntary combination whatever" (Smith, 1776: 233). Den sidste 
sætning retter atter kritikken mod de skadelige virkninger udadtil (konkurrenceforvrid-
ning), idet Smith her tænker på laugene. 

10. Det skal imidlertid siges at Scott kun delvis begrunder denne karakteristik ud fra 
juraen: Hans væsentligste argument er det 'interlocking ownership', som omtales neden-
for, og som betyder at det ultimative ejerskab fortoner sig i et netværk. 

11. Dette er også opfattelsen hos Schrader (1993). Han stiller spørgsmålstegn ved den 
metodologiske individualismes relevans, når direktør og bestyrelsesformand ikke står 
overfor markedet som suveræne agenter, men skal manøvrere i et socialt miljø indenfor 
firmaets mure. De er, med mine ord, socialt bevidste agenter. 

12. Dette er særlig afgørende for den behavouristiske skole, der i flere henseender kan ses 
som en variant af management-skolen. 

13. Det var New Jersey, der i 1888 gav et selskab ret til at købe aktier i et andet selskab; 
andre stater fulgte snart efter, i konkurrencen om at tiltrække selskaber. Det åbnede for 
den bølge af fusioner og overtagelser, der i årene frem til 1904 forvandlede produktions-
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måden i USA fra konkurrence- til selskabskapitalisme.  

14. Denne - og den følgende oplysning om vækst i patenter -stammer fra UNDP, 1999: 
57-76. 

15. Jvf. Kapitel 23.3.4. - Jeg kommer heller ikke ind på de empirisk vigtige transaktions-
omkostninger forbundet med at implementere information. Én ting er at besidde infor-
mation, noget andet at have forudsætningerne for at udnytte den; dette er særlig vigtigt 
ved overførsel af information til fattige lande uden udviklet infrastruktur, se herom 
Gregersen, 2002. I afsnittet er ’information’, ’viden’ og ’åndelige goder’ synonyme beteg-
nelser. 

16. Sammenlign i øvrigt Kapitel 4.3.3 om information og magt, hvor emnet belyses fra en 
anden vinkel. 

17. De historiske oplysninger er hentet fra Granstrand, 1999: 27ff.  

18. I det sidste tilfælde er der ikke nødvendigvis monopol for den vare, som faktoren 
skaber, eftersom en identisk vare måske kan produceres med andre faktorer; men ofte er 
patentet i praksis nødvendigt for at producere fx en given medicin.  

19. Granstrand omtaler et sådant præmiesystem som et muligt alternativ til patenter 
(1999: 53f, noterne 59, 69 og 70). Sådan et system existerede i Sovjetunionen, men man 
kunne også tænke sig det indenfor en kapitalistisk økonomi: Som ved udlicitering define-
rer det offentlige en bestemt opgave, fx en medicin med en bestemt virkning; medicinal-
virksomhederne konkurrerer derefter om at levere det bedste og billigste tilbud; forsk-
ningsincitamentet er dermed bevaret, samtidig med at det offentlige bestemmer produkt-
kvaliteten og har eneretten til produktet (således at det kan distribueres frit). Dette er en 
interessant kompromismulighed mellem offentlig og privat vidensproduktion. 

20. Oplysningerne i texten stammer fra UNDP, 1999: 57-76.  

21. I 90erne er "the proportion of public funding for research and development in science 
and technology .. fallen around the world, to be replaced by private industry. ... The trend 
has been particularly strong in agriculture and biotechnology. In the early 1980s most 
crop and seed development in the United States was under public research. Patents were 
rarely sought and rarely enforced; saving and trading of seed was commonplace. This 
changed when new legislation encouraged closer cooperation with the private sector, 
enabling companies to profit from products developed largely with public funds. The 
intellectual property of public and university research was increasingly passed over to 
private industry: the portion of public sector patents in biotechnology sold under exclu-
sive license to the private sector rose from just 6% in 1981 to more than 40% by 1990" 
(UNDP, 1999: 67). 
"In the 1980s a considerable amount of information supplied free or at nominal cost by 
government agencies /i USA/ was eliminated on grounds of cost-cutting and reducing 
'paper-flows', and much of the information was turned over to private data banks" 
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(Barnet/Cavanagh, 1994: 335).  

22. "Neoliberalism required sweeping application if it was to serve the needs of com-
panies whose offices and factories increasingly spanned acrossed borders. Implementing a 
global telecommunications grid under direct corporate control could occur, however, only 
as a result of direct political intervention... 
Across much of the world, telecommunications structures and policies of long standing 
were fundamentally revised /efter kommunismens sammenbrud omkring 1990/ - as Euro-
pean Telecommunications Commissioner Martin Bangemann declared - so as to 'release 
the forces of the market' by eliminating existing state monopolies in telecommunications 
services and network infrastructure operation. In a vital development, the European Union 
agreed in 1994 to open basic voice telecommunications /dvs. post, telefon og telegraf/ .. 
to competition in 1998" (Schiller, 1999: 40 og 44f). 

23. ".. no fewer than forty-four public telecommunications operators were privatized be-
tween 1984 and 1996 .. Telecommunications privatizations accounted /globalt/ for fully 
44 percent by value of the 547 infrastructure privatizations that occurred overall between 
1984 and 1996" (Schiller, 1999: 45).  

24. Med mindre andet meddeles stammer oplysningerne i dette afsnit fra UNDP, 1999: 
57-76. 

25. Tendensen er den samme i Danmark med koncentrationen indenfor avisverdenen og 
privatisering af TV2.  

26. Om USA: "In recent years corporations, whatever flag they fly, have made greater use 
of the mass media to sell not just their products but themselves. Brief reminders of the 
public-spiritedness of large corporations now appear on National Public Radio and public 
television ... GE /General Electrics/.. is a mayor player in the media business. It owns the 
NBC network, seven local television stations, and TV holdings in three foreign countries. 
Most viewers of NBC's Nightly News have no way of knowing that program segments, 
such as the fourteen minutes over three nights devoted to a new breastcancer-detection 
technology in 1990 or the trumpeting of the nuclear-power industry in France, though 
newsworthy, were also promotions of GE products" (Barnet/Cavanagh, 1994: 347). 

27. Korten nævner (1995: 152) at et amerikansk barn mellem 2 og 5 år i gennemsnit ser 
fjernsyn 3½ time pr. dag, mens en voksen bruger næsten 5 timer på denne beskæftigelse. 
Han konkluderer: "Today, television is the primary medium through which corporations 
shape the culture and behavior of Americans .. effectively replacing community and fami-
ly life, cultural pursuits, and reading." 

28 . Hertil kommer den mere indirekte indflydelse, som selskaberne har fordi de gennem 
deres reklamer finansierer specielt fjernsynsudsendelser: 
"The 100 largest corporations in America pay for roughly 75% of commercial television 
time and 50% of public television time" (Korten, 1995: 152). 
  



 322 

  

29. Derfor opstod der ’a rhetoric of the Internet as an eraser of difference’ (Holderness, 
1998: 36). Holderness’s tal om specielt Afrika’s informationsfattigdom er forældede, men 
de mekanismer han beskriver er givetvis stadig aktuelle.  

30. "Many indigenous communities ... have been the cultivators, researchers and protec-
tors of their plants - indeed, it is their long-acquired knowledge of nature's potential that 
is valuable to pharmaceutical companies today. Bioprospectors have for many years taken 
samples of plant material and documented their traditional medical uses. Without the 
consent of local people, this knowledge has been used to develop highly profitable drugs" 
(UNDP, 1999: 70). 
TRIPs "extends international patent protection to a whole gamut of products and proc-
esses previously not subject to patent. Take, for example, genetic material collected by 
agro-businesses and pharmaceutical companies, which are harnessed to fabricate a parti-
cular industrial process or product. These products and processes may now be patented by 
the corporations and sold back to the country in which the genetic material originated, 
under international property rights protection. Under GATT provisions the recipient 
country has to allow free competitive entry for such products and processes, and, further-
more, it must prohibit the development and use by local companies of 'identical' products 
and processes" (Hoogvelt, 1997: 136). 


