
Vad kännetecknar Kapitalism och vilka är Kapitalismens mekanismer

  Begrepp att utgå ifrån

Aktiebolag Ägandekonstruktion som innebär att risken sprids på flera händer och 
medför också möjlighet att öka kapitalresurserna

Pengar, varor och 
tjänster

K förutsätter att handeln med varor och tjänster fungerar enkelt och 
smidigt

Ränta Kostnaden för ett lån

Vinst K syftar till vinst, i huvudsak i form av att resurser ökar 

Risk K innebär att de resurser som finns från start ökar om satsningen är 
lyckad, men kan också minska om satsningen är mindre lyckad. Risken är 
sannolikheten att satsningen misslyckas

Handel, marknad K utgör ett köpande och säljande av varor och tjänster på en marknad

Ägande K syftar till ökad förmögenhet som ägs av Kapitalisten

Framtidstro Kapitalisten har en förhoppning att framtiden kan medföra ökat ägande

Resurs För att öka förmögenheten erfordras resurser av olika slag: kapital, 
arbetskraft, kunnande och råvaror. De resurser som är gratis utnyttjas av K
ohämmat

Konkurrens Den kapitalist som lyckas bäst på marknaden vinner konkurrensen 
(tävlingen) mot sina medtävlare

Lån En kapitalist som saknad kapital kan ta lån från den som tror på honom 

Värde Är det pris som en kund är villig att betala för en vara eller tjänst

Efterfrågan Efterfrågan kan i högsta grad påverkas av kapitalisten, t ex genom reklam 

Kapitalismens mekanismer

K äger rum i en marknadsekonomi, där resurser värderas och utnyttjas till produktion av varor och
tjänster som säljs på en marknad till överenskommet pris, som är beroende på tillgång och 
efterfrågan.  

K syftar till vinst som kan accumuleras, investeras eller konsumeras.

Om konkurrensen sätts ur spel på marknaden fungerar inte K på ett bra sätt. Det gäller både för 
säljare och köpare.

Den ideala marknaden bidrar till att resurserna allokeras till det ställe där den gör störst nytta.

Mångfalden av kapitalistiska försök leder till att det bästa lyckas.


