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Å tminstone en klar majoritet av denna tid-
skrifts läsare torde bekänna sig till upp-
fattningen om marknader som ett i

många fall effektivt sätt att lösa resursfördel-
ningsproblem. Vilken roll borde marknads-
mekanismerna då spela inom utbildningssek-
torn? Då grundutbildningen är avsedd att va-
ra enhetlig, allmänbildande och tillgänglig för
alla på lika villkor, riktar sig blickarna mot
den högre utbildningen. Borde högskoleut-
bildning avgiftsbeläggas? – Man kan också
fråga sig om åsiktsskillnaderna i frågan base-
rar sig på skillnader i tänkande eller i värde-
ringar.

Universitetslagen och yrkeshögskolela-
gen slår var för sig fast att den undervisning
som leder till examen är avgiftsfri för de stu-
derande och bl.a. regeringsprogrammet gör
för sin del klart att så kommer att förbli. Å
andra sidan finns det kategorier av stude-
rande vid högskolorna som redan nu betalar
för sina studier, t.ex. de som deltar i MBA-
program eller annan fortbildning och i prakti-
ken även de som studerar på öppen högsko-
la. Högskolorna befinner sig även i övrigt i en
process av att bredda sin finansieringsbas,
därtill tvingade av hårda ekonomiska realite-
ter.

Ibruktagande av servicesedlar (”vou-
chers”) inom olika sektorer av offentlig ser-
vice har diskuterats en hel del under de se-
naste åren, kanske främst inom social- och
hälsovård. För högskolornas del utreddes en
sådan modell redan 1994 av utrednings-
mannen Esa Ahonen på uppdrag av under-
visningsministeriet. Diskussionen har fort-
satt trots att ämnet av studerande och politi-
ker betraktas som mer eller mindre tabu. I
begränsad skala prövas och utvärderas ut-
bildningssedlar inom vuxenutbildningen. Ka-
ri Raivio, då rektor och numera kansler för
Helsingfors universitet, föreslog 2001 att
högskolorna skulle, i likhet med de flesta
västländer, ta i bruk terminsavgifter, men att
finländska studerande skulle få utbildnings-
sedlar med vilka terminsavgifterna skulle
kunna täckas (Yliopisto 13/01). Utländska
studerande skulle sålunda betala terminsav-
gifter i Finland liksom finländska studerande
gör utomlands. 

En sådan modell kan förverkligas i olika
versioner, t.ex. kan det göras kostnadsneu-
tralt för staten och för högskolorna så att en
del av den nuvarande statliga högskolefinan-
sieringen skulle ges åt de studerande i form
av utbildningssedlar som dessa kan använda
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enbart för att betala terminsavgifter. Admi-
nistrativt kunde systemet skötas helt elek-
troniskt, t.ex. av Folkpensionsanstalten som
ju redan hanterar studiestödet.

Om högskolorna skulle vara beroende av
terminsavgifter för sin finansiering skulle de
konkurrera om studerande och konkurrens-
situationen skulle, enligt detta sätt att reso-
nera, tvinga dem till ökad kostnadsmedve-
tenhet och ökad kvalitet i undervisning och
forskning. Avgifterna som uppbärs av de stu-
derande skulle kanske även kunna minska
högskolornas beroende av statsmakten.

Systemet skulle i princip kunna stärka de
studerandes ställning genom att ge dem
”makt” på en utbildningsmarknad. Förutsatt
att utbildningssedlarna är så utformade till
antal och värde att de täcker terminsavgif-
terna - enligt Raivios förslag skulle utbild-
ningssedlarna ges för normstudietiden plus
ett par år - skulle systemet inte nödvändigt-
vis föranleda någon tilläggskostnad heller för
de studerande. Raivio föreslog också att sta-
ten, som ett incitament för de studerande,
kunde återinlösa oanvända sedlar av ma-
gistrar som har kvar sådana då de avlägger
examen. 

Denna modell skulle också framhäva hög-
skolestudiernas karaktär av investering ur in-
dividens synvinkel. Också de studerandes
ökade ansvar för sina studier kan förväntas
leda till en effektivering. Statistiken över
genomsnittliga studietider och andra uppgif-
ter om genomströmning visar ju att utrymme
för förbättringar i detta avseende finns i stort
sett över hela linjen. Den problematiken kan
man å andra sidan ta itu med också genom att
förbättra studiefinansieringen, -planeringen,
-rådgivningen och -handledningen – åtgärder
som i varje händelse är högst angelägna eller
nödvändiga.

Den av Raivio föreslagna modellen skulle
i själva verket innebära bara begränsat med
förändringar jämfört med dagsläget. En radi-
kalare modell skulle tillåta fri prissättning
från högskolornas sida, dvs. att varje högsko-
la skulle fastställa sina egna terminsavgifter

oberoende av värdet på utbildningssedlarna.
Först då skulle högskolornas attraktionskraft
på allvar mätas på marknaden. I förlängning-
en hägrar strukturella konsekvenser, ifall
högskolorna faktiskt skulle vara beroende av
dessa terminsavgifter för sin finansiering,
och i slutändan ett scenario där endast de på
marknaden starkaste högskolorna kan klara
sig. Detta kunde hota bl.a. den regionala ba-
lansen i högskolenätverket, och därmed få
konsekvenser för den regionala jämlikheten i
fördelningen av utbildningsmöjligheterna,
vilket i sin tur skulle vara negativt för en bred
mobilisering av begåvningspotentialen. Det-
ta är inte enbart en fråga om jämlikhet i sig,
samhällets ekonomiska utveckling och socia-
la välfärd bygger ju på en hög och bred ut-
bildningsnivå.

Den regionala aspekten är dock endast en
del av jämlikhetsproblematiken. Ett brett ut-
nyttjande av utbildningspotentialen förut-
sätter även i andra avseenden social jämlik-
het i utbildningsmöjligheterna, vilken kunde
hotas ifall den lagstadgade avgiftsfriheten
skulle avskaffas. 

Ibland är den sociala verkligheten mera
mångfacetterad än vad man har utgått från i
en rationalistisk tankemodell. Icke minst för
vänner av marknader, konkurrens och valfri-
het blir inställningen till jämlikhet fort i grun-
den avgörande för inställningen till avgiftsbe-
läggning av högskolestudier. Jämlikhet, fri
utbildning för alla på lika villkor, är ett värde
i sig, allmänt omfattat i vårt välfärdssamhälle.
Men därtill är goda allmänna utbildningsmöj-
ligheter, och en därav följande hög och bred
utbildningsnivå, även en grund för den eko-
nomiska utvecklingen och sociala välfärden.
Detta framhävs av de växande kraven på ar-
betskraftens utbildnings- och kunskapsnivå.
Genom att samhället tillhandahåller goda ut-
bildningsmöjligheter på lika villkor för alla
kan man ta tillvara utbildningspotentialen på
bred front – det i sig är ekonomiskt klokt och
utgör en god grund och viktig bas för fortsatt
ekonomisk utveckling och social välfärd.
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U ansett hva man måtte mene om John
Maynard Keynes’ magnum opus The

General Theory of Employment, Inter-

est and Money, er det vel få som vil benekte
at det er utgivelsen av denne boka i februar
1936 som etablerer makroøkonomien som et
eget spesialområde innen den økonomiske
disiplinen. Store deler av den senere littera-
turen på dette området har på en eller annen
måte vært relatert til denne boka. Ulike sko-
ler eller retninger har vokst fram som mulige
tolkninger eller videreutviklinger av Keynes’
tanker og idéer. Andre har snarere basert sin
identitet på en mer eller mindre velbegrun-

net avstandtagen fra det som er blitt oppfat-
tet som ”keynesiansk” makroøkonomi.

De mest kjente retningene eller skolene
som er framsatt som angivelige tolkninger
eller videreutviklinger av Keynes’ General

Theory er i kronologisk rekkefølge: IS-LM-
modellen, den neo-klassiske syntesen, fast-
prismodellene og den ny-keynesianske sko-
len.2 Dette er modeller og teorier som i stor
grad bygger på hverandre og de kan derfor
sees på som uttrykk for en utviklingsprosess.
Jeg skal i det følgende forsøke å få fram noen
hovedtrekk i denne prosessen med spesiell
vekt på de underliggende metodologiske valg

Bjørn-Ivar Davidsen*
Første Amanuensis

KEYNES OG 
DET MIKRO-
ØKONOMISKE
GRUNNLAGET 
FOR MAKRO-
ØKONOMIEN

*  Høgskolen i Østfold, Norge

1  En første versjon av denne artikkel ble presentert på Det 7. nordiske forskermøtet i økonomisk idéhistorie som ble avholdt 
i Molde 2. – 4. mai 2003. Jeg takker deltagerne for verdifulle kommentarer.

2  Mest kjent blant de mindre kjente skolene, er vel den Post Keynesianske. Denne skolen blir ikke direkte analysert her da den på mange
måter har hatt en utvikling som bryter med, eller er i opposisjon til, den tradisjonelle tolkningen av Keynes og som jeg her betegner
”keynesiansk” økonomi. Det skal imidlertid medgis at min tenkning omkring makroøkonomiske spørsmål, herunder betydningen av det
å studere Keynes’ skrifter i original, er influert av sentrale personer innen den Post Keynesianske skolen; spesielt Sidney Weintraub og
Paul Davidson.

1

I denne artikkelen viser jeg hvordan utvikling-
en av den såkalte ”keynesianske” makroøkono-
mien i flere ti-år har vært preget av ulike for-
søk på å utvikle et tilfredsstillende mikroøko-
nomisk grunnlag for makroøkonomien. Jeg
argumenterer for at dette har vært en ut-
vikling som har ført til et stadig større gap
mellom det vi i dag kaller ”keynesiansk”
makroøkonomi og den analysen Keynes fak-
tisk utviklet i The General Theory. I mine
avsluttende kommentarer viser jeg at Keynes’
analyse i denne boka langt på vei er i samsvar
med den metodologiske tenkningen som i den
senere tid er utviklet innenfor rammen av den
kritiske realismen. En videreutvikling av
denne alliansen vil etter min vurdering gi et
konstruktivt grunnlag for en videre utvikling
av såvel den mikro- som den makroøkono-
miske tenkningen.



3  Som blant andre Warren Yuong har dokumentert, er det imidlertid mye som taler for at Hicks ikke nødvendigvis var den første til å
formulere en slik modell og fremsette den som en potensiell tolkning av hovedbudskapet i The General Theory. På en konferanse i The
Econometric Society i Oxford i september 1936 hvor Hicks presenterte sitt paper Mr Keyens and the Classics: A Suggested Interpretation
for første gang, la også Roy Harrod og James Mead fram paper med lignende modeller og fortolkninger. Young viser sogar at Hicks hadde
hatt tilgang til både Harrods og Meads paper før han skrev sitt eget. (Young 1987: 33). Det er imidlertid Hicks’ versjon, slik han publiserte
det i Economica-artikkelen fra 1937, som har blitt stående for ettertiden.
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den direkte eller indirekte gir uttrykk for. Det
vil være en hovedkonklusjon i min analyse at
denne utviklingen har vært karakterisert ved
ulike forsøk på å etablere et tilfredsstillende
mikroøkonomisk grunnlag for makroøkono-
mien.

På bakgrunn av dette har jeg funnet det
naturlig å se nærmere på hva Keynes selv sa
om disse spørsmålene. Etter å ha studert
dette forholdet nærmere, er det min klare
oppfatning at Keynes først og fremst hadde
til formål å etablere et makroøkonomisk

grunnlag for makroøkonomisk teori og analy-
se. Jeg vil i det følgende argumentere nær-
mere for dette standpunktet. Videre vil jeg
drøfte bakgrunnen for og innholdet i det jeg
oppfatter som Keynes’ makroøkonomiske
grunnlag for makroøkonomien.

Med tanke på den videre utvikling av øko-
nomien som en vitenskapelig disiplin vil det
også være av interesse å reflektere noe nær-
mere over disse spørsmålene. Er det en for-
nuftig strategi å bygge makroøkonomien på
et genuint mikroøkonomisk grunnlag eller
bør vi i stedet følge Keynes’ råd om å basere
makroøkonomien på et mer eksplisitt makro-
økonomisk fundament? Mine refleksjoner
omkring disse spørsmålene munner ut i en
konklusjon som tilsier at økonomisk analyse
på så vel mikro- som makronivå i større grad
enn hva tilfellet har vært til nå bør bygge på
en eksplisitt erkjennelse av de gjensidige re-
lasjoner som alltid vil være tilstede mellom
mikro- og makroaspektene ved økonomiens
funksjonsmåte.

NOEN TOLKNINGER OG VIDERE-
UTVIKLINGER AV THE GENERAL THEORY
Det sies gjerne at en klassiker er en bok som
alle har hørt om, mange referer til, men få har
lest. Ut fra en slik definisjon er The General

Theory of Employment, Interest and Mo-

ney åpenbart en av den økonomiske littera-

turens store klassikere. De fleste nålevende
økonomer mener å vite hva denne boka
handler om, men hvor mange har lest den?
For mange synes kjennskapen til ”keynesi-
ansk økonomi” i stor grad å være basert på en
eller annen angivelig tolkning eller videreut-
vikling av Keynes’ opprinnelige verk. I det
følgende vil jeg se nærmere på noen av de
mest kjente bidragene av denne karakter.

ISLM-modellen

I mengden av ulike fortolkninger av The Ge-

neral Theory, er det én som peker seg ut
som spesielt innflytelsesrik – den såkalte
ISLM-modellen. Det er gjerne John Hicks
som får æren for å ha utviklet denne model-
len gjennom artikkelen Mr. Keynes and the

Classics: A Suggested Interpretation fra
1937.3 Hicks’ ISLM-modell har vært svært
mye benyttet som en første innføring i
grunnleggende makroøkonomi ved høysko-
ler og universiteter helt opp til våre dager.
Men den har også fungert som en referanse-
ramme for mer forskningspregede aktiviteter
rettet inn mot makroøkonomisk teoriut-
vikling. 

ISLM-modellen ble lenge betraktet som
en rimelig god tolkning av Keynes’ General

Theory. Modellen er på mange måter en ge-
nuin makromodell i den forstand at den er
bygd opp av sammenhenger mellom aggre-
gerte størrelser som samlet produksjon, sam-
let konsum, samlede realinvesteringer, osv.
Adferdsrelasjonene i modellen er basert på
de mer intuitive eller psykologiske tilbøyelig-
heter som Keynes innførte i The General

Theory; den marginale konsumtilbøyelighet,
likviditetspreferansen og kapitalens margi-
naleffektivitet. Modellen lar seg løse som et
simultant likevektssystem og er dermed
ment å reflektere en økonomi hvor pengesi-
den og realsiden er integrert i hverandre.

ISLM-modellen har imidlertid flere løse
tråder. Modellen har ikke noe arbeidsmarked



4  Selv om Pigou gjerne betraktes som opphavsmannen til denne analysen, ble en tilsvarende analyse publisert av Gottfried Haberler
allerede i 1937-utgaven av hans bok Prosperity and Depression (se Gilbert 1982: 38).
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og heller ingen tilbudsside. Den er videre ut-
trykt i reale termer, noe som selvfølgelig er
en svakhet ved en modell som skal integrere
penge- og realsiden av økonomien. Endelig
er det mange som mener det er et problem at
modellens relasjoner ikke er forankret i indi-
viduell valghandlingsteori. Hicks understre-
ket selv, på et senere tidspunkt, noen av de
problemer dette medførte når ISLM-model-
len ble anvendt for undervisningsformål:

”The students go to ’micro’ lectures on

Mondays and ’macro’ lectures on Thurs-

days; and they just don’t fit. Why don’t

they fit? .... The trouble is that the app-

roach is different, the Monday lectures

being in some sense classical, the Thurs-

day lectures being Keynesian.” 

(Hicks 1979: 1452)

Til tross for ISLM-modellens popularitet var
det følgelig flere forhold som tidlig indikerte
klare behov for utbedringer og justeringer.
Utviklingen som førte fram til den såkalte
neo-klassiske syntesen kan forstås nettopp
som profesjonens forsøk på å forbedre og
bygge ut den analysen Hicks påbegynte med
sin ISLM-artikkel fra 1937. 

Den neo-klassiske syntesen

Det er flere viktige bidragsytere til utvikling-
en av det som etter hvert ble kalt den neo-
klassiske syntesen. Tidlige bidrag i denne
prosessen finner vi i Oscar Lange (1938,
1944) samt i del III og IV i Hicks’ bok Value

and Capital fra 1939. Disse arbeidene peker
klart i retning av en makroøkonomisk tilnær-
ming inspirert av Walras’ generelle likevekt-
steori. Dette blir også eksplisitt uttrykt i
Modiglianis innflytelsesrike artikkel Liquidi-

ty Preference and the Theory of Interest

and Money fra 1944. Det er her Modiglianis
uttalte formål å etablere en modell som er
mer generell enn Hicks’ ISLM-modell (Ibid:
48). Modigliani bygger ut denne modellen
med et arbeidsmarked og en makroprodukt-
funksjon. På bakgrunn av analyser utført
med modellen han da får, konkluderer Modi-

gliani med å hevde at såkalte ”keynesianske”
forklaringer på ufrivillig arbeidsledighet må
bygge på en ad hoc forutsetning om rigide
priser og lønninger og/eller om forekomsten
av en likviditetsfelle. (Ibid: 75 – 76)

Det skulle imidlertid snart vise seg at en
tidligere innovasjon, ofte forbundet med
Keynes’ kollega fra Cambridge A.C. Pigou,
også kunne kobles til dette teoretiske syste-
met og dermed umuliggjøre en likevekt med
arbeidsledighet selv om en likviditetsfelle
skulle eksistere; (Pigou 1941, 1943, 1947).
Pigou hevdet at fallende priser og lønninger
ville øke realverdien av konsumentenes for-
muesbeholdninger. Dette ville i neste om-
gang gi økt konsum og dermed økt aggregert
etterspørsel. Selv om økonomien i en ned-
gangsperiode skulle havne i likviditetsfellen,
hvor altså renten ikke vil synke ytterligere,
vil konsumet likevel øke så lenge priser og
lønninger er fleksible nedover. Økonomien
vil følgelig automatisk bevege seg tilbake til
en likevekt med full sysselsetting igjen.4

I storverket Money, Interest and Prices

fra 1956 (annen utgave 1965), samler Don
Patinkin disse og flere andre tråder i en mo-
dell med fire makromarkeder; et produkt-
marked, et arbeidsmarked, et pengemarked
og et obligasjonsmarked. Alle relasjonene i
modellen har i prinsippet et individualistisk
valgteoretisk fundament og konsumentenes
budsjettrestriksjoner er formulert slik at
Pigou-effekten blir operativ. Videre er
Walras’ auksjonarius på plass. Denne fiktive
auksjonarius antas å motta tilbuds- og etter-
spørselsønsker fra alle markedsaktører og å
sørge for at faktisk handel ikke forekommer
før det er funnet en prisvektor som klarerer
alle markeder. Markedsaktørene opptrer
dermed som pristakere i alle markeder. Alle
ønsker om salg av en vare eller tjeneste vil
motsvares av et tilsvarende ønske om kjøp.
Det innebærer i siste instans at goder byttes
mot goder. Gjennom dette utvikler Patinkin
en modell som blir en makroøkonomisk ana-
logi til Walras’ mer disaggregerte markeds-



5  Samuelson skal ha myntet dette begrepet første gang i 1961-utgaven av hans suksessfulle lærebok.

6  Dobbeltbetegnelsen fastprismodeller/ulikevektsmodeller benyttes for å understreke det faktum at bidragsyterne til utviklingen av disse
modellene tenderer til å oppfatte dem noe forskjellig. Noen ser dem som ulikevektsmodeller i den forstand at de realiserer andre former
for likevekt enn de som ville framkomme i en ’perfekt’ økonomi av Walrask karakter. Andre ser på dem som modeller som kan benyttes
for å studere interaksjonen mellom ulike markeder i en økonomi hvor prisene i ett eller flere av markedene av en eller annen grunn er
rigide eller faste.
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system. Ved eksogene sjokk vil innebygde
mekanismer automatisk føre økonomien til-
bake til en likevekt med full sysselsetting.

Med dette teoretiske byggverk på plass,
vedgikk imidlertid selv dets mest ihuga for-
svarere at modellen ikke alltid ga et godt bil-
de av den makroøkonomiske virkelighet. De
fleste var av den oppfatning at det kunne væ-
re tvilsomt å stole på Pigou-effekten i praksis
da det kunne ta lang tid før den slo igjennom.
Videre var det mange som også mente at pri-
ser og lønninger i praksis hadde en tendens
til å være rigide, spesielt i nedadgående ret-
ning. Dette kunne imidlertid inkorporeres i
analysen som velbegrunnede avvik fra grunn-
modellens forutsetninger, ble det hevdet.
Modellen ville da frambringe resultater av
”keynesiansk” karakter som vedvarende ufri-
villig arbeidsledighet og behov for en aktiv
stabiliseringspolitikk. Denne foreningen av
en grunnleggende neo-Walrask makroteori
og praktisk relevante ”keynesianske” avvik
fra modellens forutsetninger utgjør kvintess-
sensen i det Samuelson senere kalte ’den
store syntesen’, eller ’den neo-klassiske syn-
tesen’ som den senere er blitt kalt.5

Det er viktig å merke seg rangordningen
her. Modellen som Patinkin og andre møys-
ommelig hadde etablert ble ansett for å være
det teoretiske idealet. De ”keynesianske”
avvikene fra modellens antagelser, og de de-
rav følgende resultater, ble bare regnet som
potensielt relevante for praktiske formål
under spesielle omstendigheter. Keynes’
analyse i The General Theory var dermed
redusert til et spesialtilfelle av en mer gene-
rell teori.

Fastprismodellene eller 

ulikevektsmodellene6

Selv om mange økonomer lenge syntes å ak-
septere det teoretisk-praktiske kompromiss
som ligger innebygd i den neo-klassiske syn-
tesen, var det ikke alle som slo seg til ro med

det faktum at Keynes’ General Theory

gjennom dette var redusert til et praktisk re-
levant spesialtilfelle av en generell likevekts-
teori av Walrask karakter. R. Clower var en av
dem som opponerte sterkest mot dette sy-
net. I artikkelen The Keynesian Counter-

Revolution: A Theoretical Appraisal hev-
der han at de som stod bak utviklingen av den
neo-klassiske syntesen hadde oversett det
han selv oppfatter som Keynes’ vesentligste
innovasjon i The General Theory; nemlig
likvideringen av myten om den allesteds
nærværende Walraske auksjonarius som
uten kostnad antas å bringe til veie nødven-
dig informasjon for å sikre perfekt koordine-
ring av alle transaksjoner; (Clower 1965).

Dersom antagelsen om den allesteds nær-
værende auksjonarius forkastes, vil handel
kunne foregå til priser som ikke klarerer mar-
kedene. De økonomiske aktørene vil da
kunne møte ulike former for kvantums-
restriksjoner. En konsument som har et ut-
trykt ønske om å selge en viss mengde ar-
beidskraft, for dermed å kunne kjøpe et be-
stemt kvantum konsumgoder, vil kunne opp-
leve at bedriftene ikke vil kjøpe alle de
arbeidstimene han vil selge. Dette vil begren-
se konsumentens muligheter for å kjøpe va-
rer og tjenester. Når konsumentene utsettes
for rasjonering av denne karakter, blir deres
’effektive’ etterspørsel mindre enn deres
’ønskede’ etterspørsel, og det er den ’effekti-
ve’ etterspørselen produsentene i økonomi-
en observerer. Dette er det grunnleggende
innholdet i det Clower kalte ’den doble be-
slutningshypotesen’. Gjennom denne hypo-
tesen og de konsekvenser den har, får Key-
nes’ fokusering på en konsumfunksjon som
avhenger av løpende inntekt en genuin valg-
teoretisk forankring. Det samme gjelder for
Keynes’ multiplikatorprosess. I en modell
med rasjonering vil nemlig eksogene sjokk bli
absorbert gjennom kvantumsendringer sna-
rere enn gjennom prisendringer. Dermed er



7  Andre modellvarianter av samme grunnleggende karakter ble på denne tiden publisert av blant andre J. P. Bénassy (1975), J. H. Dréze
(1975), E. Malinvaud (1977) og andre. E. R. Weintraub (1979) gir en god oversikt over utviklingen av denne tradisjonen.

8  Sentrale bidrag her er samlet i M. Friedman (1968, 1969). Et viktig bidrag er også M. Friedman og A.J. Scwartz (1963).

9  Se f.eks. artiklene samlet i R. J. Gordon (ed) (1970).

10   Se for eksempel Barro, R. J. (1976), Lucas, R. E. (1972, 1975, 1978), Sargent, T. J. (1973), Sargent, T. J. & Wallace, N. (1975, 1976).
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det ikke noen mekanisme innebygd i syste-
met som automatisk vil føre økonomien tilba-
ke til en likevekt med full sysselsetting igjen.
På bakgrunn av dette hevder Clower selv-
sikkert at: 

”Keynes either had a dual-decision hypo-

thesis at the back of his mind, or most of

the General Theory is theoretical non-

sense.” (Clower 1969: 290)

I boka On Keynesian Economics and the

Economics of Keynes viderefører A. Leijon-
hufvud Clowers idéer og knytter dem nær-
mere opp til det Keynes faktisk skrev i A Tre-

atise on Money og i The General Theory;

(Leijonhufvud 1968). Mens Clower mer eller
mindre ad hoc hadde antatt transaksjoner til
priser som ikke klarerer markedene, mener
Leijonhufvud å finne eksplisitt støtte for en
slik tilnærming i The General Theory. Vi blir
nå fortalt at ”... in the Keynesian macro-

system the Marshallian ranking of price-

and quantitiy – adjustment speed is re-

versed. .... The ”revolutionary” element in

the General Theory can perhaps not be

stated in simpler terms.”; (Leijonhufvud
1968: 52). Men Leijonhufvud går lenger enn
dette og argumenter for hvordan han mener
Keynes hevdet at ineffektive informasjons-
strømmer mer generelt kan skape koordine-
ringsproblemer og dermed rigiditeter av uli-
ke slag i en økonomi som ikke har noen Wal-
rask auksjonarius.

Virkelig fart i utviklingen av det som i dag
kalles fastprismodeller, eller ulikevektsmo-
deller, ble det når mer fullstendige og for-
melle modeller ble formulert ut fra de under-
liggende argumenter Clower og Leijonhuf-
vud hadde lansert. Barro og Grossman
(1971) utviklet den første modellen av denne
karakter ved å kombinere Clowers duale be-
slutningshypotese med et tidligere lite påak-
tet kapittel i Patinkins Money, Interest and

Prices. (Patinkin 1965 ch. 13). I et senere ar-

beid utvidet de analysen til å gjelde i et inter-
temporalt perspektiv; (Barro og Grossman
1976).7

Gjennom disse modellene hadde makro-
økonomien tilsynelatende fått en genuin
mikroøkonomisk forankring. Analysene førte
videre fram til en ny typologi for ulike typer
av arbeidsledighet. Den formen for arbeidsle-
dighet som oppstår når selgerne i både ar-
beidsmarkedet og varemarkedet er rasjoner-
te, blir kalt ”keynesiansk”. Rasjonerte kjø-
pere i varemarkedet og rasjonerte selgere i
arbeidsmarkedet vil derimot føre til ”klas-
sisk” arbeidsledighet. Det blir hevdet at
denne klassifiseringen av ulike typer av ar-
beidsledighet i neste omgang vil ha betyd-
ning for effektiviteten av ulike økonomisk-
politiske tiltak med det formål å redusere el-
ler eliminere arbeidsledigheten.

Ny-keynesiansk makroøkonomi

I siste halvdel av 1960-årene ble monetaris-
men, med Milton Friedman som sentral
frontfigur, etablert som en potensiell utfor-
drer til den ”keynesianske” makroøkonomi-
en.8 Utfordringen i monetarismens første fa-
se var mer av empirisk enn teoretisk karak-
ter, hvilket blant annet kom til uttrykk i det
faktum at begge sider aksepterte ISLM-mo-
dellen som en felles ramme for avklaring av
meningsforskjeller.9 Denne første versjonen
av monetarismen ble i løpet av 1970-årene
transformert til det som i dag gjerne kalles
”ny-klassisk” makroøkonomi gjennom bidrag
av blant andre R. Barro, R. Lucas, T. Sargent
og N. Wallace.10 Når disse bidragsyterne utvi-
klet makroøkonomiske analyser basert på
antagelser om kontinuerlig markedsklare-
ring og rasjonelle forventninger, ble det sådd
sterk tvil om det underliggende rasjonale, og
også de praktiske muligheter, for en aktiv
stabiliseringspolitikk fra myndighetenes si-
de. Da disse analysene videre er tuftet på det
som gjerne blir oppfattet som allment aksep-



11  En utmerket oversikt kan man også finne i B. Snowdon et.al. (1994)

12  Dette går blant annet klart fram av de ulike bidragene i Mankiw & Romer op.cit.
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tert mikro- og markedsteori, ble den ny-
klassiske skolen oppfattet som en alvorlig ut-
fordrer til den ”keynesianske” makroteorien.

Som svar på denne utfordringen ble det i
løpet av 1980-årene lansert analyser som et-
ter hvert har blitt oppfattet som en egen sko-
le innen makroøkonomien. Innen denne ”ny-
keynesianske” skolen som den kalles, aksep-
terer man stort sett ny-klassikerenes krav
om at makroøkonomiske analyser må ba-
seres på antagelser om individuell, rasjonell
økonomisk adferd. Den ny-klassiske skolens
syn på forventningenes betydning, selv i
form av rasjonelle forventninger, er også
langt på vei akseptert innen den ny-keynesi-
anske skolen. Ulikhetene mellom de to er
dermed først og fremst knyttet til synet på
antagelsen om kontinuerlig markedsklare-
ring. Mens teorier innen den ny-klassiske
skolen har dette som en grunnleggende for-
utsetning, har man innen den ny-keynesian-
ske skolen fokusert på ulike begrunnede av-
vik fra denne forutsetningen.

Da avvik fra forutsetningene om full-
kommen konkurranse og derav følgende
kontinuerlig markedsklarering kan anta
mange ulike former, er det blitt utviklet et
stort antall til dels svært ulike teorier innen-
for rammen av det man kaller den ny-keyne-
sianske skolen. Denne skolen har derfor ikke
noe helhetlig preg, men framstår snarere
som en samling av alternative tilnærmings-
måter som har det til felles at de søker etter
begrunnelser for pris og/eller lønnsstivhet
forankret i analyser hvor tradisjonelle oppfa-
tinger av økonomisk rasjonalitet og likevekt
står sentralt. Fremtredende eksempler på
denne form for analyser finner vi i ulike stu-
dier av såkalte meny-kostnader, asymme-
trisk informasjon, imperfekt konkurranse,
eksplisitte og implisitte kontrakter, koordi-
neringsproblemer, m.v. En utmerket antologi
av sentrale bidrag innen disse og andre områ-
der med referanser til enda flere relevante
bidrag, er publisert i Mankiw og Romer (eds)
(1991).11

Gjennom analyser av denne karakter har

ny-keynesianerne vist at nominelle forstyr-
relser kan få betydelige realøkonomiske ef-
fekter på kort sikt, og begrunnet betydning-
en av ulike markedsimperfeksjoner for å for-
stå og forklare konjunktursvingninger i øko-
nomien. ”Keynesiansk” makroteori, slik den
kommer til uttrykk i fastprismodellene, ble
med dette i en viss forstand ført et skritt vi-
dere. Mens fastprismodellene i stor grad er
basert på ad hoc pregede antagelser om
faste eller rigide priser og lønninger, er den
ny-keynesianske skolen karakterisert ved
mange ulike forsøk på å forklare eller be-

grunne hvorfor priser og/eller lønninger ten-
derer til å ha slike karakteristika.

Fokuseringen på pris- og lønnsstivhet har
imidlertid ført til mye oppmerksomhet om-
kring tilbudssiden av økonomien. Mange av
teoriene innenfor rammen av den ny-keyne-
sianske skolen omhandler spørsmål av allo-
keringsmessig karakter mens etterspørsels-
siden, som tradisjonelt har stått sterkt i ”key-
nesiansk” makroteori, har fått tilsvarende
mindre oppmerksomhet. Dette reflekteres
også i ny-keynesianernes syn på spørsmål av
økonomisk-politisk karakter. De har lite å si
om tradisjonell ”keynesiansk” etterspørsels-
regulering gjennom penge- og finanspolitiske
tiltak. Analysene indikerer snarere i ulike
sammenhenger et teoretisk potensiale for
offentlig intervensjon med sikte på det å be-
dre ressursallokeringen gjennom mulige
strukturelle tiltak. Men det synes å være uli-
ke syn på mulighetene for å gjennomføre til-
tak av denne karakter i praksis blant ny-key-
nesianerne.12

En kort oppsummering

ISLM-modellen, den neo-klassiske syntesen,
ulikevektsmodellene og den ny-keynesian-
ske skolen gir på ulike måter uttrykk for det
man i dag kaller ”keynesiansk” økonomi. Med
det menes det modeller eller teorier som åp-
ner for tilpasninger med ufrivillig arbeidsle-
dighet i et slikt omfang og av en slik varighet
at det berettiger en aktiv stabiliseringspoli-
tikk fra myndighetenes side. De ulike model-



13  På bakgrunn av den tilnærmingen som har skjedd mellom ”keynesiansk” og ”klassisk” makroøkonomi kan det være grunn til å trekke
fram et utsagn fra en av de mest sentrale bidragsyterne innen den ny-klassiske skolen; R. Lucas:
”The most interesting recent developments in macroeconomic theory seem to me describable as the reincorporation of aggregative
problems such as inflation and the business cycle within the general framework of ’microeconomic’ theory. If these developments
succeed the term ’macroeconomic’ will simply disappear from the use and the modifier ’micro’ will become superfluous. We will just
speak, …., of economic theory.” (Lucas 1987:108)

Trenden i retning av det å legge stadig større vekt på makroøkonomiens mikroøkonomiske fundament trekker altså i retning av det å
oppheve makroøkonomien som et eget spesialområde innen økonomien. Dette minner sterkt om den situasjonen som rådet i 1930–
årene da Keynes skrev The General Theory.
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lene kan hver for seg betraktes som selvsten-
dige, og delvis konkurrerende, bidrag innen
en slik bred tradisjon. Men de kan også be-
traktes som ledd i en utviklingsprosess da de
teoretisk sett i stor grad bygger på hveran-
dre.

Sett i et slikt perspektiv gir den registrer-
te utviklingsprosessen uttrykk for noen klare
metodologiske trekk. Det viktigste karakte-
ristikum i så henseende synes å være jakten
på et adekvat mikroøkonomisk grunnlag for
makroøkonomien. Da bidragsyterne til det
som i dag kalles den neo-klassiske syntesen
forsøkte å videreutvikle Hicks’ ISLM-modell,
gjorde de det ved å supplere ISLM-modellen
med relasjoner med et individuelt valgteore-
tisk fundament. Gjennom dette endte de opp
med en makromodell av Walrask karakter.
For å frambringe ”keynesianske” resultater i
ovennevnte forstand, må denne kjernemo-
dellens resultater kvalifiseres gjennom mer
eller mindre ad hoc pregede antagelser om
pris- og lønnsstivhet.

Ulikevektsmodellene, eller fastprismo-
dellene, er også gitt en individualistisk, valg-
teoretisk forankring. Ved utviklingen av disse
modellene søkte man imidlertid en frigjøring
fra Walras’ automatiske selvregulering ved å
distansere seg fra antagelsen om en allesteds
nærværende auksjonarius. Fastprismodelle-
ne representerer dermed en teoretisk pro-
gresjon i den forstand at faste priser og løn-
ninger her bygges inn i modellene fra bunnen
av. Modellene gir med dette et grunnlag for
mer systematiske analyser av virkningene av
faste eller rigide priser og lønninger. Antagel-
sene om faste priser og lønninger er imidler-
tid stadig et uforklart fenomen i den forstand
at de ikke er begrunnet ved økonomisk ad-
ferd eller andre relevante økonomiske for-
hold. Modellene har dermed stadig karakter
av å være noe ad hoc pregede.

Den seneste fasen i utviklingen av den

”keynesianske” makroøkonomien, den ny-
keynesianske skolen, tar tak i nettopp dette
’problemet’. Mye av aktiviteten innen denne
skolen har vært rettet inn mot det å gi fore-
komsten av rigide eller faste priser og løn-
ninger et genuint valgteoretisk fundament.
Den ”keynesianske” makroøkonomien har
gjennom dette kommet til å legge stadig mer
vekt på tilbudssiden og de strukturelle forhold
i økonomien, mens betydningen av den effek-
tive etterspørselen er tonet tilsvarende ned.

Denne utviklingen av den ”keynesianske”
makroøkonomien har flere metodologiske
konsekvenser. Man kan observere en stadig
større grad av tilslutning til det man innen
vitenskapsfilosofien gjerne betegner som
metodologisk individualisme og atomisme.
Kort sagt innebærer det en tilslutning til opp-
fatninger om at genuine samfunnsmessige
forhold best kan studeres ut fra analyser av
optimerende aktører som i utgangspunktet
agerer i full isolasjon. Makroøkonomiske
spørsmål antas dermed å kunne studeres ved
analyser av såkalte representative agenter.

Dette har også ført til en tilnærming mel-
lom ”keynesiansk” og ”klassisk” makroøko-
nomi. De moderne versjonene av disse skole-
ne – den ”ny-keynesianske” og den ”ny-klas-
siske” – har nå i prinsippet samme syn på
spørsmålet om hvordan makroøkonomiske
analyser bør bygges opp. De bør baseres på
et grunnleggende neo-klassisk mikrofunda-
ment. På bakgrunn av det er det ikke over-
raskende at man i den senere tid har kunnet
observere at tilhengere av den ny-keynesian-
ske skolen ved flere anledninger har uttrykt
at de i hovedsak deler ny-klassikerenes syn
på økonomiens funksjonsmåte på lang sikt.
Det er i hovedsak bare i det kortsiktige per-
spektivet det fremdeles er meningsforskjel-
ler mellom de to.13



kas forord hvor forfatteren blant annet skri-
ver følgende:

”… its main purpose is to deal with diffi-

cult questions of theory, and only in the

second place with the applications of

this theory to practice.” (CWK VII: XXI)15

Mer spesielt ville Keynes lansere et alterna-
tiv, eller i det minste et supplement, til det
han kalte ’klassisk’ økonomi. Med det mente
han en økonomisk-teoretisk tradisjon som
kan følges fra Ricardo via J.S. Mill, Edge-
worth og Marshall til Pigou (CWK VII: 3
n1).16 Keynes medgir at det hadde foregått
en betydelig teoretisk evolusjon innen denne
tradisjonen hvor han spesielt trekker fram
Marshalls bidrag. Men Keynes ser ikke noen
grunnleggende endringer i denne tradisjo-
nens analytiske angrepsmåter:

”There has been a progressive evolution

of the doctrine. But its presuppositions,

its atmosphere, its method have re-

mained surprisingly the same, and a re-

markable continuity has been observ-

able through all the changes.” 

(CWK VII: XXXI). 

Det alvorligste problemet med denne teorien
var, etter Keynes’ oppfatning, forekomsten
av eksplisitte, eller oftere implisitte, forutset-
ninger som innebærer at økonomien automa-
tisk vender tilbake til en tilpasning med full
sysselsetting når den utsettes for eksogene
forstyrrelser; i det minste på lang sikt. Avvik
fra tilpasninger som ga full kapasitetsutnyt-
telse, og dermed full sysselsetting, kunne
derfor bare være av temporær karakter med
mindre det bevisst ble stukket kjepper i hju-
let for markedsmekanismens funksjonsmåte.
På Keynes’ tid var Say’s lov et av de mest
eklatante eksempler på teorier av denne ka-
rakter. 

Keynes mente at slike teorier i svært liten

14  Dette illustreres godt ved at det i Mankiw og Domers to-binds antologi hvor de mest sentrale bidragene innen New Keynesian Economics
er samlet, ikke finnes en eneste referanse til Keynes i antologiens index.

15  I perioden 1971–1979 ga The Royal Economic Society ut store deler av Keynes’ publiserte og upubliserte arbeider i verket The Collected
Writings of John Maynard Keynes vol. I – XXX på Macmillan forlag. Alle referanser til Keynes’ arbeider i det følgende blir gjort til disse
utgivelsene; angitt ved CWK + det aktuelle romertall.

16  Det Keynes kalte ’klassisk’ teori omfatter følgelig mer enn det vi i dag legger i dette begrepet. Keynes kritikk av det han selv kalte
’klassisk’ økonomi var først og fremst rettet mot det vi i dag ville kalle neo-klassisk økonomi.

138

est 3/03 bjØrn-ivar davidsen

KEYNES OM RELASJONENE MELLOM 
MIKRO OG MAKRO
Den økende interessen for det mikroøkono-
miske grunnlaget for makroøkonomien innen
den ”keynesianske” økonomiske tradisjonen,
synes å være omvendt proporsjonal med
interessen for hva Keynes selv faktisk sa om
ulike økonomisk-teoretiske spørsmål. Mens
Hicks i sin ISLM-artikkel tok direkte utgangs-
punkt i deler av det Keynes hadde skrevet i
The General Theory og bidragsytere som
Patinkin, Clower og Leijonhufvud forsøkte å
forholde seg eksplisitt til Keynes’ ulike publi-
kasjoner, ser man knapt en referanse til Key-
nes’ arbeider i publikasjoner innen den ny-
keynesianske skolen.14

Av dette kan man kanskje ledes til å
trekke den slutning at Keynes selv hadde lite
å si om ”moderne” problemstillinger som
spørsmålet om hvorvidt, og i så fall på hvilken
måte, makroøkonomiske analyser kan, eller
bør, være forankret i økonomiske analyser på
mikronivå. Dette er imidlertid ikke helt kor-
rekt. Som jeg skal vise i det følgende, hadde
Keynes et reflektert forhold til dette og an-
dre relaterte spørsmål. De slutninger han di-
rekte og indirekte kom fram til, avviker imid-
lertid på mange måter fra de dominerende
holdninger innen den makroøkonomiske
tenkningen de seneste ti-årene. Av den
grunn kan det være av interesse å se litt nær-
mere på dem.

Keynes’ formål med 

The General Theory

Jeg får av og til det inntrykk at mange mener
The General Theory først og fremst er en
bok som begrunner en aktiv stabiliseringspo-
litikk på makronivå. Det kan derfor være
grunn til å understreke at Keynes’ formål
med denne boka spenner videre og går dy-
pere enn som så. Dette går klart fram av bo-
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grad kunne kaste lys over relevante økono-
miske spørsmål i den verden vi faktisk lever i.
I forordet til The General Theory gjør han
det derfor klart at det er hans formål å eta-
blere en teori som ikke baseres på slike for-
utsetninger. Han ville snarere utvikle en teo-
ri som kunne gi en forklaring på hva som til
enhver tid bestemmer nivået på, og dermed
observerte fluktuasjoner i, den samlede pro-
duksjon og sysselsetting i økonomien. (Ibid:
XXII). For å kunne lykkes med det, mente
Keynes det var nødvendig å ta et fundamen-
talt oppgjør med de forutsetningene ’klas-
sisk’ teori bygger på:

”..... if orthodox economics is at fault, the

error is to be found not in the superstruc-

ture, which has been erected with great

care for logical consistency, but in a lack

of clearness and of generality in the pre-

misses.” (CWK VII: XXI)

Ved å utvikle en makroøkonomisk analyse ut
fra et mer holdbart sett av forutsetninger,
ville Keynes etablere en generell teori hvor
’klassisk’ økonomi i beste fall ville bli et spesi-
altilfelle. (Ibid.: 3). Utdrag fra et brev til G. B.
Shaw skrevet vel et år før The General The-

ory ble publisert viser at Keynes hadde store
ambisjoner med den teorien han nå var i ferd
med å etablere:

”I believe myself to be writing a book on

economic theory which will largely revo-

lutionize – ….. – the way the world

thinks about economic problems.” 

(CWK XIII: 492)

Som vi skal se, var spørsmålet om relasjone-
ne mellom mikro- og makroøkonomien ett av
de temaer Keynes tok opp til vurdering i sitt
arbeid med revolusjonere, eller i det minste
endre, den måten økonomer tenker på.

Om relevante dikotomiseringer 

i økonomisk-teoretisk arbeid

Det Keynes kalte ’klassisk’ eller ortodoks
økonomisk teori er blant annet karakterisert
ved et relativt skarpt skille mellom realøko-
nomi på den ene side og pengeøkonomi på
den annen side. Realøkonomiske størrelser

som produksjon og sysselsetting blir her an-
sett for å være mer eller mindre uavhengig av
monetære forhold. Penger fungerer først og
fremst som et hensiktsmessig byttemiddel og
er i den forstand nøytrale. Gjennom de
sammenhenger som er beskrevet i den såkal-
te kvantitetslikningen har imidlertid penge-
mengden avgjørende betydning for det gene-
relle prisnivået i økonomien.

Etter Keynes’ oppfatning er denne dikot-
omiseringen mellom pengesiden og realsiden
av økonomien et alvorlig feilgrep. Han hevder
at de forutsetningene ’klassisk’ teori gjennom
dette bygger på ikke er i samsvar med den
økonomiske virkelighet som vi faktisk lever i
og at denne teorien derfor er ”misleading

and disasterous if we attempt to apply it to

the facts of experience” (CWK VII: 3). Den
relevante dikotomisering går, ifølge Keynes,
ikke mellom pengeøkonomien og realøkono-
mien, men snarere mellom mikro- og mar-
kedsøkonomien på den ene side og makro-
økonomien på den annen side:

”The right dichotomy is, I suggest,

between the theory of the individual

industry and firm ….. on the one hand,

and the theory of output and employ-

ment as a whole on the other hand.” 

(CWK VII: 293)

Keynes var ikke avvisende til ’klassisk’ teori
generelt sett. Han mente imidlertid det er en
alvorlig feilslutning å ekstrapolere fra mikro-
og markedsøkonomiske analyser til resonne-
menter som omhandler økonomien som hel-
het. Keynes hevder at når man skal analysere
økonomien som helhet, må man ta i betrakt-
ning forhold som kan utelates i mikro- og
markedsanalyser. Det er det Keynes forsøker
å gjøre i The General Theory og det er i den
forstand han mente at den teorien han utvi-
kler her, er en generell teori. I forordet til den
franske utgaven av boka, datert 20. februar
1939, presiserer Keynes dette ganske ekspli-
sitt:

”I have called my theory a general theory.

I mean by this that I am chiefly concer-

ned with the behaviour of the economic



17  Keynes bekrefter dette relativt eksplisitt når han i et brev til D. H. Robertson av 20. februar 1935 skriver:
”Nor do I spend much time on D’, except for some embroideries at a later stage, since it is only a re-concoction of our old friend the
supply function.” (CWK XIII: 513)

I den endelige teksten i The General Theory uttrykker han noe lignende:
”The aggregate supply function, …, involves few considerations which are not already familiar. The form may be unfamiliar, but the
underlying factors are not new.”(CWK VII: 89)
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system as a whole – ….., rather than with

…. firms or individuals. And I argue that

important mistakes have been made

through extending to the system as a

whole conclusions which have been cor-

rectly arrived at in respect of a part of it

taken in isolation.” (CWK VII: XXXII)

Noen hovedtrekk i Keynes’ 

angrepsmåte

Keynes’ tre viktigste bidrag til den økono-
misk litteraturen kalte han hhv. A Tract on

Monetary Reform (1923), A Treatise on

Money (1930) og The General Theory of

Employment, Interest and Money (1936).
Sistnevnte bok ble i tidlige utkast først kalt A
Monetary Theory of Production og deret-
ter A Monetary Theory of Employment

(CWK XXIX: 49, 62). Det er ett ord, eller be-
grep, som går igjen i alle disse boktitlene,
nemlig penger. Og det er ikke noen tilfeldig-
het. Keynes’ økonomiske forfatterskap kan
leses som en stadig mer dyptpløyende studie
av den betydning penger har som et helt sen-
tralt institusjonelt fenomen i en moderne ka-
pitalistisk økonomi. Denne fokuseringen på
de monetære aspekter ved økonomiens funk-
sjonsmåte representerer et av de viktigste
skiller mellom Keynes’ økonomiske tilnær-
minger og det som i dag oppfattes som
mainstream economics.

Fokuseringen på monetære forhold er av
helt avgjørende betydning i den makroøko-
nomiske analysen Keynes bygger opp i The

General Theory. Han understreker dette
selv i forlengelsen av diskusjonen om rele-
vante dikotomiseringer i økonomisk teori og
analyse som jeg refererte til ovenfor:

”….. as soon as we pass to the problem of

what determines output and employ-

ment as a whole, we require the complete

theory of a Monetary Economy.” 

(CWK VII: 293)

I et forsøk på å drive igjennom de mest
grunnleggende egenskaper ved en slik øko-
nomi, etablerer Keynes i The General Theo-

ry den enklest mulige makromodell. Han tar
utgangspunkt i en lukket økonomi hvor det
finnes to hovedtyper av økonomiske aktører;
et antall produsenter som disponerer ressur-
ser i form av fysisk produksjonsutstyr og fi-
nansiell kapital, og et antall arbeidstagere
som søker sysselsetting. Videre finnes det i
bakgrunnen en finansiell struktur i form av
banker osv. og en offentlig sektor. Produsen-
tene, eller entreprenørene som Keynes kaller
dem, antas å operere under en målsetting om
å oppnå størst mulig monetær profitt. Det
produseres og etterspørres to typer av goder;
konsumgoder og investeringsgoder.

Ut fra dette bygger Keynes analysen
gradvis opp. I kapittel 3, kalt The Principle

of Effective Demand, behandler han den
grunnleggende makroøkonomiske likevekt i
modellen. Keynes argumenterer her i termer
av en aggregert tilbuds- og etterspørselsrela-
sjon. Tilbudssiden sier han ikke så mye om,
hvilket indikerer at han ikke anser den for å
være kontroversiell eller representere noe
spesielt nytt sammenlignet med den ’klassis-
ke’ teorien.17 Det er etterspørselssiden som
representerer det nye ved Keynes’ tilnær-
ming, og det er følgelig også den han gir den
grundigste behandling.

I kapitel 5, kalt Expectations as Deter-

mining Output and Employment, under-
streker Keynes det åpenbare, men like fullt
ofte oversette, faktum at produksjon tar tid.
Han resonnerer her i termer av ’produksjons-
perioder’; dvs. den tiden det tar fra en beslut-
ning om produksjon blir tatt til de produser-
te produkter er klare for salg. I produksjons-
perioden må bedriftene påta seg betalings-
forpliktelser i form av lønnsutbetalinger og
betaling for andre innsatsfaktorer uten å ha
tilsvarende inntekter. De får dermed et likvi-
ditetsbehov som må dekkes gjennom tilbake-
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holdt overskudd fra tidligere perioder eller
gjennom ekstern opplåning. Beslutninger om
produksjon og sysselsetting må videre ba-
seres på forventninger.

Spørsmålet om hvorvidt man kan få solgt
det fysiske produksjonsresultat til priser som
gir overskudd, eller i det minste som unngår
tap, står helt sentralt i en monetær økonomi.
Forskjeller mellom faktisk og forventet over-
skudd kan i en slik økonomi oppstå blant
annet ved mulige endringer i etterspurt
kvantum, ved mulige endringer i priser og/el-
ler ved endringer i finansielle betingelser i lø-
pet av produksjonsperioden. Samlet sett er
det dermed flere mulige årsaker til at forven-
tinger kan slå feil i en slik økonomi enn i en
økonomi som har mer karakter av å være en
realøkonomisk bytteøkonomi. Og feilslåtte
forventninger er av betydning for den videre
analysen fordi de kan påvirke produsentenes
beslutninger om produksjon og sysselsetting
i kommende perioder.

Keynes utdyper analysen av de forhold
som påvirker den aggregerte etterspørselen i
økonomien i senere kapitler. Han mener ett-
erspørselen etter konsumgoder som regel
kan betraktes som en relativt stabil funksjon
av disponibel inntekt. Keynes mener derfor
at det først og fremst er etterspørselen etter
investeringsvarer som forårsaker konjunk-
tursvingninger og dermed også økonomiske
tilpasninger med vedvarende ufrivillig ar-
beidsledighet. (CWK VII: 95 – 98, 113). For å
få en full forståelse av årsakene til dette, hev-
der Keynes at vi må tenke i termer av en ek-
splisitt monetær økonomi.

I Keynes’ analyse er penger (herunder
også andre finansielle objekter med tilsva-
rende egenskaper) og ulike former for re-
alobjekter alternative plasseringsmuligheter
for økonomiens investorer. Fordelingen av
midler mellom dem kan oppfattes som et
porteføljeproblem hvor forventninger om
framtiden spiller en helt sentral rolle. Dette
drøftes inngående i to ofte oversette kapitler
i The General Theory.

I kapittel 12, kalt The State of Long-Term

Expectations, reflekterer Keynes over fak-

torer som er av betydning for beslutninger
om investering i ulike former for fysisk pro-
duksjonskapital. Han tar der utgangspunkt i
det faktum at investeringer i realkapital i sin
natur er framtidsrettede. Betydningen av tid
og usikkerhet er derfor sentralt her. Da po-
tensielle investorer må forholde seg til for-
ventet avkastning som strekker seg langt inn
i framtiden, vil disse forventningene være be-
heftet med betydelig grad av usikkerhet.
Keynes mener derfor at kalkyler basert på
neddiskonterte verdier av forventede netto
inntektsstrømmer er av begrenset verdi her.
Etter Keynes oppfatning vil følgelig beslut-
ninger av denne karakter i stor grad være på-
virket av mer eller mindre irrasjonelle fakto-
rer som han samler under betegnelsen ”ani-

mal spirits”:

”Most, probably, of our decisions to do

something positive, the full consequen-

ces of which will be drawn out over

many days to come, can only be taken as

a result of animal spirits – of a spontane-

ous urge to action rather than inaction,

and not as the outcome of a weighted

average of quantitative benefits multi-

plied by quantitative probabilities.” 

(CWK VII: 161)

Blant de forhold som kan virke negativt inn
på disse ’animal spirits’, understreker Key-
nes spesielt bølger av optimisme og pessimis-
me som av mer eller mindre rasjonelle grun-
ner kan bre seg i økonomien. Framtidstro og
optimisme virker positivt inn på investe-
ringsklimaet. Usikkerhet og pessimisme vil
virke negativt inn på etterspørselen etter in-
vesteringsvarer.

I kapittel 17, kalt The Essential Proper-

ties of Interest and Money, resonnerer Key-
nes litt dypere over hva det vil si å ha en mo-
netær økonomi. Han argumenterer blant
annet for at det ikke vil være tilfeldig hvilken
’ting’ som velges ut som den monetære enhet
i en slik økonomi. For at en monetær enhet
skal fungere hensiktsmessig som betalings-
enhet og som en standard for oppgjør av
mellomværende mellom økonomiske aktø-



rer, må den være relativt stabil i verdi. Men
da må denne tingens verdi være mest mulig
løsrevet fra løpende produksjon og fra kjøp
og salg av varer og tjenester for øvrig, dvs. ha
det Keynes betegner som en neglisjerbar
produksjonselastisitet og en neglisjerbar
substitusjonselastisitet vis á vis andre go-
der. Det er en essensiell egenskap ved en mo-
netær økonomi at nettopp den ’tingen’ som i
størst grad oppfyller slike betingelser vil bli
valgt som den monetære enhet. I en moderne
økonomi er det penger som har disse egen-
skapene. Av dette følger det videre naturlig
at den monetære enhet, dvs. penger, også vil
bli et attraktivt objekt for oppbevaring av kjø-
pekraft over tid. Penger er altså samtidig en
oppgjørsenhet og et medium for verdioppbe-
varing.

Etterspørselen etter penger for oppbeva-
ring av formue over tid anser Keynes i stor
grad for å være påvirket av de samme forhold
som påvirker etterspørselen etter investe-
ringsvarer, bare med motsatt fortegn. Jo mer
usikker den potensielle avkastning på in-
vesteringer i fysisk produksjonskapital blir, jo
mer attraktivt blir det å oppbevare formue i
penger i stedet. Da Keynes i 1937 publiserte
en artikkel i Quarterly Journal of Econo-

mics som et samlet svar på kritiske kommen-
tarer til The General Theory fra prominente
økonomer som J. Viner, D. H. Robertson, W.
W. Leontief og F. A. Taussig, sa han blant an-
net følgende om dette:

”… our desire to hold money as a store of

wealth is a barometer of the degree of

our distrust of our own calculations and

conventions concerning the future …..

The possession of actual money lulls our

disquietude; and the premium which we

require to make us part with money is

the measure of the degree of our disqui-

etude.” (CWK XIV: 116)

Når graden av usikkerhet øker i økonomien,
kan det være økonomisk ufordelaktig å ha
formue plassert i realkapital eller verdipapi-
rer som har en usikker verdi målt i penger.

Midler kan da bli låst fast i prosjekter som det
kan bli kostbart, eller i verste fall umulig, å
komme seg ut av dersom omstendighetene
senere skulle tilsi det. Videre vil gjeld som
forfaller til betaling eller andre økonomiske
kontrakter som skal innfris, kunne kreve re-
alisering av aktiva til priser som medfører
tap. Under slike forhold vil mange foretrekke
å oppbevare formue i den vare som utgjør
økonomiens allment aksepterte betalings-
middel; dvs. i penger. Det er i denne forstand
knyttet en vesentlig likviditetspremie til en
slik plassering, og likviditetspremien blir
større jo større graden av usikkerhet i økono-
mien er.

Keynes’ resonnement omkring den rolle
penger spiller for sysselsettingsnivået i øko-
nomien kan nå skisseres på følgende måte: I
tider med økende usikkerhet omkring framti-
dig avkastning på ulike former for realin-
vestering vil stadig flere økonomiske aktører
ha et ønske om å plassere hele eller store de-
ler av sine tilganger i penger. Da penger må
være et gode som har en neglisjerbar produk-
sjonselastisitet, vil denne etterspørsel-
søkningen ikke bli tilfredsstilt gjennom økt
tilgang på likviditet. Den økte likviditetspre-
feransen vil i stedet slå ut i økt rente. På
grunn av den lave substitusjonselastisiteten
vis á vis andre plasseringsmuligheter vil
imidlertid en økning i prisen på likviditet ik-
ke dreie etterspørselen over mot alternative
media for oppbevaring av kjøpekraft over tid.
Den økte renta vil derfor, sammen med den
økte usikkerheten som satte hele prosessen i
gang, føre til redusert etterspørsel etter in-
vesteringsvarer og dermed til lavere produk-
sjon og sysselsetting i økonomien. Da det ik-
ke finnes noen automatiske mekanismer som
vil korrigere disse prosessene, vil økonomien
ende opp i en likevekt med vedvarende ufri-
villig arbeidsledighet.

I forordet til The General Theory define-
rer Keynes en monetær økonomi på følgende
måte:

”A monetary economy …… is essentially

one in which changing views about the142
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en teori som reflekterer det han omtaler som
”the world in which we actually live”. Med
en slik angrepsmåte mente Keynes man ville
innse at fleksible priser og lønninger ikke vil
løse noen problemer, men snarere ofte være
en ulempe. På bakgrunn av den betydningen
spørsmålet om fleksible priser og lønninger
stadig synes å ha i den aktuelle økonomisk-
teoretiske debatten, kan det være grunn til å
se litt nøyere på Keynes’ argumentasjon om-
kring dette spørsmålet.

La det da med en gang være sagt at Key-
nes faktisk opererer med en antagelse om
faste eller rigide lønninger når han første
gang presenterer grunnprinsippene i sin nye
makroøkonomiske angrepsmåte i kapittel 3 i
The General Theory. Han understreker
imidlertid at:

”… this simplification, with which we

shall dispense later, is introduced solely

to facilitate exposition. The essential

character of the argument is precisely

the same whether or not money-wages,

etc., are liable to change.” (CWK VII: 27)

Og Keynes kommer faktisk tilbake til dette
spørsmålet. Han viser først hvordan den ag-
gregerte tilbuds- og etterspørselskurven han
har bygd opp, kan transformeres til relasjo-
ner uttrykt i det Keynes kaller lønnsenheter
(wage-units) og sysselsetting. Dermed kan
han også lett vise at den makroøkonomiske
likvekten i dette systemet ikke påvirkes di-

rekte av endringer i det nominelle lønnsnivå-
et. Når Keynes i det tidligere omtalte kapittel
19 foretar en mer grundig analyse av spørs-
målet om hvorvidt endringer i lønnsnivået
potensielt kan påvirke den makroøkono-
miske tilpasningen, hevder han derfor at sli-
ke virkninger i såfall må komme indirekte

via eventuelle påvirkninger av de forhold
som bestemmer den aggregerte etterspørsel
i økonomien; dvs. den marginale konsumtil-
bøylighet, kapitalens marginaleffektivitet ell-
ler rentenivået (Ibid.: 260).

Etter en inngående analyse av flere muli-
ge sammenhenger som kan gjøre seg gjel-
dende her, ender Keynes opp med det stand-
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future are capable of influencing the

quantity of employment and not merely

its direction.” (CWK VII: VII)

Gjennom den argumentasjonen som er skiss-
sert ovenfor får denne definisjonen mening
og innhold.

Om fleksible priser og lønninger

Som vi tidligere har sett, står antagelsen om
rigide priser og lønninger helt sentralt i ut-
viklingen av ulike posisjoner innen den ”key-
nesianske” makrotradisjonen. Det er denne
antagelsen, hva enten den blir gjort ad hoc

eller blir begrunnet gjennom økonomiske re-
sonnementer, som skiller ”keynesiansk” fra
”klassisk” makroteori i dag. Med fullt fleksi-
ble priser og lønninger vil disse teoriene i
prinsippet gi samme resultater; hvilket blant
annet innebærer en automatisk korrigering
ved alle eksogene forstyrrelser økonomien
kan bli utsatt for.

Men argumentet om at rigide priser og
lønninger vil føre til tilpasninger med ar-
beidsledighet i økonomien er jo ikke noe
nytt. Det var vel kjent allerede på Keynes’ tid,
og Keynes kommenterer dette eksplisitt i
The General Theory. I kapittel 19, kalt
Changes in Money Wages, sier han innled-
ningsvis følgende:

”….. the classical theory has been accus-

tomed to rest the supposedly self-adjust-

ing character of the economic system on

an assumed fluidity of money-wages;

and, when there is rigidity, to lay on this

rigidity the blame of maladjustment.” 

(CWK VII: 257)

Da Keynes med The General Theory ville
lansere et alternativ til den klassiske teorien,
synes det derfor ganske opplagt at rigide pri-
ser og lønninger ikke kan ha vært noe sen-
tralt punkt i hans teoribygging. Keynes avvi-
ser den tankegangen som ligger innebygd i
ovenstående sitat nettopp fordi den var ba-
sert på en feilaktig ekstrapolering fra mikro-
til makronivået. Hans eget alternativ er å an-
gripe det hele med en genuint makroøkono-
misk analyse av en monetær økonomi; dvs.



punkt at reduserte priser og lønninger bare
kan ha en effekt for produksjons- og syssel-
settingsnivået i økonomien gjennom en even-
tuell påvirkning av rentenivået. Han avviser
imidlertid dette relativt raskt som lite rele-
vant av flere årsaker. Keynes mener det vil
være mange praktiske forhold som taler imot
mulighetene for å få i stand tilstrekkelig store
lønnsreduksjoner selv i situasjoner med stor
arbeidsledighet. Dersom dette likevel mot
formodning skulle lykkes, er han av den opp-
fating at virkningene kan bli andre enn hva
’klassikerene’ forestilte seg. Keynes argu-
menterer for at virkningene på den aggreger-
te etterspørselen sannsynligvis ville bli sterkt
negative da pris- og lønnsnedgangen ville fø-
re til økt pessimisme blant produsentene.
Som en konklusjon på denne analysen hev-
der Keynes derfor at når den økonomiske si-
tuasjonen tilsier lavere rente, vil det være
mer effektivt å forsøke og oppnå det gjennom
en ekspansiv pengepolitikk enn gjennom re-
duserte priser og lønninger. (Ibid. 260 –
66).18

Keynes peker videre på at forekomsten av
monetære kontrakter vil være av helt avgjø-
rende betydning i en økonomi hvor produk-
sjon tar tid og hvor genuin usikkerhet (til
forskjell fra kalkulerbar risiko) er en faktisk
realitet. I en slik verden vil kontrakter uttrykt
i nominelle termer være et viktig arbeidsred-
skap for å sikre en rimelig grad av kontroll og
forutsigbarhet. Kontraktene vil også bidra til
å fordele usikkerheten mellom ulike aktører i
systemet. Men viljen til å inngå slike kontrak-
ter vil i stor grad være avhengig av aktørenes
tiltro til at økonomiens monetære avreg-
ningsenhet holder seg relativt stabil i verdi.
Forekomsten av kontrakter uttrykt i nomi-
nelle verdier vil nemlig kunne forårsake store
problemer dersom lønns- og prisnivået en-

dres dramatisk i negativ retning. Produsen-
ter som har lånefinansiert deler av sin økono-
miske aktivitet vil da få økt reell gjeldsbyrde,
verdien av varer i arbeid vil bli redusert og
lønnsomhetskalkulasjoner som ble gjort ved
produksjonsperiodens begynnelse kan bli
kullkastet. I sum vil dette kunne få svært ne-
gative konsekvenser for den samlede pro-
duksjonsaktivitet, og dermed sysselsetting, i
økonomien. Tregt bevegelige priser og løn-
ninger vil i et slikt perspektiv kunne bidra po-
sitivt, snarere enn negativt, til økonomiens
funksjonsmåte.19

En kort oppsummering

Enhver økonomisk teori vil bygge på en
underliggende visjon om hvordan samfunnet
og dermed det økonomiske systemet funge-
rer. Det er her store forskjeller mellom Key-
nes’ økonomiske analyse i The General The-

ory og de økonomiske analyser som er utvi-
klet innenfor rammen av det jeg i det foregå-
ende har betegnet som ”keynesiansk”
økonomi. I den ”keynesianske” verden består
økonomien av et sett likeverdige aktører på
tilbuds- og etterspørselssiden som i all ho-
vedsak bytter varer og tjenester i omgivelser
karakterisert ved full informasjon eller i det
minste kalkulerbar risiko. Keynes på sin side
legger til grunn en visjon om en moderne, ka-
pitalistisk produksjonsøkonomi hvor produ-
sentene må ta sine beslutninger i omgivelser
preget av genuin usikkerhet. På bakgrunn av
dette er det ikke til å underes over at det i
dag kan registreres vesentlige forskjeller
mellom ”keynesiansk” økonomi på den ene
side og Keynes’ egen økonomiske tenkning
på den annen side.

På det økonomisk-teoretiske og metodo-
logiske planet materialiseres disse forskjelle-
ne på flere måter. Som vi har sett i de foregå-

18  Keynes argumentasjon er her basert på antagelsen om et eksogent gitt pengetilbud. Dette er en antagelse som kan virke lite
velbegrunnet. Den er heller ikke i samsvar med de argumenter Keynes tidligere hadde lansert i A Treatise on Money. B. Moore (1998)
viser hvordan en mer realistisk antagelse om et endogent bestemt pengetilbud forsterker den grunnleggende konklusjonen i Keynes’
analyse i The General Theory; nemlig den at fullt fleksible priser og lønninger ikke vil være noe automatisk korreksjonsmekanisme i en
økonomi som havner i en tilpasning med stor ufrivillig arbeidsledighet.
Keynes’ innsikt når de gjelder det videre reperkusjoner i det økonomiske systemet dersom priser og lønninger faktisk skulle være fullt
fleksibel i nedadgående retning i en moderne finansielt utviklet kapitalistisk økonomi, har blitt videreutviklet av blant andre H.
Minsky. Det har ført fram til det som gjerne kalles Minskys hypotese om finansiell ustabilitet.; (Minsky 1975, 1982, 1986).

19  Dette er et aspekt ved Keynes’ teori for en monetær økonomi som har blitt videreutviklet spesielt av Paul Davidson (1978). 
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ende avsnitt, står antagelsen om faste eller
rigide priser og lønninger sentralt i den såkal-
te ”keynesianske” tradisjonen i dens ulike
varianter. Keynes’ analyse i The General

Theory er imidlertid helt uavhengig av en
slik antagelse. Hans analyse av årsakene til
vedvarende, ufrivillig arbeidsledighet er i
prinsippet den samme hva enten priser og
lønninger er faste eller fullt fleksible. Det kan
også være grunn til å understreke at Keynes’
analyse, i motsetning til hva mange teore-
tiske økonomer synes å mene i dag, indikerer
at tregt bevegelige priser og lønninger kan
være en fordel snarere enn en ulempe i en
monetær økonomi hvor produksjon tar tid,
framtiden er usikker og kontrakter uttrykt i
nominelle termer er et viktig arbeidsredskap.

Innen den mest moderne varianten av
”keynesiansk” økonomi, den ny-keynesian-
ske skolen, fokuserer man spesielt på til-
budssiden av økonomien og på mulige ma-
kroøkonomiske konsekvenser av rigiditeter i
en ellers perfekt markedsøkonomi. Dette er i
svært liten grad i samsvar med den analysen
Keynes selv trekker opp i The General The-

ory. Keynes’ analyse er for det første helt
uavhengig av markedsform. Fullkommen
konkurranse i alle markeder vil ikke være no-
en garanti mot vedvarende ufrivillig arbeids-
ledighet i den virkelighet Keynes studerer.
Videre har vi sett at Keynes mente det er ett-
erspørselssiden av økonomien som er det av-
gjørende på makronivå. Nærmere bestemt
står produsentenes oppfatning av utvikling-
en av den samlede etterspørsel sentralt i
Keynes’ analyse av økonomiens funksjons-
måte på makronivå.

I Keynes’ analyse spiller også penger og
pengenes spesielle egenskaper en helt sen-
tral rolle. Penger er ikke her bare et hensikts-
messig transaksjonsmiddel, men også et me-
dium for oppbevaring av kjøpekraft over tid. I
perioder preget av stor reell eller følt usik-
kerhet, kan dette få avgjørende betydning for
utviklingen av den samlede etterspørsel i
økonomien og dermed for produksjon og

sysselsetting. Penger er ikke bare et slør i
Keynes’ økonomiske system, men en faktor
med store potensielle realøkonomiske kon-
sekvenser både på kort og lang sikt.

Disse og andre forskjeller mellom ”keyne-
siansk” makroøkonomi og de analyser Key-
nes selv presenterte i The General Theory,
kan langt på vei forklares ved ulike syns-
punkter på relasjonene mellom mikro- og
makronivået i de respektive analyser. I sin sø-
ken etter et tilfredsstillende mikroøkono-
misk grunnlag for makroøkonomien har man
innen den ”keynesianske” tradisjonen endt
opp med å basere makroøkonomiske analy-
ser på et neo-klassisk mikroøkonomisk fun-
dament. Gjennom dette har man blitt ledet til
å foreta nettopp slik feilaktige ekstrapole-
ringer fra mikro- til makronivået som Keynes
eksplisitt advarer mot i The General Theory.

Når Keynes ikke bygde opp sin analyse i The

General Theory på et rent atomistisk mikro-
økonomisk grunnlag, var følgelig ikke det et
resultat av skjødesløshet eller overfladisk
tenkning fra forfatterens side. Det var tvert
imot et resultat av en seriøs refleksjon over
sammenhengene mellom mikro- og makroni-
vået. Keynes mente at man i makroøkono-
miske analyser måtte forstå mikroenhetenes
beslutninger i en relevant makroøkonomisk
setting.

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at The

General Theory kanskje best kan forstås
som Keynes’ forsøk på å etablere et makro-
økonomisk grunnlag for makroøkonomien.
Ved å fokusere nettopp på dette, utviklet
Keynes en innsikt i økonomiens funksjons-
måte som i stor grad har gått tapt i de seneste
ti-årenes ensporede søken etter et tradisjo-
nelt mikroøkonomisk grunnlag for makroø-
konomien. Metodologisk går forskjellene her
mellom den atomistiske og individualistiske
angrepsmåten som karakteriserer den ’key-
nesianske’ tradisjonen og den mer holistiske
og organiske angrepsmåten som Keynes selv
legger opp til i The General Theory.20

20  I en holistisk og organisk angrepsmåte vil helheten alltid være noe mer enn summen av enkeltdelene. Videre vil enkeltdelene være
gjensidig relaterte på en slik måte at de ikke kan forstås fullt ut uten at man forstår helheten, mens helheten ikke vil kunne forstås uten
at man har innsikt i enkeltdelene. De organiske egenskapene ved Keynes’ analyse er inngående diskutert i Carabelli (1988) 
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NOEN AVSLUTTENDE REFLEKSJONER
Analysene i de to foregående avsnitt viser at
det fortsatt er store forskjeller mellom det
Leijonhufvud i sin tid kalte Keynesian Eco-

nomics på den ene side og The Economics

of Keynes på den andre. Forskjellen mellom
de to synes bare å bli større i den forstand at
”keynesianske” økonomer beveger seg stadig
lengre bort fra det Keynes faktisk ga uttrykk
for i The General Theory. Forskjellene ma-
terialiseres både på det økonomisk-teore-
tiske plan og på det underliggende metodolo-
giske plan, og de kan i stor grad forklares ved
ulike holdninger til det som gjerne kalles ’det
mikroøkonomiske grunnlaget for makroøko-
nomien. Innen den ”keynesianske” tradisjo-
nen har det vært et overordnet formål å gi
makroøkonomiske analyser et mikrofunda-
ment av neo-klassisk karakter. Gjennom
dette har analysene innen denne tradisjonen
på flere områder beveget seg langt bort fra
de argumenter og refleksjoner Keynes lan-
serte i The General Theory. Keynes’ egen
analyse kan på den annen side best forstås
som et forsøk på å frigjøre den makroøkono-
miske tenkningen fra en mikroøkonomisk
tvangstrøye av neo-klassisk, og dermed
strengt individualistisk og atomistisk, karak-
ter. Mye taler for at Keynes med The Gene-

ral Theory ville forsøke å etablere et rele-
vant makroøkonomisk grunnlag for makro-
økonomiske analyser, med hvilket jeg mener
analyser hvor økonomiske aktører settes inn
i en relevant makroøkonomisk setting og
hvor samspillet mellom helheten og individu-
elle aktører, eller grupper av aktører, ivaretas
på en tilfredsstillende måte.

Dette er i seg selv interessante resultater
som i doktrinehistorisk forstand står på egne
ben uten behov for ytterligere kommentarer.
I dette avsluttende avsnittet har jeg likevel til
hensikt å reflektere noe over de påviste
forskjeller. Mer spesielt vil jeg drøfte nær-
mere spørsmålet om hvordan relasjonene
mellom mikro- og makroøkonomien best kan
håndteres i det framtidige arbeidet med å vi-

dereutvikle økonomien som en samfunnsvi-
tenskapelig disiplin. Er det en farbar vei å
bygge makroøkonomiske analyser på et
mikroøkonomisk fundament av individua-
listisk, atomistisk og mekanisk karakter, eller
bør man alternativt forsøke å videreutvikle
Keynes’ intensjoner om å gi makroøkonomi-
en et genuint makroøkonomisk fundament
karakterisert ved en mer holistisk og orga-
nisk tenkning. I det følgende skal jeg gi til go-
de noen begrunnede synspunkter på disse
spørsmålene.

En metodologisk referanseramme

Spørsmål av den karakter som her er reist,
berører selve grunnlagsproblematikken for
den økonomisk-vitenskapelige praksis. Det
er med andre ord metodologiske problem-
stillinger vi her står overfor, og de må følgelig
behandles innenfor rammen av en metodolo-
gisk argumentasjon. Etter å ha arbeidet med
denne type spørsmål over noe tid, er det min
oppfatning at den økonomisk-metodologiske
tenkningen lenge har vært inne i en blindga-
te. Man har alt for lenge vært ensidig opptatt
av spørsmålet om hvordan kunnskap kan be-
grunnes, og i tilsvarende liten grad reflektert
over hva man vil etablere kunnskap om. For
at økonomien igjen skal bli en praktisk rele-
vant samfunnsvitenskapelig disiplin, må
denne trenden snus. Det økonomisk-viten-
skapelige arbeidet må i større grad begynne
med, og dermed baseres på, grunnleggende
refleksjoner over studieobjektets natur. Man
må avklare hvilke fenomener som faktisk
finnes innen det aktuelle studieområde og
hvilke grunnleggende egenskaper disse
objektene har. Konkrete økonomiske model-
ler, metoder for testing av modellenes hold-
barhet osv. må da i neste omgang tilpasses
disse grunnlagsrefleksjoner.21

I metodologisk terminologi innebærer det
at ontologisk refleksjon må gis prioritet fram-
for epistemologiske og logiske standpunkter
i det økonomisk-vitenskapelige arbeidet.
Dette vil jeg ta som utgangspunkt i det føl-

21  Disse standpunktene er nærmere begrunnet i Davidsen (2000)
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gende. I mitt forsøk på å besvare de spørsmål
som er reist ovenfor, vil jeg derfor begynne
med å drøfte noen ontologiske og avledede
samfunnsmessige teorier som kan danne et
grunnlag for denne type betraktninger.

Ontologi og sosiale teorier

For min egen del har jeg funnet bidrag som er
systematisert og utviklet innenfor rammen
av den filosofiske posisjonen som kalles kri-

tisk realisme spesielt interessante i denne
sammenheng. Her er det blant annet utviklet
ontologiske teorier for så vel den fysiske som
den sosiale dimensjon av vår virkelighet; dvs.
teorier om hva som grunnleggende sett ek-
sisterer og egenskaper ved denne formen for
eksistens innen de respektive sfærer. Kort
sagt er dette teorier som gjennom transcen-
dental argumentasjon begrunner en ontolo-
gisk distinksjon mellom tre ulike virkelig-
hetsnivåer; det empiriske, det aktuelle og det
dype. Det er videre et sentralt poeng i disse
teoriene at det som faktisk hender på det ak-
tuelle nivået, og som helt eller delvis blir ob-
servert på det empiriske nivået, blir muligg-
gjort, men også potensielt begrenset, av me-
kanismer og strukturer som eksisterer og vir-
ker på det underliggende dype nivået.22

Det Roy Bhaskar kaller The Transforma-

tional Model for Society illustrerer hvilken
innsikt denne formen for refleksjon kan gi
oss om den sosiale eller samfunnsmessige di-
mensjonen av vår virkelighet; (Bhaskar
1989a). I Bhaskars TMS-modell antas det at
menneskelig handling i all hovedsak er inten-
sjonal eller målrettet. Et sentralt spørsmål er
da hva som kreves for at slik handling skal
være mulig. Bhaskar argumenterer her over-
bevisende for at intensjonal handling forut-
setter at det må finnes noe som de handlende
aktører kan spille på. I en økonomisk sam-
menheng må det for eksempel finnes under-
liggende strukturer i form av et arbeidsmar-
ked, distribusjonskjeder for ulike typer av
goder, finansielle markeder, lover og regler,
normer og verdier, osv. som ulike økono-

miske aktører kan benytte seg av når de plan-
legger og utfører målrettede handlinger.
Dette må være faktorer og forhold som ek-
sisterer forut for de aktuelle handlinger, og
de kan dermed ikke bli skapt gjennom disse.
Samfunnsmessige strukturer kan altså ikke
reduseres til enkeltaktørers individuelle in-
tensjoner eller handlinger. Men de kan ha
stor betydning for disse handlingene ved at
de muliggjør og underletter, begrenser og
delvis styrer de valg den enkelte aktør vil fo-
reta. Det er imidlertid viktig å merke seg at
selv om strukturer og institusjoner slik sett
er en forutsetning for at det i det hele tatt
skal være meningsfylt å snakke om intensjo-
nal handling, så vil de ikke determinere aktø-
renes handlinger.

Samfunnsmessige strukturer og institu-
sjoner har altså en selvstendig eksistens som
ikke kan reduseres til samfunnets enkeltindi-
vider. Men det er ikke dermed sagt at de er
uavhengige av disse individene. Samfunns-
messige strukturer og institusjoner kan bare
eksistere og virke i kraft av intensjonal indivi-
duell handling. Når individuelle aktører utø-
ver intensjonal handling ved hjelp av eksite-
rende strukturer, vil de nemlig gjennom det-
te, ofte ubevisst og utilsiktet, bidra til å vedli-
keholde og reprodusere disse strukturene.
En konsument som gjør sine innkjøp i en dag-
ligvarebutikk, gjør det for å dekke sine behov
for dagligvarer. Men gjennom denne handling
bidrar han også til å opprettholde den distri-
busjonsstruktur som nettopp muliggjør
denne formen for innkjøp for ham selv og for
andre samfunnsmedlemmer.

Endelig kan det være grunn til å under-
streke at selv om strukturer og institusjoner
reproduseres gjennom individuell intensjo-
nal handling, innebærer ikke det at struktu-
rene vil være konstante over tid. Menneske-
lig adferd kan endre seg av ulike grunner, og
slike endringer kan slå ut i endrede sam-
funnsmessige strukturer. Man sier da at
strukturene blir transformert. Dette kan skje
ubevisst eller utilsiktet eller være et resultat

22  De grunnleggende ontologiske teorier innen den kritiske realismen er presentert i Bhaskar (1978, 1989a og 1989b). T. Lawson har gjort
en pionerinnsats når det gjelder å utvikle og tilpasse teoriene til den økonomiske disiplinen (Lawson 1997 er det sentrale bidraget her).
Spørsmålet om anvendelser av disse teoriene innen økonomien er også drøftet i Davidsen (2000) og i Syll (2001a og 2001b).
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av bevisst målrettet adferd med nettopp
strukturendring for øye.

For å oppsummere kort innebærer altså
denne argumentasjonen at samfunnet, og
dermed også økonomien, må oppfattes som
bestående av intensjonale individuelle aktø-
rer samt et antall underliggende samfunns-
messige strukturerer og institusjoner. Struk-
turene har selvstendig eksistens og kan ikke
reduseres til individer eller individuell hand-
ling. Det vil imidlertid være gjensidige rela-
sjoner mellom de to i den forstand at inten-
sjonal handling forutsetter eksistens av sam-
funnsmessige strukturer og institusjoner
mens strukturer og institusjoner på sin side
blir opprettholdt og eventuelt transformert
gjennom individuell handling. 

Det kan også være grunn til å understreke
at de ontologiske teoriene jeg har skissert i
det ovenstående, og de samfunnsmessige te-
orier som de i neste omgang underbygger,
må forstås som betingede hypoteser snarere
enn dogmatiske sannheter. Teoriene er åpne
for kritisk evaluering og kan gjøres til gjen-
stand for endring og utvikling, eller bli byttet
ut med andre teorier, dersom ny innsikt tilsi-
er at de premisser og argumenter teoriene
bygger på ikke kan forsvares. Teoriene kan
imidlertid ikke avfeies uten seriøs motargu-
mentasjon.

Konsekvenser for økonomisk 

teori og analyse

Dersom teoriene jeg har omtalt ovenfor ak-
septeres som et uttrykk for noen grunnleg-
gende aspekter ved vår sosiale virkelighet,
bør man vurdere mulighetene for å legge
dem til grunn for det videre arbeid med å ut-
vikle økonomien som en samfunnsvitenska-
pelig disiplin. Det vil i så fall ha konsekvenser
for flere forhold innen den økonomisk-viten-
skapelige tenkningen. I samsvar med de
spørsmål jeg formulerte innledningsvis, skal
jeg her begrense meg til å reflektere litt over
hvilken betydning dette vil ha for relasjonene
mellom mikro- og makroøkonomien.

Når samfunnet oppfattes som noe mer
enn summen av de enkeltindivider som lever
og virker der, vil makroøkonomiske analyser

basert på en reduksjonistisk tenkning fo-
rankret i den metodologiske individualismen
være lite meningsfulle. Samfunnsmessige
strukturer og institusjoner vil da ha en selv-
stendig og reell eksistens av betydning for
økonomisk og annen samfunnsmessig akti-
vitet. Økonomiske teorier og analyser som
ser bort fra slike faktorer, vil i en slik setting i
beste fall være partielle og i verste fall direk-
te misvisende.

En avisning av reduksjonismen og den
metodologiske individualismen innebærer
imidlertid ikke en generell forkastelse av tan-
ken om en form for mikroøkonomisk grunn-
lag for makroøkonomien. Økonomiske enkel-
taktørers adferd har åpenbart betydning for
hvordan økonomien fungerer på makronivå.
Denne adferden vil imidlertid til enhver tid
utøves innenfor de muligheter og de rammer
som settes av eksisterende samfunnsøkono-
miske strukturer og institusjoner. Mikroen-
hetene vil i sin økonomiske adferd tilpasse
seg disse forholdene, og dermed bidra til å
reprodusere dem, eller de vil forsøke å endre
eller transformere dem. Mikrofundamentet
må altså utformes slik at det gjensidige sam-
spillet mellom mikronivået og de underlig-
gende samfunnsmessige strukturer ivaretas
på en tilfredsstillende måte. Det innebærer
at makroøkonomiske analyser i en viss for-
stand må ha et mikroøkonomisk så vel som et
makroøkonomisk grunnlag.

Økonomisk analyse forankret i de ontolo-
giske og samfunnsmessige teoriene, som jeg
har skissert i det ovenstående, vil også få
konsekvenser for mikroøkonomisk analyser.
Med et slikt grunnlag for økonomiske analy-
ser vil det ikke være meningsfylt å operere
med økonomiske aktører som maksimerer en
eller annen målfunksjon i et sosialt vakuum.
For å nå fram til utsagnskraftige analyser på
mikronivå, må de enkelte beslutningstakere
plasseres i en setting hvor det i tilstrekkelig
grad tas hensyn til relevante strukturelle og
institusjonelle forhold. I den forstand kan
man si at også rene mikroøkonomiske analy-
ser må ha en form for makroøkonomisk fun-
dament.148
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Sett i et mer overordnet perspektiv inne-
bærer dette at de gjensidige relasjonene
mellom mikro- og makronivået må tillegges
større vekt enn hva som er tilfellet i det
meste av det som i dag går for å være main-

stream economics, hva enten det endelige
formålet er å foreta en i hovedsak makroøko-
nomisk eller en mikroøkonomisk analyse. Vi-
dere er det mye som taler for at innsikt og
kunnskap fra andre samfunnsvitenskapelige
disipliner i større grad bør inkorporeres i
økonomiske analyser. Først da vil man kunne
ha noe håp om å kunne plassere ulike økono-
miske aktører i sosiale settinger som gir et
utgangspunkt for økonomiske analyser som
kan bidra til å kaste lys over relevante spørs-
mål og problemstillinger i den verden vi fak-
tisk lever i. På sikt burde det følgelig være en
målsetting å bryte ned de nærmest vanntet-
te skottene som i dag finnes mellom ulike
samfunnsvitenskapelige disipliner og erklæ-
re samfunnsvitenskapen som en forenet vit-
enskapelig disiplin.

Er Keynes fortsatt relevant?

Som vi har sett i det foregående, er utvikling-
en innen den ”keynesianske” tradisjonen ka-
rakterisert ved en stadig sterkere vektleg-
ging av det man kaller det mikroøkonomiske
grunnlaget for makroøkonomien. Den under-
liggende antagelse synes å være at makroø-
konomiske spørsmål best kan belyses gjen-
nom studier av atomistisk, individuell, opti-
merende økonomisk adferd hos såkalte re-
presentative agenter. Denne tradisjonen kan
derfor ikke bidra vesentlig til en utvikling av
den økonomiske disiplinen langs de linjer
som følger av den kritiske realismens ontolo-
giske teorier. Mer spesielt vil jeg hevde at
dersom den ”keynesianske” tradisjonens ut-
viklingslinje skal kunne forsvares, må den fo-
rankres i andre ontologiske teorier eller man
må alternativt hevde at ontologiske forhold

ikke er av noen betydning for økonomisk-vit-
enskapelig arbeid.23

Spørsmålet er da om Keynes’ økonomiske
tenkning, slik den kommer til uttrykk i The

General Theory og i Keynes’ øvrige publika-
sjoner, kan være av relevans sett i relasjon til
den kritiske realismens ontologiske og avle-
dede samfunnsmessige teorier som jeg kort
har drøftet ovenfor. La meg da med en gang
få presisere at Keynes ikke skrev eksplisitt
innenfor rammen av disse teoriene. De var
ikke en gang utviklet og systematisert i den
formen på Keynes’ tid. Det er imidlertid mye
som taler for at Keynes’ intuisjon i stor grad
ledet ham til å foreta økonomiske analyser
med klare paralleller til disse teoriene og de
implikasjoner de har.

Jeg har i foregående avsnitt argumentert
for at Keynes’ analyse i The General Theory

er karakterisert ved holistiske og organiske
snarere enn atomistiske og individualistiske
angrepsmåter. Keynes setter økonomiske ak-
tører inn i relevante makroøkonomiske og
andre samfunnsmessige rammer samtidig
som samspillet mellom aktørene og disse
rammene forsøkes ivaretatt i mer helhetlige
analyser. Etter min oppfatning er derfor den
analytiske angrepsmåten som Keynes anven-
der i The General Theory i høyeste grad en
potensielt fruktbar innfallsvinkel for en fram-
tidig utvikling av en mer relevant og forsvar-
bar makroøkonomisk analyse.

I det ovenstående argumenterte jeg imid-
lertid også for behovet for å revurdere den
tradisjonelle mikroøkonomiske analysen.
Kan Keynes ha noen relevans i en slik sam-
menheng? Han er jo utvilsomt mest kjent
som bidragsyter til utviklingen av den makro-
økonomiske tenkningen. Og når han en sjel-
den gang uttalte seg direkte om mikroøkono-
miske spørsmål, ga han generelt sett sin til-
slutning til den tradisjonelle ’klassiske’ eller
’neo-klassiske’ teorien på dette området. I

23  Dette sistnevnte alternativet er i samsvar med M. Friedmans velkjente metodologiske budskap hvor han hevder at en modells
forutsetninger er helt uten betydning så lenge modellen predikerer rett. Friedman (1953). Det er heldigvis stadig færre økonomer som
virkelig tror på dette budskapet. Men gir man opp denne instrumentalistiske linjen, blir ontologiske refleksjoner innebygd i, eller som
grunnlag for, økonomisk teori og analyse av tilsvarende større betydning. For min egen del ser jeg fram til den dagen tilhengere av den
”keynesianske” tradisjonen og mainstream economics for øvrig vil klargjøre og forsøksvis forsvare den eller de ontologiske teorier som
ligger innebygd i de økonomiske teorier de opererer med.
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The General Theory sier han for eksempel
følgende om dette:

”Regarded as the theory of the individual

firm and of the distribution of the prod-

uct resulting from the employment of a

given quantity of resources, classical

theory has made a contribution to eco-

nomic thinking which cannot be

impugned. It is impossible to think

clearly on the subject without this theory

as part of one’s apparatus of thought”

(CWK VII: 339–40)

Men om man ser nærmere på de analyser
Keynes faktisk gjennomfører i The General

Theory, er de i liten grad i samsvar med tra-
disjonell mikroøkonomisk tenkning. Han fo-
retar her snarere analyser av ulike typer av
økonomiske beslutningstakere plassert i re-
levante økonomiske og samfunnsmessige
rammer. Dette gir ikke bare grunnlag for ut-
vikling av fruktbare makroøkonomiske analy-
ser, men også for mikroøkonomiske analyser
av en annen karakter enn de som i lang tid
har dominert den neo-klassiske teorien. Key-
nes’ angrepsmåte i The General Theory gir
med andre ord en mulig innfallsvinkel til
nettopp den form for mikroøkonomisk analy-
se jeg argumenterte til fordel for i det oven-
stående.

Dette er en side ved Keynes’ analyser som
til nå har fått lite oppmerksomhet. I to arti-
kler som nylig er publisert i antologien Key-

nes, Uncertainty and the Global Economy

illustrerer imidlertid A. Fitzgibbon og P. V.
Mini mitt poeng her.24 Fitzgibbons drøfter i
artikkelen The Microeconomic Founda-

tions of Keynesian Economics betydningen
og konsekvensene av det å ta tid og usikker-
het på alvor i mikroøkonomiske analyser,
mens P. V. Mini i artikkelen The Microecono-

mic Foundations of Keynesian Economics

argumenterer for at Keynes’ analyser er ba-
sert på et mer fullstendig bilde av hva men-
nesket egentlig er enn hva som er tilfellet i
det neo-klassiske paradigmets economic

man. Mini betegner Keynes’ grunnleggende
økonomiske aktør som the full man hvilket
er et menneske som i tillegg til å være rasjo-
nell i tradisjonell forstand også er påvirket av
”emulation, the herd instinct, conven-

tions, assorted fears and passions, whims,

hopes and chance …”. (Mini 2002: 21).
Dette er et menneske som ikke handler i so-
sial isolasjon, men som snarere er influert av
andre mennesker av gode så vel som mindre
gode grunner. De observasjoner som Mini og
Fitzgibbon gir uttrykk for her, underbygger
min oppfatning om at Keynes’ økonomiske
skrifter kan gi viktige innspill i et framtidig
arbeid med å gi også mikroøkonomiske ana-
lyser et bedre og mer relevant fundament.

Min konklusjon er derfor ganske åpenbar:
Keynes er fremdeles både viktig og relevant
med tanke på den videre utvikling av økono-
mien som en samfunnsvitenskapelig disiplin.
Det må imidlertid understrekes at jeg da ten-
ker på Keynes’ økonomiske skrifter som en
inspirasjonskilde til utforming av holdbare
og innsiktsfulle økonomiske analyser. De en-
deløse debattene om hvorvidt det Keynes sa
om det ene eller det andre spissfindige øko-
nomiske spørsmål er korrekt eller ikke, har li-
ten eller ingen verdi. Poenget er at han la an
til en analyse av den økonomiske virkelighet
som vi faktisk lever i, ikke en virkelighet som
er oppkonstruert for å passe til bestemte ma-
tematiske eller andre formalistiske krav. Det
er denne siden ved Keynes’ analyser som må
søkes videreutviklet. Gjennom de angreps-
måter som nå utvikles innenfor rammen av
kritisk realisme og andre retninger hvor seri-
øse ontologiske refleksjoner legges til grunn
for økonomiske analyser, vil Keynes’ ideer i
framtiden kunne presiseres og utdypes.25

Ved felles anstrengelser av denne karakter
kan det kanskje være en mulighet for at øko-
nomi igjen kan bli en vitenskap som kan gi
oss relevant innsikt i faktiske og preserende
samfunnsmessige spørsmål.

24  Dow, S. C. & Hillard, J. (2002)

25  I høstnummeret av Journal of Post Keynesian Economics, 1999, er det publisert et antall artikler som representerer noen innledende
forsøk på å utforske relasjonene mellom Keynes’ økonomiske angrepsmåter og den kritiske realismens ontologiske og samfunnsmessige
teorier.
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N eutralitet och symmetri vid beskattningen
av kapitalinkomster motiverade de skat-
tereformer som vidtogs i de nordiska

länderna i början av 1990-talet. Sedan dess har
skattekonkurrensen haft en allt mera bety-
delsefull inverkan på beslutsfattandet i de
multinationella företagen. Det påkallas nu
omfattande neutralitet av gränsöverskridande
placeringar.

I denna artikel analyserar vi hur den
internationella beskattningen förvrider in-
vesterings-, finansierings- och utdelningsbe-
slut i ett multinationellt företag med interna-
tionellt spritt ägande. Vi fokuserar på de ef-
fekter som uppkommer när man sammanslår
olika nationella skattesystem, med eventuel-
la avvikelser i de effektiva skattesatserna, för
beskattning av samma ekonomiska verksam-
het i olika länder. Vi bortser dock från alla så-

dana effekter som uppkommer av skillnader i
beskattningsbar inkomst skatteregimerna
emellan och behandlar således inte följderna
av sådana uppenbara skatteasymmetrier
som förskjutning av en verksamhets kostna-
der till ett land med en hög skattesats och ka-
nalisering av vinsterna för samma verksam-
het till ett land med låg skattesats.

I analysen tillåter vi att respektive aktörer
kan vara baserade i olika länder. Det är såle-
des möjligt att residensländerna (r-länderna)
för de slutliga finansiärerna (ägarna och lån-
givarna) av det multinationella bolaget, hem-
landet (h-landet) för moderbolaget, det
främmande landet (f-landet) där dotterbola-
get är stationerat och det tredje landet (t-
landet), hemvisten för ett finansbolag med
eventuell juridisk äganderätt till dotterbola-
get som även förser det med finansiering, al-
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la är olika. I Figur 1 framgår den schema-
tiska strukturen av koncernens interna fi-
nansieringsflöden.  

I en tidigare artikel analyserar Kari och
Ylä-Liedenpohja (2002) villkoren under vilka
multinationella bolag med multinationellt
ägande uppfattas vara skatteneutrala i sina
finansieringsbeslut och sin vinstutdelnings-
politik. Författarna visar att den klassiska
företagsbeskattningen, i kombination med
eliminering av ränteavdragsmöjligheter, kan
överbygga många av de brister som förelig-
ger i de praktiska tillämpningarna av av-
räkningssystemet (avoir fiscal). Artikelns
analytiska referensram baserar sig på hypo-
tesen om dividendskattekapitaliseringen,
den så kallade trapped equity- ansatsen,
som är en central hypotes i den tillämpade
skatteteorin. Enligt denna hypotes bär utdel-
ningar på eget kapital som bildats av inne-
hållna vinstmedel effektivt ingen dividend-
skatt, eftersom alla skatter på utbetalning-
arna kapitaliseras i aktiekursen av de inne-
hållna vinstmedlen. Detta betyder att käll-

skatter, differensen i bolagsskattesatser
mellan utdelade och innehållna vinster, kom-
pletteringsskatter på moderbolagsnivån och
aktieägarnas dividendskatter inte har någon
inverkan på investeringar som gjorts med
innehållna vinstmedel. De inverkar inte hel-
ler på beslut om repatriering av vinstmedel
från utlandet. 

I denna artikel utvidgas Kari och Ylä-Lie-
denpohjas (2002) analys att omfatta också
den internationella beskattningens effekter
på incitamenten till reala och finansiella in-
vesteringar samt internationell skatteplane-
ring med hjälp av finansbolag. I avsnitt 2
granskas kapitaliseringshypotesen litet
noggrannare, och i avsnitt 3 härleder förfat-
tarna kapitalkostnader för olika slags in-
vesteringsprojekt. Det är välkänt att kapital-
kostnaden illustrerar förräntningskravet på
nya investeringar före skatter och således av-
speglar skatternas effekter på incitamenten
att investera. I avsnitt 4 analyseras skillnader
i kapitalkostnader mellan olika investerings-
projekt företagna av ett multinationellt före-

Figur1. Strukturen av det
multinationella bolaget.
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tag. I avsnitt 5 behandlar författarna frågan
om varför det skattemässigt kan vara lön-
samt för ett multinationellt bolag att ha ett fi-
nansbolag i ett tredje land. Här diskuteras
också några andra finansiella beslut som kan
anses vara relevanta ur beskattningssynvin-
keln. Avsnitt 6 sammanfattar diskussionen
och framkastar några skattepolitiska frågor
om nuläget i världen.

KAPITALISERINGSHYPOTESEN 
Låt oss analysera kapitaliseringen i ett skat-
tesystem där utdelningsbeskattningen på bo-
lagsnivån och ägarnivån är integrerad med
ett avräkningssystem. Vi betecknar place-
rares skattesats på utdelningen med td, av-
räkningssatsen med u och skattesatsen på
realisationsvinsten med tg. Ägarens utdel-
ningsinkomst efter skatt är � och marknads-
värdet för outdelade vinstmedel på en euro
är�. Jämvikten på aktiemarknaden kräver
att investerarna är indifferenta till att lyfta
dividenderna eller att sälja sina aktier. När de
realiserar en försäljningsvinst får de efter
skatt (1–tg)� på varje euro av företagets
vinst efter skatt. Då investerarnas dividend
efter skatt är �, måste följande stämma:

(1–tg)� = � (1)

och formeln för värderingskoefficienten � är
således :

1–td� =  –––––––––––––– (2)
(1–tg)(1–u)

Marknadsvärdet av vinsten minskar då utdel-
ningsskattesatsen stiger och ökar då skatte-
satsen på realisationsvinster eller av-
räkningssatsen stiger. 

Dessa principer gäller också i en internatio-
nell omgivning. Icke-arbitrage-villkoret för
vinstmedel i dotterbolaget är: 

(1–tg)� f = � hf , (3)

där � f är marknadsvärdet av ett dotterbolags
innehållna vinstmedel och där � hf är den ut-

delning efter skatt som moderbolagets aktie-
ägare erhåller om en euro utdelas från dot-
terbolaget. � hf beaktar alla skatter under re-
patriering och vidare förmedling från dotter-
bolaget via moderbolaget till aktieägare, så-
som utländsk källskatt, moderbolagets
företagsskatt, kompletteringsskatt, hemlan-
dets källskatt och aktieägares inkomstskatt.
� hf är också beroende av hur den internatio-
nella dubbelbeskattningen av dividender
lindras; enligt undantagandemetoden eller
kreditmetoden.  

Från (3) härleds koefficienten för marknads-
värdet av de innehållna vinsterna i f-landet:

� hf

� f =  –––––––- (4)
(1–tg)

Kari och Ylä-Liedenpohja (2002) diskuterar
� f för olika former av skattelindringar och
för olika ägarförhållanden. Ett ur Finlands
synvinkel relevant specialfall är det i vilket
undantagandemetoden är kombinerad med
kompletteringsskatten. Den sistnämnda skat-
ten är en viktig komponent i Finlands avräk-
ningssystem och måste betalas i de fall där
dividender betalas från obeskattade vinstme-
del, t.ex. från skattefria repatrierade utländ-
ska vinster. I detta specialfall är � f :

(1–td –u)(1–w)
� f =  ––––––––––––––––––    ,   (5)

(1–tg)(1–u)

där w är källskattesatsen på repatrierad vinst
i f-landet. Kompletteringsskatten är u/(1– u)
per en euro av den repatrierade vinst som
vidareutdelas till ägarna av moderbolaget. I
formel (5) syns kompletteringsskatten som
u i termen (1–td –u) i täljaren och den redu-
cerar värdet av � f, vilket betyder att den, lik-
som andra repatrieringsskatter, kapitaliseras
i marknadsvärdet av dotterbolagets innehåll-
na vinster.

Om moderbolagets ägarkrets är utspridd
och består av såväl utländska som inhemska
personer, uppstår frågan om vilka ägares
marginalskattesatser bestämmer � f och be-
skattningens incitamenteffekter på finansie-
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ring och investering. I motsats till det kon-
ventionella antagandet inom tillämpad skat-
teforskning argumenterar Kari och Ylä-Lie-
denpohja (2002) starkt för att det inte finns
någon enskild ägargrupp som bestämmer � f,
utan att alla aktörer är marginella. Författ-
tarna betonar att � hf  i (4) i det betraktade
fallet är ett vägt medelvärde för olika grup-
pers nettodividender och att ägandeandelar i
moderbolaget är en god approximering av de
vikter som härletts ur teoretiska modeller för
aktiekursers beteende kring dagen för vinst-
utbetalning (Michaely och Vila 1995).1

DET MULTINATIONELLA BOLAGETS
INVESTERINGSBESLUT
Vi betraktar det multinationella företagets
investeringsbeslut genom att härleda ett ut-
tryck för bolagets kapitalkostnader i olika
slags investeringsprojekt. Olika projekt kan
avvika från varandra på många sätt; detta kan
gälla såväl finansiering, användning av utdel-
ning som val av investeringsland. 

Investering med eget kapital

Vi börjar med att diskutera hur kapitalkost-
naden härleds. Som exempel använder vi ett
moderbolags investering i sitt dotterbolag,
vilket sker via aktieemission. För att vara lön-
sam måste en investering i f-landet ge ägarna
på marginalen samma avkastning efter skatt
som deras alternativa finansiella tillgång:

� hf (1–tf )MRRf = (1–tb)r , (6)

där � hf står för den dividend efter skatt som
moderbolagets aktieägare erhåller om en di-
vidend på en euro utdelas från dotterbolaget
(tf anger skattesatsen i företagsbeskattning-
en i f-landet, MRRf är den marginella reella
avkastningen före skatt efter de faktiska eko-
nomiska avskrivningarna på investeringen i 
f-landet, r är den reella räntan före skatt för
alternativa finansiella investeringar och tb

står för ägarnas skattesats för de reella rän-
teinkomsterna i personbeskattningen i sina
r-länder). Företagets avkastningskrav före
skatt på dylika investeringar blir utgående
från (6):

(1–tb)
MRRf =  –––––––––––   r

� hf (1–tf)
(aktieemission, f-investering) (7)

Om tillgångar som har influtit från emissio-
nen investeras av moderbolaget i h-landet,
får vi följande uttryck för kapitalkostnaden:

(1–tb)
MRRh =  –––––––––––  r

� (1–th)

(aktieemission, h-investering) (8)

Notera i (8) att th ersätter tf i (7) samtidigt
som � hf ersätts av �, som står för den divi-
dend efter skatt som moderbolagets aktie-
ägare erhåller om en euro av moderbolagets
vinstmedel efter företagsskatt delas ut. Vi
återkommer till definitionerna på � och � hf

nedan efter att den generella strukturen för
kapitalkostnadsformeln har fastslagits. Det
kan ändå konstateras att goda incitament för
att investera utomlands åstadkomna av ett
lågt tf jämfört med th, kan försvinna om re-
patrieringsskatterna som reflekteras i värdet
av � hf, är tillräckligt höga.

I det följande analyserar vi det teoretiskt
intressanta och empiriskt relevanta fall, där
dotterbolaget finansierar sina investeringar
med innehållna vinster. Empiriskt har man
observerat att intern finansiering är det vikti-
gaste sättet att finansiera utländska dotter-
bolag.

När vinst efter skatt som genereras av
dotterbolaget innehålls och återinvesteras i
realkapital, ger ägarna avkall på � hf av divi-
dendinkomsten efter skatt på varje euro av
dotterbolagets vinstmedel efter företagsbe-
skattningen, men noterar en förmögenhets-
ökning på � f som definieras i formel (4). Ka-

1 Stöd för synsättet att ”alla handlare är marginella” har givits av Liljeblom, Löflund och Hedvall (2001) på en marknad med skattehetero-
genitet mellan inhemska och utländska investerare. De finner att arbitrage i bolag med lika andelar inhemska och utländska investerare
driver aktiekursens prisfall mot värden inom det gemensamma icke-arbitrage intervallet, medan prisminskningen kan vara avvikande i
bolag där någon ägarkategori dominerar. 
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pitalkostnaden MRR kan nu härledas i analo-
gi med (6) och (7) men nu är ägarens alter-
nativavkastning � f(1–tb)r.

Kapitalkostnaden före skatt för en in-
vestering i f-landet, finansierad med en mar-
ginell euro av innehållna vinstmedel, blir så-
ledes:

� hf(1–tb) (1–tb)
MRRf =  ––––––––––––––––   r  =  –––––––––––––r

� hf(1–tf)(1–tg)      (1–tf)(1–tg)

(innehållna f-vinster, f-investering) (9)

Uttrycket i (9) ger att � hf, som innehåller al-
la faktorer förknippade till dividendbeskatt-
ning, förekommer både i täljaren och nämna-
ren och försvinner. Detta är det s.k. trapped
equity-argumentet i en internationell refe-
rensram. Kapitalkostnaden för investeringar
i dotterbolaget finansierade med interna me-
del beror överlag inte på dividendbeskatt-
ning. Utdelning på eget kapital som ackumu-
lerats via innehållna vinstmedel möter inte
längre effektivt skattesatsen för dividender i
personbeskattningen, eftersom skatten på
dividenden redan har avdragits från aktie-
kursen i det skede då vinstmedlen har inne-
hållits i bolaget. Skatter på dividenden, obe-
roende av om de tillkommer vid hemtag-
ningsskedet eller i samband med vidareför-
medlingen, är oundvikliga. De betalas både
när vinsterna utdelas och innehålls i bolaget,
eftersom dividender är det enda sättet att ka-
nalisera avkastningen på investeringen till
aktieägarna. 

Kapitalkostnaden för en investering i 
f-landet, finansierad med moderbolagets in-
nehållna vinstmedel i form av nytt aktiekapi-
tal, lyder:

�(1–tb)
MRRf = –––––––––––––––––––    r

� hf(1–tf)(1–tg)

(moderbolagets vinster, f-investering) (10)

I det här fallet reduceras inte dividendskat-
tefaktorerna, eftersom de påverkar investe-

ringen och den avkastning som utdelas till
aktieägare på olika sätt. Repatrieringsskat-
ter, såsom utländsk källskatt och komplette-
ringsskatt, kapitaliseras i det här fallet inte i
värdet av de av moderbolaget innehållna
vinstmedlen av den orsaken att ifall moder-
bolaget utdelade de vinster som nu används
till investeringar i f-landet, skulle endast
skatter på ägar- och möjligen på moderbo-
lagsnivån betalas, men inte repatrierings-
skatter.2 Tvärtom bär avkastningen på dot-
terbolagets investering som repatrieras och
vidareutdelas till aktieägare alla dividend-
skatter, repatrieringsskatter och ägarnas
personliga dividendskatter.

Kapitalkostnaden för moderbolagets
egen investering som finansierats med inne-
hållna vinstmedel är: 

(1–tb)
MRRh = ––––––––––––––––  r

(1–th)(1–tg)

(moderbolagets vinster, h-investering) (11)

som i sin tur är oberoende av dividendbe-
skattning. Skälen är de samma som diskute-
rades i samband med formel (9). Uttrycken
(11) och (9) avviker från varandra endast i
det att th nu ersätter tf i (9).

Om dotterbolagets vinster hemtas och in-
vesteras i h-landet, betalas repatrierings-
skatter. Detta höjer följaktligen marknads-
värdet av sådana innehållna vinstmedel.  Så-
ledes avspeglar � endast de kvarvarande di-
videndskatterna. På grund av detta gäller
formel (11) fortfarande för kapitalkostnaden
av h-investeringar som finansierats med in-
nehållna vinstmedel, även om de ursprungli-
gen härstammar från f-landet. Därför har re-
patrieringsskatterna ingen inverkan på
vinsthemtagningen.3

Investeringar finansierade med 

främmande kapital 

Om dotterbolaget uppbär skuldfinansiering
direkt från marknaden till räntan r, varav

2   � i täljaren av (10) innehåller inte repatrieringsskatter utan bara utdelningsskatter som betalas när moderbolagets utdelning här-
stammar från inhemska vinster; se � i avsnitt 2.

3  Det här är den andra sidan av dividendskattekapitaliseringshypotesen i ett internationellt ramverk såsom bevisats först av Hartman
(1985) och Sinn (1984) i en dynamisk modell.
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fraktionen � f är avdragbar i företagsbeskatt-
ningen (i f-landet), blir förräntningskravet
MRRf för dotterbolaget sådant att de ekono-
miska vinsterna blir noll:

MRRf – r – tf( MRRf – � fr) = 0,         (12)  

eller 
(1–� ftf)

MRRf = ––––––––-–  r
(1–tf)

(lån från marknader, f-investering) (13)

Om moderbolaget injicerar medel i form av
främmande kapital till dotterbolaget och fi-
nansierar dessa investeringar med egna in-
nehållna vinstmedel, blir kapitalkostnaden

(1–� ftf)(1–tb)
MRRf =  ––––––––––––––––––––––– r                                 

(1–tf)(1–� hf)(1–tg)
(lån från moderbolaget, f-investering) (14)

där � hf står för alla de skatter som betalas på
låneräntan under hemtagningsfasen. Para-
metern �hf motsvarar speciellt moderbola-
gets skattesats efter lindring av utländsk
källskatt, då kreditmetoden tillämpas.

Investering via ett finansbolag 

i t-landet

Det är inte ovanligt att internationella kon-
cerner i ett tredje land har finansierings- el-
ler holdingbolag som kontrollerar en portfölj
i dotterbolag och genom vilka också möjliga
repatrierade vinster kanaliseras till h-landet.
Vi antar här att finansbolaget har en liten
mängd av eget kapital och att det självt an-
skaffar kapital genom att emittera skuldbrev
till finansieringsmarknaden. Om sådana me-
del injiceras i form av främmande kapital till
dotterbolaget, behöver finansbolaget sålun-
da ta hem (1–� tf)r’ = r i form av ränteinkom-
ster för varje euro som utlånats till t-landet
för att betala för de nödvändiga ränteutgif-
terna. Parametern � tf betecknar här den ef-
fektiva skattesatsen för alla skatter under
hemtagningen till t-landet, omfattande också
nettoeffekten av dess bolagsskattesystem.
Genom att insätta r’= r/(1– � tf) i stället för r i
(13) erhålls följande uttryck för MRRf:

(1–� ftf)
MRRf =  ––––––––––––––– r 

(1–tf)(1–� tf)
(lån från finansbolag, f-investering) (15)

Om finansbolaget insätter eget kapital till
dotterbolaget, ändras icke-vinstvillkoret
(12) till  

� tf (1–tf)MRRf – r = 0,

vilket leder till

r 
MRRf =  ––––––––––

� tf(1–tf)

(eget kapital från finansbolag, f-investering) (16)

där � tf står för nettodividenden efter skat-
terna på hemtagna dividender från f-landet
till t-landet. Observera att � tf skiljer sig från
� hf och � i den mån att � tf innehåller bara di-
videndskatter i f- och t-länderna medan de
andra variablerna också tar hänsyn till de
skattekostnader som förorsakas av vidareut-
delning av vinsterna till moderbolagets
ägare. 

KAPITALKOSTNADERNA I SAMMANDRAG

Vi har härlett en kapitalkostnadsformel för
några viktiga investeringsprojekt. Mängden
av alla i vår modell tänkbara typer av investe-
ringsprojekt är förstås mycket större, men vi
kan här dra några intressanta slutsatser utgå-
ende från de exempel som vi har behandlat
ovan.

Det kan vara skäl att bryta upp variabeln � hf

i två komponenter:

� hf = �� f, (17)

där � f beskriver den hemtagna dividenden
efter alla skatter som moderbolaget erhåller
från dotterbolaget. Därigenom beskriver  � f

alla de skatter som måste betalas när vinst ef-
ter skatt kanaliseras från dotterbolaget till
moderbolaget, dvs. källskatten i f-landet, den
kombinerade effekten av källskatten och den
extra företagsskatten i h-landet vid fall av
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krediternas underskott och utjämningsskat-
ten i h-landet ifall landet tillämpar ett av-
räkningssystem. 

Genom att jämföra (7) med (8) och ta
hänsyn till (17) kan vi observera att de medel
som moderbolaget erhållit genom en aktie-
emission snarare kommer att investeras i 
f-landet än i h-landet om

� f(1–tf) > (1–th) (18)

gäller. Ett lågt tf tenderar att locka en margi-
nell investering till f-landet, men repatrie-
ringsskatterna reflekterade i � f kan eliminera
denna effekt. Samma slutsats gäller också då
man jämför investeringar i f- och h-länder
som finansieras med moderbolagets inne-
hållna vinster; 4 se formler (10) och (11). 

Nedan betraktar vi lånefinansierade in-
vesteringar i f-landet. Vi antar att lånerän-
torna är avdragbara för dotterbolaget � f=1
och att utländska källskatter inte effektivt
belastar hemtagna låneräntor, men att den
effektiva skattesatsen på räntor motsvarar
den inhemska bolagsskattesatsen � hf = th,
när kreditmetoden används för att lindra
dubbelbeskattningen. Vi kan således konklu-
dera att en lånefinansiering från moderbola-
get inte nödvändigtvis är en  finansierings-
form som bör gynnas framom eget kapital. 

Låt oss undersöka lånefinansieringens
eventuella fördelar litet närmare. Genom att
jämföra (9) med (13) observerar vi att lånefi-
nansiering från f-landets finansmarknader är
förmånligare än dotterbolagets egna vinst-
medel om 

1–tb > (1–tf)(1–tg) (19)

är sant. I detta fall är lånefinansieringen för-
delaktig, om tf och tg inte är mycket låga i
jämförelse med tb. 

Jämför vi lånefinansiering till f-landet
med aktiefinansiering ur moderbolagets
vinster i formlerna (14) och (10), och kom-
mer ihåg att � hf = th gäller, kommer låne-

finansiering att vara den förmånligare finan-
sieringsformen ifall villkoret  

� f(1–tf) < (1–th) (20)

gäller. Lånefinansiering ur moderbolagets
vinster i jämförelse med finansiering med
eget kapital visar sig vara en förmånlig finan-
sieringsform ifall f-landets bolagsskattesats
tf och repatrieringsskatterna är relativt höga
i jämförelse med h-landets bolagsskattesats
th. Om moderbolaget har sin hemvist i ett
land med hög skattesats, kommer det inte att
kanalisera sina vinster i form av främmande
kapital till dotterbolagen. 

Slutligen betraktar vi  investeringar i f-
landet som finansieras via ett finansbolag i t-
landet. Vi ser att finansiering via ett finans-
bolag inte är ekonomiskt fördelaktigt jämfört
med direkt lånefinansiering i f-landet (jämför
formlerna (15) och (13)). Detta gäller även
då sådana medel kanaliseras i form av eget
kapital till f-landet (jämför formlerna (16)
och (9)). Finansbolaget diskrimineras dock
inte nödvändigtvis i beskattningen. Till ex-
empel, om f-landet inte bär någon källskatt
eller om den möjliga källskatten är elimine-
rad genom kreditmetoden i t-landet och t-
landet beskattar utländska inkomster på
samma skattesats på vilken ränteutgifter av-
dras är � t f = 0 effektivt. Finansbolagskon-
struktionen har i detta fall ingen effekt på ka-
pitalkostnaden över direkt lånefinansiering
från f-landets marknader; se formlerna (13)
och (15). 

DISKUSSION 
Varför existerar finansbolaget 

i t-landet?

Analysen ovan förklarar inte den här frågan,
eftersom alla bolag här antas vara goingcon-
cern-bolag. Avkastningen på eget kapital re-
patrieras därför alltid i form av dividendin-
komst. Ur denna synvinkel skulle finansbola-

4  Ovanför har inte betraktats investeringar finansierade med moderbolagets lånefinansiering. Om sådana medel används på dotterbolagets
eget kapital, är detta klart lönsamt för koncernen, om villkoret (18) håller, dvs. om den utländska avkastningen efter skatter överstiger den
inhemska lånekostnaden efter bolagsskatt. 
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get inte se ut att ha en beskattningsmässig
fördel.

Det karakteristiska för ett multinationellt
bolag är dock att det förvaltar en portfölj av
dotterbolag som säljs och köps. Därför hem-
tas avkastningen på eget kapital i f-landet
även i form av realiserade försäljningsvinster,
vilka vanligen inte är utsatta för källskatt i f-
landet men kan möta tidsrestriktioner för
hemtagning, och vilka vanligen beskattas i h-
landet med företagsskattesatsen th men inte
överlag beskattas i t-landet eller beskattas
med en väldigt låg skattesats. 

Många t-länder befriar utländska dividen-
der från skatt, andra beskattar dem med låga
skattesatser. Båda är ideala värdländer för fi-
nansbolag som placerar tillfälliga vinster från
försäljningen av ett dotterbolag utan omedel-
bara skattemässiga följder. Sådan aktivitet
utvidgar på ett avgörande sätt strömmen av
repatrierade dividender till h-landet för mo-
derbolagets finansiella aktiviteter.

En viktig aspekt när man försöker förstå
finansbolagens existens är att skilja mellan
försäljningsskatt på innehållna vinstmedel
och på goodwill. Med några få undantag, som
Officer (1982) och Ball (1984), underlåter
vanligen skatteekonomerna att göra denna
uppdelning. En skatt på realiserad goodwill
är även en implicit skatt på de framtida kas-
saströmmarna som reflekteras i goodwill-
vinsten. Om dessa senare beskattas ingående
utan att mot en sådan skatt avdra goodwill-
värdet, leder skatten på de realiserade för-
säljningsvinsterna till en extra beskattning av
de framtida försäljningsvinster som tillgång-
en i fråga genererar. Detta kan ses vara en
motivering för den gamla kontinentala tradi-
tionen (t.ex. Schweiz, Tyskland och Hol-
land), enligt vilken långfristiga försäljnings-
vinster inte beskattades då skattebasen av
löpande inkomster i övrigt är omfattande.  

Moderbolagets finansiella beslut

Om h-landet tillämpar ett avräkningssystem
(avoir fiscal) utrustat med en utjämnings-
skatt, är det skattemässigt viktigt ur moder-

bolagets synvinkel att ha inhemska vinster
som kan delas ut utan att bolaget behöver be-
tala utjämningsskatt. Om moderbolagets
vinst mestadels består av skattefria repatrie-
rade dividender, genereras det ett incita-
ment att transformera dessa vinster till be-
skattningsbar vinst i h-landet. Detta kan gö-
ras genom att investera de repatrierade vin-
sterna i real- eller finanskapital i h-landet, i
vilket fall den repatrierade utländska vinsten
transformeras till framtida inhemska vinster,
som kan betalas som dividend utan att bola-
get behöver betala utjämningsskatt.5 En an-
nan transformeringsmetod är att återköpa
aktier i moderbolaget och makulera dem,
varvid ägarna erhåller sin avkastning i form
av försäljningsvinster.  

Kari och Ylä-Liedenpohja (2003) fram-
kastar att utjämningsskatten också kan in-
verka på transfereringen av vinster mellan
länderna med hjälp av internprissättning. De
härleder ur sin analysmodell ett villkor för
transfereringen av vinsterna till h-landet.
Villkoret är 

1–th > � f(1–tf) (21)

Då utjämningsskatten kan reducera � f, som
ovan diskuterats höjer dess existens incita-
menten att transferera vinster genom mani-
pulering av internpriser från f-landet till h-
landet. 

Ett av moderbolagets strategiska beslut
är att eventuellt utlokalisera från h-landet till
t-landet. Detta är en kritisk frågeställning
speciellt i USA. Tydligen är utlokalisering
lönsamt ifall � hf < � tf håller. De ickebeskat-
tade ägarna har en skatteförmån, men de be-
skattade ägarna måste balansera ett sådant
kassainflöde mot skatterna på deras realisa-
tionsvinster när utlokaliseringen sker.  Den
ofullständiga avräkningen av den utländska
företagsskatten gentemot den amerikanska
håller på att skapa situationen � hf < � tf på
grund av den låga företagsskattesatsen t.ex. i
skatteparadis. Det finns många andra bidra-
gande faktorer; till exempel att ränteutgifter-
nas avdragbarhet minskar på koncernens

5  Weichenrieder 1998 betraktar samma slags incitament i Tysklands avräkningssystem (som slopades från början av 2001).
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skatter efter utlokalisering, då verksamheten
i USA för det mesta är lånefinansierad, och
att beskattningen av inkomster på immateri-
ella tillgångar är lättare i skatteparadis. 

SLUTSATSER
Vi fann att den grundläggande jämförelsen
mellan ett dotterbolags finansieringsformer
och ett  moderbolags tillgångar på margina-
len beror på samma relation som beslutsfat-
tandet om att investera utomlands eller i
hemlandet, nämligen på relationen mellan
den utländska avkastningseuron efter alla
skatter inom koncernen och den inhemska
avkastningseuron efter bolagsskatten; se
formlerna (18) och (20). Vi studerade i syn-
nerhet de faktorer som bestämmer att multi-
nationella koncerner begagnar speciella fi-
nansbolag i ett tredje land, och vi observe-
rade att detta inte erbjuder några skatteför-
måner vid beskattningen av dividender och
ränteinkomster. Deras existens är primärt
klarlagd av differenser i beskattningen av re-
alisationsvinster av engångskaraktär mellan
moderbolagets hemland och de tredje län-
derna. De sistnämnda beskattar realisations-
vinster på sålda dotterbolag antingen inte 
alls i högskatteländer eller på mycket låga
skattesatser i skatteparadis.

Vi studerade inte särskilt rollen av skatterna
på investerarnivån i denna artikel, men kon-
kluderar om nuläget i världen att:

a. Ränteinkomst tenderar att bli obeskattad
på grund av (i) avdragbarheten av lånerän-
torna i bolagsbeskattningen och (ii) för att
icke-beskattade pensionsfonder och insti-
tutioner utgör merparten av de slutin-
vesterare som placerar i låneinstrument
emitterade av företag. Slopandet av (i)
globalt skulle garantera en enkel beskatt-
ning av ränteinkomsten utan att ge plats
för skatteparadis; Kari och Ylä-Liedenpo-
hja (2002) belyser ett sådant program när-
mare.

b. Det juridiska ägandet av dotterbolag ten-
derar att vara koncentrerat till ett tredje
land, som inte inkluderar realiserade för-

säljningsvinster av långfristiga tillgångar i
skattebasen för företagsbeskattningen.
Att slopa en sådan skatt i hemlandet skul-
le eliminera behovet av att använda finans-
bolag i ett tredje land. En sådan åtgärd i
samband med slopandet av låneräntornas
avdragbarhet skulle troligen uppmuntra
till strömmar av hemtaget kapital och
skulle öka effektiviteten i världen genom
att eliminera incitamentet till att upprätt-
hålla finansbolag i ett tredje land.

c. Man kunde gradvis avskaffa de effektiva
skatterna på investeringsinkomst (rän-
teinkomst, dividender, försäljningsvinster)
i personbeskattningen  genom att ut-
sträcka de skatteföljder som det frivilliga
personbesparandet i dag åtnjuter till alla
former av hushållens sparande. Sådana åt-
gärder skulle eliminera skattediskrimine-
ringen av hushållens direktägande gente-
mot de ickebeskattade pensionsfonderna
och institutionerna. 
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HÄRLEDNING AV FORSKNINGSUPPGIFT 
OCH SYFTET 

Företag engagerar sig i marknadskommuni-
kation för att väcka uppmärksamhet, skapa
behov, förmedla information, påverka, sälja
och för att underlätta beslutsfattande. Med-
len för att uppnå önskad kommunikationsef-
fekt varierar från företag till företag. Märken
som kommunikatorer har diskuterats i sam-
band med konsumenters beslutsfattande
som en del i informationsbehandlingspro-
cessen (Uusitalo, 2001), inom ramen för
kommunikationsteorier som en del av den in-
tegrerade marknadskommunikationsmixen
(Semenik, 2002) och ur ett strategiskt mark-
nadsföringsperspektiv som en del av varu-
märkesmarknadsföringen (branding) (Aa-
ker, 1996). 

Varumärkesmarknadsföring som forsk-

ningsområde är komplext. Därför har ansat-
sen till att öka förståelsen för detta område
ofta varit att urskilja centrala delområden
som sedan specialstuderats. Visuell identitet
som ett delområde inom varumärkesmark-
nadsföringen har identifierats som viktigt
(Balmer, 2001). En aspekt av den visuella
identiteten utgörs av märke (Van Heerden &
Puth, 1995). Att märka produkter för att in-
formera marknaden (andra marknadsaktö-
rer) har använts under en lång tid (Kotler,
2003). Under senare delen av 1980-talet, i
kölvattnet av ett framväxande miljöengage-
mang, insåg företagen betydelsen av att be-
rätta för omvärlden om sina miljösatsningar
och att hjälpa konsumenterna att fatta ”rätt”
beslut. Att miljömärka varor och tjänster blev
intressant. Den våg av miljömärkningsan-
strängningar som först upplevdes av den va-
ruproducerande industrin har sedermera
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Märken används idag aktivt av företag i
kommunikationssyfte. Det är oerhört viktigt
att märken förmedlar det budskap som det
märkesförande företaget/organisationen 
önskar. Signaler som märken sänder ut ges
en innebörd via konsumentens perceptions-
och informationsbehandlingsprocesser. Syf-
tet med denna artikel är att studera de mär-
kesassociationer som det svenska ekoturist-
märket ger upphov till. Genom intervjuer
med potentiella finländska ekoturister fram-
kom att de associerar det svenska ekoturist-
märket till vikingar, runristningar, miljö-
vänligt resande och familjeäventyr. Den
Svenska Ekoturismföreningens önskan om
att med märket kunna förmedla utvalda
centrala värderingar uppfylls inte helt. Re-
sultaten visar också att ekoturistmärkning
uppfattas som viktig och att finländska eko-
turistföretag bör fundera på ett eget ekotu-
ristmärke.

EKOTURIST-
MÄRKETS
MÄRKES-
ASSOCIATIONER
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också översköljt tjänsteindustrin och turism-
branschen (Kahlenborn & Dominé, 2001).

Turism anses idag utgöra en av världens
största industrier, inom vilken ekoturism be-
traktas som den snabbast växande turistfor-
men (Working together for the future of Eu-
ropean tourism, 2001; Prosser, 1994). Ekotu-
rism som företeelse brottas med många olika
problem. Inom ramen för den vetenskapliga
forskningen återfinner vi definitionsproble-
matiken (Björk, 1995; 1997) och på en prak-
tisk nivå implementeringssvårigheter (se
t.ex. Weaver, 1999; Weinberg, Bellows & Ek-
ster, 2002). Betydelsen av en ekoturist-
märkning har noterats av turistforskare (se
Font & Buckley, 2001), men de associationer
som ekoturistmärken genererar har inte stu-
derats.

Ett idag aktuellt finländskt problem inom
turismindustrin är avsaknaden av ett utveck-
lat märkningssystem av ekoturism. På en glo-
bal marknad konkurrerar Finland som desti-
nation med länder som Sverige, Norge, Is-
land, Ryssland, Estland, Irland och Kanada
(Suomen luonto kansainvälisenä matkailutu-
otteena, 1996). Det som lockar en stor del av
turister till dessa länder är naturen. Ur ett
finländskt perspektiv handlar det således om
att paketera och marknadsföra naturbase-
rade produkter på ett effektivare sätt än kon-
kurrenterna. Det handlar bland annat om att
sälja Finland som en ekoturistdestination.
Ett sätt att berätta för marknaden om miljö-
fokuseringen är att sätta en etikett på erbju-
dandet – ett märke som känns igen och som
uppskattas av marknaden. 

Ekoturismens historia i Norden är kort.
Sporadiska försök bland enskilda näringsid-
kare att bedriva ekoturism har förekommit.
Större landsomfattande satsningar har lyst
med sin frånvaro bortsett från den nyligen
lanserade ekoturismsatsningen i Sverige. År
1999 lades grunden till ett svenskt märk-
ningssystem av ekoturism som lanserades år
2002. Företag som godkänts enligt stipule-
rade normer får till sitt förfogande ett ekotu-
ristmärke som de kan använda sig av i sin
marknadskommunikation. Ett märke får en

marknadsföringseffekt först efter det att det
identifierats och skapat associationer hos
målgruppen.

Associationer som varor, tjänster och
märken ger upphov till lagras i mentala kun-
skapsstrukturer (Neisser, 1976). Detta be-
traktelsesätt har intresserat konsumentbe-
teendevetare och marknadsförare (Björk,
1993). Det antas bl.a. att konsumenten aktivt
använder sig av kunskapsstrukturer vid be-
slutsfattandet. Ett märke fyller således sin
funktion om det väcker sådana associationer
som det märkesförande företaget/organisa-
tionen önskar. Det svenska ekoturistmärket
skall enligt Svenska Ekoturismföreningen stå
för 
1) högkvalitativa upplevelsearrangemang, 
2) lokal förankring, 
3) ökat naturskydd, 
4) ett mera miljöanpassat resande, och 
5) större omsorg om resemålets natur- och

kulturvärden 
(www.ekoturism.org/markning.html). 
En forskningsfråga är om märket ger dessa
associationer.

Ekoturismutvecklingen i Finland är lång-
sammare än den i Sverige. Det förefaller som
om de finländska turistföretagen kommer att
få vänta länge på ett märkningssystem för
ekoturism och på ett nationellt instiftat eko-
turistmärke. Att utveckla och lansera mär-
ken är en lång process. Därför skulle det vara
motiverat att aktörer involverade i ekoturism
i Finland redan nu skulle fundera på vilka
associationer som man önskar att ett ekotu-
ristmärke skall ge upphov till. Att studera
hur andra länders märken uppfattas kan ge
vägledning vid den egna märkesutveckling-
en.

Denna artikel syftar till att utreda vilka
associationer det svenska ekoturistmärket
skapar hos finländska potentiella ekotu-
ristresenärer och om det upplevs som lämp-
ligt att finländska ekoturistföretag använder
sig av det svenska ekoturistmärket.

Märken som en central del av varumär-
kesmarknadsföring lyfts i nästa kapitel upp
till diskussion och valda författares syn på
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innehållet i kunskapsstrukturer presenteras.
Att studera associationer ett märke genere-
rar är förknippat med undersöknings-
tekniska utmaningar. Hur undersökningen
strukturerades och genomfördes diskuteras i
det tredje kapitlet. Resultatpresentationen i
kapitel fyra bygger vi i huvudsak upp kring en
aggregerad märkesassociationsmodell. Im-
plikationer för utvecklandet av ett finlänskt
ekoturistmärke diskuteras också. Artikeln
avslutas med kapitel fem där uppslag till fort-
satt forskning presenteras.

MÄRKE SOM EN DEL AV DEN 
VISUELLA IDENTITETEN 
Varumärkesmarknadsföring handlar om att
knyta ihop företagets marknadföringsan-
strängningar till en helhet i syfte att skapa ett
upplevt mervärde (Aaker, 1996). Forskning-
en kring varumärkesmarknadsföringen är
omfattande och det ligger utanför artikelns
syfte att diskutera alla inriktningar. Märke
som en del av den visuella identiteten lyfts i
denna artikel ut ur varumärkesmarknadsfö-
ringens referensram och specialstuderas. 

Märke som ett signalinstrument 

och värdeskapare

Märke definieras som ett visuellt tecken som
används av företag för att urskilja sig på
marknaden och skapa en identitet (Christen-
sen & Askegaard, 2001). American Marke-
ting Association förklarar märke på följande
sätt ”a name, term, sign, symbol, or design, or
a combination of them, intended to identify
the goods or services of one seller or group of
sellers and to differentiate them from those
of competitors” (Kotler, 2003, s. 418). Dis-
kussionen kring begreppet ”märke” kan föras
på två olika nivåer. På den mera övergri-
pande, sammanfattande nivån återfinner vi
företags- och produktmärken (varumärken).
På en lägre abstraktionsnivå återfinner vi
märke (etikett) som en taktisk åtgärd som
företaget använder sig av vid varumärkes-
byggande. Ekoturistmärket som lanserats av
Svenska Ekoturismföreningen och som av
företag kan användas för att kommunicera

miljöengagemang och turistformstillhörighet
hör till den sistnämnda nivån.

Varumärken får sin betydelse via det upp-
levda värdet som marknaden tilldelar dem
(Christensen & Askegaard, 2001). Det upp-
levda värdet skapas i en process där varu-
märket sätts in i ett sammanhang. I den
kringliggande omgivningen stöds varumär-
ket av bl.a. kundernas bild av företaget, själ-
va butiken/platsen och i vilket land varan är
producerad. Konsumenten gör en bedöm-
ning av varumärkets värde i köpprocessen
och om kunden är villig att betala ett högre
pris för märkta produkter i jämförelse med
motsvarande omärkta produkter har företa-
get lyckats skapa ett upplevt mervärde
(Grassi, 1999).

Märke som kunskapsstruktur

Varumärkesmarknadsföring handlar ur ett
företagsperspektiv om att bygga upp och ut-
veckla märkesarkitekturer, -struktur och 
-associationer (Uggla, 2001). Varumärken får
sin betydelse (innebörd) via de associationer
som företagsledningen valt att ”ladda” mär-
ken med. Den kognitiva synen på konsumen-
ternas beslutsfattande är väl accepterat i
forskningssammanhang. Utgångspunkten är
att kunskap lagras i nätverk bestående av
kunskapsnoder och förgreningar dem emel-
lan (Björk, 1993). Dessa kunskapsnoder som
bygger upp märket befinner sig på olika ab-
straktionsnivåer med olika innehåll. En litte-
raturgenomgång visar att olika forskare har
en något olika syn på hur innehållet i kun-
skapsstrukturerna är strukturerad (Aaker,
1996; Gutman, 1982; Kotler, 2003). Överens
förefaller forskarna däremot vara om att lag-
rad kunskap kan kategoriseras (Thakor &
Kohli, 1996). 

Innebörden i ett varumärke kan enligt
Kotler (2003) relateras till konkreta attribut,
fördelar, värderingar, kultur, personlighet
och/eller användare. Aaker (1996) menar att
värde i ett märke kan kopplas till tre olika ni-
våer. Ett varumärke kan appellera till funk-
tionella fördelar, känslomässiga fördelar eller
fördelar av självförverkligande karaktär. 
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Ur ett konsumentbeteendeperspektiv
förklarar Gutman (1982) att konsumentens
kunskapsstrukturer kan delas upp i tre olika
nivåer med avseende på abstraktionsnivå.
Enligt honom kan kunskap som lagras kring
produkter och märken vara på attributnivå,
konsekvensnivå och/eller värderingsnivå. Ett
ställningstagande som görs i denna artikel är
att den diskuterade varumärkesstrukturen
även kan tillämpas på märkesnivå, dvs. att
etiketter fungerar på samma sätt som varu-
märken. Artikeln utgår från att ett ekoturist-
märke skapar associationer som kan vara på
olika abstraktionsnivåer. Den Svenska Eko-
turismföreningen önskar att deras ekoturist-
märke skall förmedla associationer till kva-
litet, lokal förankring, naturskydd, miljöan-
passat resande, och omsorg om resemålets
natur- och kulturvärden. 

FORSKNINGSMETOD
För att uppnå artikelns syfte valde vi en kva-
litativ forskningsansats. Att studera kun-
skapsstrukturer innebär att försöka mäta det
människan tänker. Att utgå från att samtliga
respondenter har samma associationer, bara
mer eller mindre tydligt framträdande kan
vara en farlig väg att gå (Eneroth, 1986). Vi
valde i stället en ansats som tillåter respon-
denterna att fritt återge de associationer som
förknippas med ekoturistmärket. Att studera
kunskapsstrukturer genom att responden-
ten, utan påtvingade strukturer, berättar om
vad de tänker på har använts av många olika
forskare. Mulvey, Olson, Celsi och Walker
(1994) studerade vad konsumenter tänker
på vid köp av tennisracket. Vad som finns i
kundernas medvetande vid val av vinkylare
har studerats av Valette-Florence och Ra-
pacchi (1991), och vid val av bostad av Björk
(1993). De kunskapsstrukturer som fashio-
nabla detaljhandelsbutikers image genererar
har studerats av Thompson och Chen
(1998). 

För att ge respondenterna svarsutrymme
samlades datamaterialet i denna studie in
med hjälp av personliga intervjuer. För att er-

hålla giltiga och tillförlitliga resultat försökte
vi genomföra intervjuerna i en så störningsfri
omgivning som möjligt, på ett tydligt sätt
presentera undersökningens syfte och bety-
delse, och noggrant förklara undersöknings-
frågorna. Vid personliga intervjuer handlar
det om att skapa en fruktbar växelverkan
mellan den som intervjuar och den som blir
intervjuad utan att intervjuaren styr respon-
denten. Den intervjuade måste också ges tid
att reflektera över vad han/hon tänker. An-
dersson (1985) menar att intervjuaren bör
hålla ett extra långsamt intervjutempo i
samband med frågor där respondenten ver-
baliserar, t.ex. vid associationsfrågor. Vi val-
de också att inleda intervjuerna med enkla
bakgrundsfrågor av typ ålder, utbildning, in-
komst, resebeteende och intresse för natur-
turism. Därefter kartlade vi respondenternas
insikter i ekoturism och betydelsen av att
märka ekoturistprodukter. Artikelns delsyf-
ten hanteras metodologiskt på följande sätt. 

Det svenska ekoturistmärkets 

märkesassociationer

Efter det att bakgrundsfrågorna besvarats
visades det svenska ekoturistmärket upp åt
respondenterna, som uppmanades att redo-
göra för sina spontana associationer. Ekotu-
ristmärket var tryckt i mitten på ett vitt A4-
papper. Frågan som ställdes till respon-
denterna var, ”vad tänker du på då du ser
detta märke, vilka associationer får du”. De
associationer som respondenten fick skrev
undersökaren ner på pappret runt ekoturist-
märket. Associationerna analyserades sedan
med hjälp av en innehållsanalys (Merriam,
1994; Wagner & Hansen, 2002). De enskilda
kunskapsstrukturerna som respondenterna
genererade sammanställdes till en associa-
tionskarta utgående från det som flest res-
pondenter associerade till (Jolly, Reynolds &
Slocum, 1988; Reynolds & Jamieson, 1986).
För att utreda märkets lämplighet att symbo-
lisera ekoturism presenterades Svenska Eko-
turismföreningens definition på ekoturism
för respondenterna som fick ange huruvida
de ansåg att definitionen och märket passar
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ihop. Därefter fick de ange till vilken grad de
ansåg att ekoturistmärket stod för de fem
värderingar som Svenska Ekoturismföre-
ningen önskar förmedla. En femgradig
Likertskala med svarsalternativen inte alls,
väldigt lite, något, ganska bra och helt och
hållet användes. 

Det svenska ekoturistmärket och finländ-

ska turistföretag

För att utreda om respondenterna är av den
åsikten att finländska ekoturistföretag kan
använda det svenska ekoturistmärket i
marknadsföringssyfte ställdes frågan, ”kan
det svenska ekoturistmärket användas av fin-
ländska ekoturistföretag?”. Vi valde att an-
vända oss av en tregradig skala. Skalan nej,
kanske och ja, kan betraktas som grov. Vi an-
såg dock det inte lämpligt att använda en fi-
nare skala eftersom frågan var hypotetisk
och vi befarade att alla respondenter inte har
en gedigen erfarenhet av ekoturism.

Respondenter och urval 

Ekoturist är/blir man först då man deltar på
en ekoturistresa. Ambitionen var att under-
söka ekoturisters syn på det svenska ekotu-
ristmärket. På grund av svårigheter att iden-
tifiera och genomföra kvalitativa under-
sökningar med ekoturister i Finland valdes
respondenter som i framtiden kan bli ekotu-
rister. I en del av den tidigare forskningen
kring ekoturisters karakteristika har det
framkommit att de i jämförelse med andra
grupper av resenärer är något mer välbär-
gade, har en något högre utbildning, är något
äldre, föredrar naturupplevelser, har en nå-
got bättre kunskap i miljöfrågor och en star-
kare miljöattityd (Eagles, 1992; Uysal, Ju-
rowski, Noe & McDonald, 1994). Skillnaden
mellan ekoturister och andra grupper av re-
senärer har dock visat sig vara liten, vilket ur
ett undersökningsperspektiv medför att det
kan vara nödvändigt att ha en bredare ansats
då potentiella ekoturisters åsikter kartläggs
(Blamey & Braithwaite, 1997; Leones, Colby
& Crandall, 1998). Respondenter som under-
söktes i denna studie valdes genom strate-

giskt urval. Mest fruktbart ansågs det att stu-
dera respondenter från olika personkategori-
er. Respondenter med ett intresse i att resa
valdes initialt i intervjuarens näromgivning.
Därefter valdes ett urvalsförfarande där vi
sökte upp respondenter på förslag av de som
vi intervjuat (Snowball sampling) med beak-
tande av personkategorin (Malhotra & Birks,
2003). Urvalsförfarandet och val av respon-
dentkategori sätter begränsingar på möjlig-
heten av att generaliseras resultaten. Syftet
med en kvalitativ forskningsansats är i första
hand att öka förståelse för den undersökta
företeelsen, vilket i denna studie är associa-
tioner som det svenska ekoturistmärket ger
upphov till (Eneroth, 1986).

RESULTAT
Resultatpresentationen är strukturerad på
följande sätt: i de två första avsnitten ges in-
formation om respondenterna och deras syn
på miljömärkning. Därefter presenteras as-
sociationerna ekoturistmärket genererar
följt av en redovisning av vad responden-
terna har för syn på lämpligheten av att fin-
ländska företag använder sig av det svenska
ekoturistmärket. Till sist presenteras en
diskussion där vi lyfter fram betydelsen av
att märken inkorporeras i en totalkommuni-
kation och att märkningens kostnader ställs
mot märkens värdeskapande effekter.

Bakgrundsinformation om 

respondenterna

Den genomsnittliga åldern på de 38 respon-
denter som ingick i undersökningen är 26 år
( s = 7,8 år). 21 stycken var kvinnor och 17
var män. De flesta respondenterna uppvisar
ett aktivt resbeteende såväl i Finland som ut-
rikes. Respondenterna företar i medeltal två
kortare utlandsresor (1,91) per år. Vad be-
träffar antalet kortare resor i Finland per år
stannar de också på två (1,93). De längre ut-
rikesresorna är i snitt en till antalet (1,05)
och längre resor i Finland är något under en
per år (0,8). Om charterresor företas är det
vanligast med en resa per år (15 responden-
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ter). Att merparten av respondenterna nyli-
gen påbörjat sin yrkeskarriär eller fortfa-
rande är studerande framkommer tydligt då
variabeln månadsinkomst studeras. Flera re-
spondenter (5 st) uppger att de inte har nå-
gon inkomst och medelinkomsten per månad
stannar på 930 € (4 respondenter förtjänar
dock över 2000 € brutto i månaden). 

Betydelse av miljömärkning

Miljömärkens vikt i beslutsprocessen stude-
rades unidimensionellt. På en skala från ett
(1) till fem (5), där ett står för inte alls viktigt
och fem för väldigt viktigt, blev medelvärdet
2,8. Resultatet tyder på att miljömärken har
en viss betydelse. Ett visst intresse för natur-
inriktade resor finns (3,1 = något intresse-
rad), men kunskapen om ekoturism är låg. 14
(36,8 %) respondenter uppgav att de inte
hört begreppet ekoturism tidigare. Lägger vi
till de respondenter som meddelade att de
hört begreppet, men själva uppgett att de in-
te vet vad det är, så är vi uppe i 23 st respon-
denter (60,5 %). Resterande respondenter
gjorde ett försök att förklara ekoturism, vilket
ofta dock stannade på nivån ”ett miljövänligt
resande” (utan utförligare förklaringar).

Associationer det svenska 
ekoturistmärket ger upphov till

Den öppna associationstekniken gav följande
associationer då det svenska ekoturistmär-
ket visades upp (Figur 1).

Fyra huvudgrupper av associationer kun-
de identifieras. Den första gruppen benämns
”familjeäventyr”. Ett flertal respondenter
associerade märket till barn som ensamma
eller med en vuxen är ute och åker släde. Nå-
gon respondent ansåg att barnen åker båt.
En respondent ansåg att det var en familjese-
mester och då var personen längst bak att be-
trakta som en vuxen. Den andra gruppen av
associeringar byggs upp kring begreppet ”vi-
kingar”. Vikingar i en båt, museum, historia,
forntid och fattigdom utgör de enskilda be-
grepp som respondenterna skrev ner och
som kan anföras till denna kategori. Att mär-
ket gav associationer till runristningar är helt
tydligt. Flera respondenter skrev ner be-
grepp som grottmålningar, forntid och kul-
tur. Den fjärde gruppen av associationer an-
knyter till miljö och ”miljövänligt” resande.
Det handlar om associationer till båt och att
röra sig på ett miljövänligt sätt, och att se till
naturens bästa. Kvalitet ger märket också

Figur 1. Associationer förknippade med det svenska ekoturistmärket.

FAMILJEÄVENTYR VIKINGAR

ÅKA SLÄDE MED BARN BÅT

SNÖ/IS HISTORIA

FAMILJERESOR MUSEUM

FORNTID

JULEN FATTIGDOM

RÖD

SKÖNA MILJÖN/DJUREN

SAMISK KULTUR KVALITET

GROTTMÅLNINGAR NATURENS BÄSTA

STENÅLDER/FORNTID RÖRA SIG PÅ ETT SKÖNSAMT SÄTT

RUNRISTNINGAR MILJÖVÄNLIGT



Tabell 1. Värderingar ekoturistmärket står för.

(Till vilken grad tycker du att ekoturistmärket står för/symboliserar ...,
1 = Inte alls, 2 = Väldigt lite, 3 = Något, 4 = Ganska mycket, 5 = Helt och hållet)

169

est 3/03 peter björk

associationer till och dimensionen att skona
miljön. Förutom dessa huvudgrupper av as-
sociationer nämns också begrepp som ”röd”
och ”jul” av några respondenter. 

Den Svenska Ekoturismföreningen vill
förmedla fem värderingar. Respondenterna
fick i lugn och ro bekanta sig med den defini-
tion på ekoturism som föreningen har som
utgångspunkt i sin verksamhet. Först ställ-
des en allmän fråga hur väl respondenterna
anser att märket representerar definitionen.
På en femgradig skala blev medeltalet 2,6 vil-
ket tyder på att märket och definitionen inte
helt är i balans. Detta resultat förstärks
genom de svar som erhölls då märkets värde-
ringar analyserades (se tabell 1)

Tabell 1 som anger uträknade medelvär-
den per påstående (värdering) visar att re-
spondenterna har svårt att associera ekotu-
ristmärket till högkvalitativa upplevelsear-
rangemang (2,15), lokal förankring (2,21)
och naturskydd (2,76). Respondenterna in-
stämmer något i att märket står för ett mer
miljöanpassat resande (3,08) och större om-

sorg om resmålets natur- och kulturvärden
(3,02).

Kunskapen om ett ekoturistmärke bör
ställas i förhållande till hur viktigt man anser
att ekoturistmärken är. Resultaten i denna
undersökning visar att respondenterna är av
den åsikten att ekoturistmärken är viktiga.
På en skala från 1 (inte alls viktigt) till 5 (väl-
digt viktigt) blev medeltalet 3,89, vilket klart
överstiger det medeltal på 2,81 som speglar
respondenternas generella åsikter om miljö-
märkningens betydelse.

Finska turistföretag och det 

svenska ekoturistmärket

Till sist fick respondenterna ta ställning till
om de anser att det svenska ekoturistmärket
kan användas av finländska ekoturistföretag.
Av de tre svarsalternativen som gavs svarade
17 respondenter ja (44,7 %), 5 nej (13,2 %)
och 16 kanske (42,1 %). Trots att responden-
terna inte i någon större utsträckning ansett
ekoturistmärket stå för listade värderingar
och trots att associationerna ibland gick i
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riktningen ”familjen i pulkbacken” så finner
en stor del av respondenterna märket gång-
bart i Finland. Andelen respondenter som är
osäkra och som svarat nej är dock större.
Dessa resultat visar att det kan vara fruktbart
för personer ansvariga för ekoturistmärkning
i Finland att inte enbart utgå från det sven-
ska ekoturistmärket utan också se på andra
alternativ.

Diskussion

Det faktum att potentiella ekoturister upple-
ver det som viktigare att ekoturistföretag
märker sina produkter än en ”allmän miljö-
märkning”, ger praktiska implikationer i flera
riktningar. Det förefaller därmed centralt att
det i Finland utvecklas ett ekoturistmärk-
ningssystem med tillhörande märke. Att
märkningssystemet skall vara nationellt
gångbart är givet, men frågan om vem som
skall ansvara för utvecklingsprocessen, verk-
ställandet och uppföljningen tas det inte
ställning till i denna artikel. Turistföretag i
Finland med ambition att utveckla ekoturism
bör seriöst fundera över värdet i att göra de
miljösatsningar som behövs för att få tillgång
till ett giltigt ekoturistmärke. 

Det ekoturistmärke som Svenska Ekotu-
rismföreningen har lanserat förefaller endast
ha fungerat på ett tillfredsställande sätt om
deras ambition är att ekoturistmärket skall
ge associationer till högkvalitativa upplevel-
searrangemang, lokal förankring, natur-
skydd, ett mer miljöanpassat resande och
större omsorg om resmålets natur- och kul-
turvärden. Fyra huvudgrupper av associatio-
ner kunde identifieras i den fråga där respon-
denterna fritt fick framkomma med egna as-
sociationer. Av dessa grupper är ”Familje-
äventyr” den som minst ligger inom ramen
för definitionen på ekoturism. Resterande
tre grupper ”Vikingar, Runristningar, och
Miljövänligt resande” kan kopplas till dimen-
sioner av ekoturism. Därmed sagt att eko-
turistmärket ger relevanta och viktiga associ-
ationer som ger framtaget märke en viss legi-
timitet. Det fanns också en grupp responden-
ter som ansåg att det svenska ekoturist-

märket kunde användas av finländska ekotu-
ristföretag. Majoriteten av respondenterna
ställde sig dock något tveksamma till att an-
vända det svenska ekoturistmärket. Orsa-
kerna kan möjligtvis sökas i att de associatio-
ner som ekoturistmärket skapade inte ligger
i linje med vad man anser att ekoturism är.
Kunskapen om vad ekoturism är var bland
respondenterna överlag dock väldigt låg. 

Med anknytning till den teoretiska dis-
kussion som presenterades i denna artikel
ger resultaten belägg för att ekoturistmärket
genom de associationer som det genererar
bidrar till uppbyggandet av ett varumärke
(läs. företagsmärke). Resultaten visar att det
därmed blir intressant att införliva de kom-
munikationsdimensioner som ekoturistmär-
ket genererar i en totalkommunikation (Se-
menik, 2002).

AVSLUTNING OCH FORTSATT FORSKNING
Märken används av företag för att förmedla
information. Det är av stor betydelse att ett
märke signalerar det som det märkesförande
företaget önskar. Resultaten som presente-
rats ger belägg för att ekoturistmärken upp-
fattas som viktiga. Därmed blir det intressant
för ekoturistföretag att implementera ett
ekoturistmärkningssystem och att aktivt an-
vända ekoturistmärken i marknadsförings-
syfte. Ekoturismutvecklingen i Finland bor-
de dock accelerera.

Den teoretiska referensramen som arti-
keln bygger på antyder att varumärken byggs
upp av associationer av vilken ekoturistmär-
ket utgör ett märkeselement (kunskapsnod)
med egna associationer. Associationerna
som det svenska ekoturistmärket genere-
rade har grupperats i fyra grupper av vilka
tre direkt anknyter till miljö (natur och kul-
tur) och kvalitet. I den teoretiska diskus-
sionen gjordes gällande att kunskap finns på
olika abstraktionsnivåer. I denna studie har
kunskapsindelningen i konkreta attribut, för-
delar och värderingar inte utnyttjats fullt ut.
Att associera är svårt. Den ringa kunskap om
ekoturism som respondenterna hade kan va-



ra en orsak till varför mera omfattande kun-
skapsstrukturer inte genererades. De resul-
tat som presenteras i denna artikel bygger på
data inhämtat från personer i huvudsak från
åldersgruppen 20 – 30 år. En ökad förståelse
för hur det svenska ekoturistmärket tas emot
bland finländska potentiella ekoturister ford-
rar en ökad fokusering på något äldre res-
pondenter. 

Den småskaliga naturbaserade turismen i
Finland har fram till idag utvecklats under
andra former än ekoturism. Framför allt kan
vi lyfta fram projektet ”Luomua ja kestävyyt-
tä matkailuun” som startade år 2001 i syfte
att utveckla ekologisk landsbygdsturism
(www.luomu-liitto.fi). Via detta projekt är
Finland också medlem i ECEAT (European
Centre for Ecological and Agricultural Tou-
rism) (www.eceat.org/statemet.html) som
arbetar för en utveckling av naturbaserad tu-
rism på landsbygden.

I förhållande till andra former av turism är
ekoturism en nischföreteelse (Honey, 1999).
Om ambitionen är att förbättra den hållbara
utvecklingen i samhället är det kanske inte
ekoturism som man skall studera i första
hand utan turistformer av ”mass”-karaktär
(Wheeller, 1991). Vi anser trots det att en
diskussionen kring ett märkningssystem av
ekoturism i Finland och en lanseringen av ett
nationellt accepterat ekoturistmärke inte
kan negligeras. I Sverige, ett av de länder
som Finland konkurrerar med, håller en ny
turistform på att utvecklas och vinna legiti-
mitet. Den svenska turisttjänsteportföljen
utvidgas med ekoturism medan den finländs-
ka är oförändrad. 
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CONTROLLER-
FUNKTIONEN OCH
CONTROLLERNS
ARBETSBILD I
FINLAND

Benämningen controller uppfattas ofta som de

senaste årens modeuttryck, och den förekom-

mer allt mera i platsannonser och organisa-

tionsscheman. Aktiva och framtidsinriktade

controllers sägs höra till en ny generation av

redovisare som medverkar i affärsverksamhe-

ten i stället för att enbart handha registrerings-

och övervakningsuppgifter. 

Artikeln visar dagsläget för controllerrollen i

Finland genom att analysera de controllerbe-

fattningar som under en sexmånadersperiod

utannonserades i söndagsupplagan av dags-

tidningen Helsingin Sanomat. De arbetsuppgif-

ter och kompetenskrav som nämndes i control-

lerannonserna var ofta mera typiska för en

ekonomichef än för en genuin controller. Tradi-

tionell rapportering stod i fokus i de flesta an-

nonserna, men även beslutsstödande arbets-

uppgifter förekom.
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D agens verksamhetsmiljö ställer ökade
krav på företagens redovisningsfunktion
och redovisare2. Externa intressenter

förväntar sig en förfinad rapportering allt
snabbare och oftare medan företagsledning-
en behöver relevant information i realtid som
beslutsunderlag. Rätt information skall leve-
reras till rätt ställe i rätt tid och detta skall ske
kostnadseffektivt och med hänsyn till använ-
darna av informationen. Informationen skall i
ökad grad vara framtidsinriktad och omfatta
även icke-finansiella mått då strävan i många
företag är att koppla företagets löpande styr-
ning med dess strategi (se t.ex. Järvenpää,
2002, Lindvall, 2001). Lindvall (2001) påpe-
kar att inom företagen har många den upp-
fattningen att redovisning inte tillför verk-
samheten särskilt mycket, och den betraktas

snarare som en övervakande än en stödande
funktion. Granlund och Lukka (1997b) har
beskrivit den traditionella redovisarrollen
som en kamrer, en utomstående observatör,
som sysslar med någonting som inte har så
stor relevans för andra och som inte blandar
sig i affärsverksamheten.

Om redovisningsfunktionen allt mera
skall medverka i affärsverksamheten är det
inte enbart fråga om olika redovisningstekni-
ker, som aktivitetsbaserad kalkylering eller
balanserat styrkort, utan om ett helt nytt tän-
kesätt hos redovisarna. I stället för att endast
registrera och rapportera det förflutna skall
de också försöka påverka framtiden, d.v.s.
styra (Järvenpää, 2002). Detta påverkar den
roll som redovisarna har i företaget, de upp-
gifter som de utför där och de kompe-

*   Företagsekonomiska institutionen, Åbo Akademi

1  Jag vill tacka professor Lars Hassel för vägledning och många värdefulla kommentarer.    

2  Med en redovisare menas i denna artikel en person som har avlagt en högskoleexamen med inriktning på redovisning eller/och som har
en ledarposition inom redovisningsfunktionen. Detta till skillnad från en bokförare vars uppgifter är begränsade till att ta emot,
registrera och i viss mån sammanställa data (Källström, 1990).
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1 



3  Enligt Merriam-Websters OnLine Dictionary, www.m-w.com
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tenskrav som ställs på dem. Uttryck som ofta
används för att beskriva rollförändringen är
att redovisarna förvandlas från irrelevanta
”beancounters” till beslutsstödande ”busi-
ness partners” eller från passiva ”scorekee-
pers” till aktiva ”change agents”. En affärsin-
riktad redovisare kan kallas t.ex. för control-
ler. Den från engelskan inhämtade control-
lerbenämningen kan språkligt anses vara
något misslyckad – den leder tankarna till
kontroll och övervakning fast det engelska
ordet ”control” också betyder ”to exercise
(restraining or) directing influence over”3,
d.v.s. controllern skall hjälpa företagsledning-
en att fatta bättre (mera informerade) beslut
och uppnå de målsättningar som ställts på
verksamheten (Källström, 1990). Controller-
benämningen förekommer allt mera i plats-
annonser och organisationsscheman. Det
finns empiriska undersökningar som bekräf-
tar att förändringsprocessen från kamrer till
controller är igång, i synnerhet i USA och
Storbritannien, men tills vidare verkar det
finnas ett gap mellan behovet av en förän-
dring och den verkliga situationen.

Denna artikel skall visa dagsläget för con-
trollerrollen i Finland. På basis av tidigare
forskning analyseras först vad som kan anses
känneteckna controllerfunktionen. Vidare
diskuteras i vilken mån redovisarens nya roll
som controller speglas i hans/hennes arbets-
uppgifter, d.v.s. om det kan anses ha skett nå-
gon förändring i det praktiska arbetet. Upp-
märksamhet kommer att ägnas åt hur olika
organisatoriska lösningar påverkar control-
lerfunktionen och dess förekomst samt åt de
kompetenskrav som controllerrollen ställer
på individen. Dessa frågeställningar, som be-
handlas på basis av en litteraturgenomgång,
utgör utgångspunkten för artikelns empi-
riska del där jag analyserar annonserna för
de controllerbefattningar som under sex-
månadersperioden 1.9.2002–28.2.2003 ut-
annonserades i söndagsupplagan av dagstid-
ningen Helsingin Sanomat. Målet är att visa
vad som i dag ingår i dylika befattningsbe-
skrivningar.

TIDIGARE FORSKNING OM CONTROLLER-
FUNKTIONEN OCH CONTROLLERN
Arbetets inriktning

Utvecklingen av redovisarens roll och uppgif-
ter mot en affärsinriktad, beslutsstödande
controllerfunktion kan illustreras på olika
sätt. Olve (1988) har skisserat en matris för
att beskriva controllerfunktionen. Enligt Ol-
ve skall controllern vara duktig även på an-
nan information än den som kan läsas ur ett
bokslut och kunna styra i stället för att en-
dast analysera. Detta innebär att controllern
måste förstå företagets affärsidé och strate-
gier och ta steget ut från ekonomiavdelning-
en. Järvenpää (2002) åskådliggör utveckling-
en av ekonomiförvaltningens roll i verksam-
heten med ett fält som omfattar arbetets
tekniska och mänskliga aspekter. Strategiskt
inriktade redovisningsverktyg och utveck-
ling av redovisningssystemen kan förbättra
kvaliteten och öka relevansen av den produ-
cerade informationen. Mervärde kan skapas
genom att informationen i ökad grad föran-
kras i verksamhetens frågeställningar (kun-
der, produkter, processer, kvalitet m.m.)
(Järvenpää 2002). Även då behövs det män-
niskor för att placera den information som
tekniken producerar i rätt sammanhang, för
att förmedla, tolka och analysera den. Jär-
venpää (2002) påpekar att med dagens infor-
mationssystem sköts rutinrapporteringen
effektivt, vilket befriar resurser från sam-
manställning av rapporter till mera besluts-
stödande uppgifter. I Olves (1988) matris går
utvecklingen från att analysera till att påver-
ka andra, enligt Järvenpää (2002) utvidgas
passiva registrerings- och övervakningsupp-
gifter till aktivt deltagande. En passiv kamrer
omvandlas till en aktiv controller. Samtidigt
blir informationen som redovisaren jobbar
med allt mera strategiskt inriktad. Mattsson
(1987) uttrycker det som att controllern är
mera aktiv och framtidsinriktad än den tradi-
tionella ekonomichefen.

Granlund och Lukka (1997a) har under-
sökt redovisaryrket och controllerfunktio-
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nen i finländska företag. Enligt Granlund och
Lukka kan controllerbefattningen i sig anses
vara ett tecken på en förändring. Att enbart
byta titel gör inte en redovisare mera affärs-
inriktad, men i de flesta fall har den nya titeln
fört med sig nya arbetsuppgifter och arbets-
sätt, anser de. Även Malmi, Seppälä och Ran-
tanen (2001) har analyserat finska yrkes-
verksamma redovisares arbetsuppgifter. De-
ras undersökning tyder på att arbetets
tyngdpunkt fortfarande ligger i att producera
och bearbeta information. De vanligaste ar-
betsuppgifterna enligt undersökningen var
traditionella redovisarsysslor som finansiell
rapportering och budgetering. Arbetsinsat-
serna för finansiell rapportering hade till och
med ökat för över hälften att respondenterna
i undersökningen jämfört med situationen
fem år tidigare. Controllers sysslade oftare
än andra respondenter med prestationsmät-
ning, balanserade styrkort och processför-
bättring, men dylika arbetsuppgifter kunde
även skötas av CFOs, ekonomichefer och re-
dovisningschefer. Enligt undersökningen
kan beslutsstödande arbetsuppgifter antas få
en större vikt i arbetet i fortsättningen, vilket
talar för att arbetets inriktning sakta kan 
ändras. (Malmi et al., 2001) Trenden är mera
påtaglig i USA och Storbritannien, där mot-
svarande undersökningar visar att besluts-
stödande och framtidsinriktade arbetsupp-
gifter sysselsätter redovisare mera än tidi-
gare4(se t.ex. Siegel och Sorensen, 1999, el-
ler Matthews, 1998).

Organisatorisk lokalisering

Frågeställningen gällande organisatorisk lo-
kalisering behandlar i vilken mån redovisning
och redovisare skall befinna sig i lokala enhe-
ter, d.v.s. decentraliseras, eller utgöra en
central stabsfunktion. Hopper konstaterade
redan år 1980 att linjeledningens behov för
beslutsstöd tenderar att gynnas av decentra-
lisering närmast på grund av att kvaliteten av
redovisningsinformationen då förbättras.
Han påpekade att centralisering ofta försäm-
rar redovisarens möjligheter att producera

meningsfull och relevant information. Jär-
venpää (2002) noterar att decentralisering
av redovisare från huvudkontoret till linjeor-
ganisationen är den viktigaste åtgärd som
företag vidtagit för att pådriva arbetets af-
färsinriktning. Controllerfunktionen är ofta
decentraliserad, d.v.s. en decentraliserad re-
dovisare har benämningen controller, men
den förekommer även på andra organisa-
tionsnivåer. Controllern kan rapportera di-
rekt till den verkställande direktören eller
vara underställd ekonomichefen. I små och
medelstora företag är det vanligt att control-
lern även fungerar som ekonomichef, och då
ansvarar en person för hela ekonomiförvalt-
ningen. (Källström, 1990) Granlund och
Lukka (1997a) påpekar att i Finland har re-
dovisningen traditionellt varit en central
stabsfunktion, vilket kan fungera bra om med
den främst anses finansiell redovisning, bud-
getering och rapportering. Redovisarens nya
affärsinriktade roll och uppgifter har dock
under den senaste tiden gett upphov till en
ökad decentralisering även i finländska före-
tag, speciellt gällande intern redovisning, an-
ser Granlund och Lukka. Redovisaren kom-
mer då närmare den operativa verkligheten
och arbetet begränsas mindre av de funk-
tionella gränserna. (Granlund och Lukka,
1997a)

Decentraliseringen har i många företag
lett till en klar arbetsfördelning. Redovis-
ningsfunktionen indelas då i en beslutsstö-
dande controllerfunktion och i mera rutin-
mässigt transaktionsarbete och rapporte-
ring. Antagandet är att en person inte klarar
av båda, varken tidsmässigt eller innehålls-
mässigt, och att det gäller att specialisera sig.
Arbetsfördelningen möjliggör även effektiv
rutinrapportering vilken anses vara en
grundförutsättning för att en genuin con-
trollerfunktion kunde växa fram. Transak-
tionsarbetet och koncernrapporteringen kan
samordnas till en centraliserad enhet, en s.k.
shared service center, medan controllers de-
centraliseras till lokala enheter, nära den
verksamhet som de skall stöda (se t.ex.

4  I amerikansk praxis definieras controllerfunktionen utgående från distinktionen controller–treasurer, där controllerns huvuduppgift
är att förse både externa och interna intressenter med ekonomiska rapporter medan treasurern ansvarar för kassaförvaltning och kort-
och långfristig kapitalförsörjning (se t.ex. Roehl-Anderson och Bragg, 2000)
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Granlund och Lukka, 1997a, Lindvall, 2001).
Tidigare forskning indikerar att decentralise-
ring stöder den beslutsstödande rollen, men
den kräver centralisering av rutinrapporte-
ring för att lyckas, d.v.s. tendensen att de-
centralisera vissa arbetsuppgifter möts av
tendensen att centralisera andra (Lindvall
2001). För redovisare innebär detta tydliga
karriärvägar att välja emellan, och för företag
gäller det att få rätt person på rätt ställe.

Kompetenskrav

Controllerns legitimitet, förtroende och makt
hos sina medarbetare grundar sig på
hans/hennes kompetens. Tuomela och Parta-
nen (2001) konstaterar att det är naturligt
att de erforderliga kompetensområdena änd-
ras då den roll och de arbetsuppgifter som
redovisaren utför utvidgas. Lindvall (2001)
indelar controllerns kärnkompetensområden
i tre kategorier. Den controller som aktivt
önskar delta i företagets framtida utveckling
behöver strategisk kompetens. Strategiskt
tänkande är i hög grad abstrakt vilket kan
förefalla främmande för många redovisare,
och det förutsätter djupgående kunskaper
om företaget och dess verksamhet, konkur-
renter och marknader. (Lindvall, 2001) Con-
trollerns arbetsuppgifter präglas av använd-
ningen av informationssystem, och i många
fall ingår även att controllern skall ansvara
för utvecklingen och planeringen av dessa
system. Om informationsteknisk kompe-

tens tidigare kunde skapa en konkurrensför-
del för en controller är denna kompetens nu-
mera en grundförutsättning. Det tredje kärn-
kompetensområdet enligt Lindvall (2001) är
pedagogisk/kommunikativ kompetens,
d.v.s. interpersonella färdigheter och kom-
munikationsförmåga. Detta kompetensom-
råde kan vidare belysas med hjälp av de le-
darskapsstilar som Pihlanto (1995) har til-
lämpat i redovisningssammanhang. Han gör
en skillnad mellan en instrumentell och en
engagerad ledare.5 En instrumentell ledare

är tekniskt inriktad och lägger stor vikt på de
verktyg och metoder som används i besluts-

processen. Som redovisare föredrar han/hon
att fungera som utomstående sakkunnig och
att stanna utanför beslutsprocessen. En en-

gagerad ledare betonar däremot kommuni-
kation och är villig att aktivt delta i besluts-
processen. Han/hon har en helhetssyn på
företagets verksamhet och betraktar inte re-
dovisningen som en separat funktion. (Pih-
lanto 1995, se även Järvenpää 1998) Con-
trollerrollen förutsätter en ledarprofil där
den engagerade ledarens egenskaper är
starkt representerade.

Järvenpää påpekar (2001) att gediget re-
dovisningskunnande är en grundförutsätt-
ning för alla redovisare, även controllers. Av
Lindvalls (2001) tre kärnkompetensområ-
den anser jag den informationstekniska kom-
petensen tillsammans med redovisnings-
kunnandet bilda den grund som de nya kom-
petenskraven, den strategiska och kommuni-
kativa kompetensen, bygger på. Redovis-
ningskunnandet och den informationstek-
niska kompetensen behövs för att utföra de
traditionella registrerings- och övervak-
ningsuppgifterna, och då redovisarens roll
och arbetsuppgifter utvidgas mot en aktiv,
affärsinriktad controllerfunktion tillkommer
nya kompetenskrav (figur 1). Då controllern
allt mera skall jobba med framtidsinriktad,
affärsrelevant information krävs strategisk
kompetens, och kommunikativ kompetens
stöder controllerns steg ut från ekonomiav-
delningen. I Pihlantos (1995) termer innebär
utvecklingen att controllern skall vara en en-
gagerad ledare medan den instrumentella le-
darens egenskaper blir i bakgrunden.

LÄGET I FINLAND
Bakgrund

För att vidare belysa de frågor som har disku-
terats ovan har jag samlat och analyserat
annonserna för de controllerbefattningar
som under sexmånadersperioden 1.9.2002–
28.2.2003 utannonserades i söndagsuppla-
gan av dagstidningen Helsingin Sanomat.
Syftet är att klarlägga hur controllerbegrep-

5  Pihlanto använder de finska begreppen ’välinejohtaja’ och ’osallistuva johtaja’.
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pet används av finländska företag och i vilken
omfattning de riktlinjer som har skisserats
för controllerfunktionen och controllern til-
lämpas i företagsvärlden. Helsingin Sano-

mat är landets ledande medium gällande
utannonsering av lediga platser. Annonse-
ringen är starkt koncentrerad till söndags-
upplagan. Denna studie har för avsikt att i
den begränsade omfattning som annonsma-
terialet möjliggör ge en inblick i hur finländs-
ka företag ser på controllerfunktionen och
controllern. 

Det finns flera begränsningar som bör no-
teras. Alla controllerbefattningar utannonse-
ras inte, och i stället för att sätta en annons i
en tidning kan ett företag välja att använda
någon annan rekryteringskanal. T.ex. Nokia,
som i detta sammanhang ofta används som
exempelföretag, hade inga för denna studie
relevanta platsannonser i Helsingin Sano-

mat under den studerade tidsperioden.
Eftersom studien fokuserar på benämningen
”controller” och hur den används och upp-
fattas inkluderade jag i studien endast de be-
fattningar där denna benämning i någon form
ingick. Således om ett företag sökte en redo-
visare för att sköta om företagets controller-
funktion men kallade befattningen för nå-

gonting annat än controller uteslöts annon-
sen från studien. Av den anledningen kan
studien inte heller användas för att direkt
jämföra controllerbenämningen med andra
benämningar som förekommer inom ekono-
miförvaltning, t.ex. ekonomi- eller redovis-
ningschef. Annonsernas informationsvärde
var varierande, och i några fall spelade tolk-
ningen av annonstexten en stor roll.

Jag identifierade de samtliga utannonse-
rade controllerbefattningarna under den stu-
derade tidsperioden och analyserade annon-
serna beträffande de aspekter som behand-
lats ovan: controllerns arbetsuppgifter/an-
svarsområden, controllerns organisatoriska
lokalisering och controllerns kompetensom-
råden. I annonserna letade jag efter nyckel-
ord eller –meningar som beskrev dessa as-
pekter. Mattsson (1987), som på 80-talet
gjorde en motsvarande undersökning i Sveri-
ge, beskrev metoden som innehållsanalys där
observation och datainsamling sker på
samma sätt som i intervjuer för att ge kun-
skap om och förståelse för det studerade fe-
nomenet. Totalt 39 controllerannonser hit-
tades under den studerade sexmånaderspe-
rioden. I dessa ingick en befattning som
utannonserades två gånger och en annons

Figur 1. Sammanfattning: Controllerns kompetensområden.
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med två olika lediganslagna controllerbefatt-
ningar, d.v.s. det totala antalet utannonse-
rade controllerbefattningar var 39. Oftast
fanns det en eller två controllerannonser i en
tidning, i två fall kunde fyra annonser hittas i
samma tidning. De företag som utannonse-
rade representerade ett brett urval olika
verksamhetsområden, och sju företag var
börsbolag på Helsingfors Fondbörs’ huvud-
lista eller dotterbolag till dylika bolag. Två av
dessa företag hörde till samma koncern.

I 34 annonser användes benämningen
controller enbart eller med olika prefix. As-

sistant Controller söktes i fem annonser.
Prefix som förklarade befattningens organi-
satoriska placering var vanliga: Group Con-

troller förekom i två annonser, dessutom
söktes det en Company Controller, en Busi-

ness Area Controller och en Country Con-

troller. Då controllern finns på koncernnivå
är controllerfunktionen åtminstone till den
delen en centraliserad stabsfunktion medan
en Business Area Controller kan ha decent-
raliserats till en lokal enhet. Några företag
använde prefix för att markera arbetets in-
riktning: Business Controller söktes i fyra
annonser, och det efterlystes även en Finan-

cial Controller, en Group Financial Con-

troller och en Cost Controller. Business
Controllers arbete hade ofta en nära anknyt-
ning till företagets verksamhet, men i tre av
dessa fyra fall ingick det i någon mån även fi-
nansiell rapportering i en Business Control-
lers arbetsuppgifter, d.v.s. benämningen an-
vändes något inkonsekvent. Financial Con-
troller kunde här anses motsvara redovis-
ningschef. Av de två fall som förekom i
studien kunde utläsas att Financial Control-
lers nästan enbart sysslade med finansiell
rapportering. Detta var synnerligen klart i en
annons där det angavs att Financial Control-
ler skall ansvara för koncernens års- och
kvartalsredovisning enligt den finska lagstift-
ningen och US GAAP.

I 5 annonser av 39 kombinerades control-
lerbenämningen med någon annan benäm-
ning. Den vanligaste kombinationen var eko-

nomichef/controller, som användes i tre

annonser. Ett handelsföretag sökte en kon-

torschef/controller då ”den nuvarande kon-
torschefen byter till andra uppgifter”. Även
en specialist i koncernredovisning/con-

troller efterlystes. Det är motiverat att an-
vända dubbla benämningar ifall en person
har olika typer av arbetsuppgifter och an-
svarsområden, men ofta kan det vara fråga
om att företaget är osäkert om vad en con-
troller egentligen skall göra och hur platssö-
kande uppfattar befattningen. Detta lyfter
även Mattson (1987) fram gällande sin
undersökning i Sverige. Han påpekar att de
mera traditionella benämningarna såsom
ekonomi- eller redovisningschef förknippas
med ledarskap medan en controller antingen
kan jobba ensam på gräsrotsnivån eller inne-
ha en ledarposition (Mattsson 1987). För att
locka sökande kan ett företag då inkludera
något slags ”chefstillägg” i sin controlleran-
nons. Eftersom syftet med platsannonser in-
te enbart är att rekrytera nya anställda, utan
även att ge en bild av företaget och dess
verksamhet, kan controllerbenämningen an-
vändas för att ge ett intryck av ett modernt
företag som följer tiden.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Ovan diskuterades det vad en aktiv och af-
färsinriktad controller skall syssla med och
om traditionell rapportering och registrering
har fått ge vika för mera beslutsstödande
uppgifter. För att illustrera situationen har
jag gått genom arbetsuppgifterna och an-
svarsområdena för de utannonserade con-
trollerbefattningarna och försökt gruppera
dem i de termer som kommit upp i den tidi-
gare forskningen. I de fallen där texten i an-
nonsen var mycket kortfattad eller vag har
jag varit tvungen att göra en subjektiv be-
dömning av arbetsuppgifternas karaktär.

Vid grupperingen av arbetsuppgifterna
utgick jag ifrån att finansiell (extern) redo-
visning och rapportering upprättas på års-
eller kvartalsbasis och har en standardiserad,
utifrån angiven form, medan redovisning och
rapportering för företagsledning (intern re-
dovisning) är ämnad att stöda verksamheten.
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Operativ månadsrapportering har jag såle-
des klassificerat som redovisning för före-
tagsledning om än den som arbetsuppgift
kan vara mycket nära finansiell redovisning.
Gränsdragningen mellan finansiell redovis-
ning och redovisning för företagsledning
skapade problem i några annonser där det
t.ex. stod att controllerns arbetsuppgift var
att ”producera (ekonomisk) information”
eller ”försäkra rapporteringens höga kva-
litet”. Enligt Granlund och Lukka (1997a) är
redovisning för företagsledning och finansi-
ell redovisning ofta integrerade i finländska
företag, vilket leder till att speciellt i små
företag kan indelningen vara irrelevant ock-
så gällande arbetsuppgifterna. Arbetsupp-
gifter relaterade till finansiell redovisning

och rapportering nämndes för 2/3 (26 av
39) av de utannonserade controllerbefatt-
ningarna. I några annonser var dessa arbets-
uppgifter mycket dominerande. T.ex. ett in-
dustriföretag definierade controllerns huvud-
sakliga arbetsuppgifter som rapportering –
bokföring – löneadministration. Även ar-
betsuppgifter som medverkan i IAS-projekt,
deltagande i revision och intern kontroll,
konsolidering och koncernrapportering
samt beskattning togs upp i annonserna. Un-
gefär lika ofta, i 27 annonser, förekom ar-
betsuppgifter som tangerade redovisning

och rapportering för företagsledning.
Produktkalkylering, aktivitetsbaserad kalky-
lering och kostnadsuppföljning nämndes i
detta sammanhang. Fast respondenterna i
Malmi et al:s (2001) undersökning förut-
spådde att utveckling och användning av ba-
lanserat styrkort kommer att få en större
vikt i arbetet nämndes balanserat styrkort
eller icke-finansiella mått inte i en enda an-
nons. Jag behandlade budgetering och

annan verksamhetsplanering skilt, och
dylika arbetsuppgifter förekom i 15 annon-
ser. En utrustningsleverantör angav att con-
trollern skall koordinera budgeteringspro-
cessen, medan en statlig informationstjänst-
central i controllerns arbetsuppgifter inklu-
derade ”verksamhets- och ekonomisk
planering på kort och medellång sikt”, vilken
kan antas få även strategiska inslag. Den of-
tast förekommande arbetsuppgiften i an-
nonserna var olika utvecklingsaktiviteteter

som nämndes i 33 av de 39 annonserna. Van-
ligen var det fråga om utveckling av proces-
ser, system eller rapportering. Detta stäm-
mer överens med Järvenpääs (2002) iaktta-
gelse att utvecklingsarbetet kan spela en
större roll i controllerns arbetsuppgifter än
hittills har dokumenterats. Det kan omfatta
många olika typer av aktiviteter, och vilken
vikt dessa aktiviteter sist och slutligen får i

Tabell 1. Sammanfattning: Arbetsuppgifterna och ansvarsområdena för de utannonserade controller-
befattningarna.

Arbetsuppgift/ansvarsområde Frekvens (av de totalt 39 fallen)

Utveckling (av processer, system, rapportering) 33 

Redovisning och rapportering 27 

Finansiell redovisning och rapportering 26

Budgetering, verksamhetsplanering 15

Hela ekonomiförvaltningen, allmän administration 9

Verksamhetsspecifika arbetsuppgifter 9

Analys (av relationstal, ad hoc) 5

Rådgivning 5

Ekonomiavdelningens föreståndaruppgifter 4

Stöd i beslutsprocessen 1

Skolning inom organisationen 1
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controllerns arbete går inte att utläsa av an-
nonserna.

I de annonser där det söktes en ekonomi-
chef/controller eller en kontorschef/control-
ler eller/och där det var fråga om relativt små
företag, nämndes det oftare än i andra an-
nonser att controllern skall ansvara för hela

ekonomiförvaltningen och handha även
allmänna administrativa uppgifter. I fyra
företag skulle controllern fungera som eko-
nomiavdelningens föreståndare. I några fall
skulle de uppräknade arbetsuppgifterna
medföra ett helhetsansvar som är mera ty-
piskt för en ekonomichef än för en controller.
Beslutsstödande arbetsuppgifter förekom i
enstaka fall. Rådgivning och analysuppgif-

ter (av relationstal eller ad hoc) togs upp i
fem annonser, skolning inom organisatio-

nen och stöd i beslutsprocessen nämndes
vardera en gång. Av annonsen av ett företag
som tillverkar flaggor och flaggstänger fram-
gick det att företaget har en strategisk fokus,
och i detta företag hörde förberedning och
analys av strategiska projekt till controllerns
arbetsuppgifter. Denna annons var den enda
av de 39 där det strategiska perspektivet
kom fram, vilket är en klar skillnad jämfört
med Mattssons (1987) motsvarande svenska
undersökning där det nämndes i nästan hälf-
ten av fallen. Några av de utannonserade
controllerbefattningarna var starkt inriktade
på informationsteknik.

Lokalisering och ansvarsförhållanden

Decentralisering av redovisare till linjeorga-
nisationen används av företag för att redovi-
sarna med sin ekonomiska kompetens kunde
stöda enhetens verksamhet och bidra till de
produkt- och kundbeslut som där fattas. En
dylik decentraliserad redovisare kan kallas
för controller. Mot denna bakgrund analyse-
rade jag de utannonserade controllerbefatt-
ningarna gällande deras organisatoriska pla-
cering.

I 28 fall av de totalt 39 kunde controller-
befattningen anses vara centraliserad. Ut-
tryck som ”controller till koncernens ekono-
miförvaltning”, ”controller till ekonomiavdel-

ningen/huvudkontoret” eller ”controller till
vårt kontor för att ansvara för företagets eko-
nomiförvaltning” användes i dessa annonser.
Även ansvarsförhållanden, d.v.s. vem con-
trollern skall rapportera till, beskriver con-
trollerns ställning i organisationen. En cen-
traliserad controller jobbar ofta under led-
ning av en funktionell chef, t.ex. i en bygg-
koncern där ”befattningen organisatoriskt är
underställd koncernens ekonomichef”, eller
rapporterar till den verkställande direktören
som i ett företag där Group Controllern ”rap-
porterar direkt till koncernens direktör”. I 5
fall av 28 var controllern medlem i en con-
troller- eller annan sakkunnigorganisation,
och t.ex. ett fiberföretag sökte en controller
till sin Corporate Business Controlling -enhet.
Företagen med en specifik controllerorga-
nisation var i regel större koncerner.

8 av de 39 utannonserade controllerbe-
fattningarna var decentraliserade till affärs-
enheter. T.ex. ett teknologiföretag sökte en
controller till en av sina fabriker, och ett före-
tag som tillverkar hanteringsutrustning för
cellulosa- och pappersindustrin ville anställa
en Assistant Controller till företagets cellulo-
safabrikdivision där controllern skall ”funge-
ra i nära samarbete med cellulosafabrikdivi-
sionens ekonomiledning, försäljning, leve-
ransprojekt och produktkontroll”. Aktivt
samarbete betonades även i två andra annon-
ser. I ett transportföretag skulle controllern
samarbeta med den verkställande direktö-
ren, linjecheferna, ekonomiförvaltningen
och divisionen i Europa. I fem fall var con-
trollern medlem i ledningsgruppen, antingen
på koncern- eller enhetsnivå beroende på
controllerns organisatoriska placering. Fast-
än endast ett företag i sin annons angav att
controllern skulle medverka i beslutsfattan-
det antar jag att alla de controllers som deltar
i en ledningsgrupp har möjligheter att utöva
inflytande.

Kompetenskrav

På basis av tidigare forskning konstaterades
det att controllerns kompetens grundar sig
på redovisningskunnande och kunskaper i
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informationsteknik. Förutom dessa behöver
controllern strategisk och pedagogisk/kom-
munikativ kompetens. Söker företag då akti-
va, mera framtidsinriktade controllers? De
kunskaper och färdigheter som prioriteras i
rekryteringen påverkar vem som anställs i
controllerbefattningen, och i sista hand är
det den anställda personen som utformar ar-
betets innehåll. De kompetenskrav som ställs
på en controller avspeglar likaså företagsled-
ningens uppfattningar om controllerns roll i
organisationen.

Tabell 2. De utannonserade controllerbefattnin-
garnas placering i organisationen.

Placering Frekvens 
(av de totalt 39 fallen)

Centraliserad, i en (koncern)stab 28

Decentraliserad, i en affärsenhet 8

Av 3 annonser kunde det inte härledas var i 
organisationen controllern skulle arbeta.

I 37 av de totalt 39 annonserna fanns det öns-
kemål om controllerns utbildning och/eller
tidigare arbetserfarenhet. I några annonser
hade utbildningen specificerats som högsko-
leexamen i redovisning, men vanligen angavs
endast att befattningen förutsätter en lämp-
lig (ekonomisk) (högskole)utbildning. På ba-
sis av annonserna verkar högskoleexamen
vara en fördel, men inte en absolut nödvän-
dighet, för en controller, detta gäller speciellt
i små företag. I fem annonser jämställdes
ekonomexamen med tradenomexamen,
d.v.s. det söktes antingen en ekonom eller en
tradenom. Ett bageriföretag ansåg diplo-
mingenjörsexamen i industriell ekonomi vara
en lämplig utbildningsbakgrund för sin con-
trollerbefattning. Lindvall (2001) har upp-
täckt en tendens att i ökad grad rekrytera in-
divider med någon annan grundutbildning än
ekonomisk till controllerbefattningar. Enligt
honom uppfattas det ofta vara enklare att lä-
ra tekniker ekonomi än att försöka lära eko-
nomer teknik. Denna studie stöder inte detta
resonemang, fast det borde noteras att här

analyserades endast annonserna, inte vem
som företagen anställer på basis av dem. Att
controllern skulle ha några års arbetserfa-
renhet av motsvarande uppgifter nämndes i
alla annonser förutom i två där det söktes en
Assistant Controller. Även en Group Financi-
al Controller med åtminstone 5–10 års ar-
betserfarenhet efterlystes, d.v.s. i detta fall
var det fråga om en seniorposition. Om den
önskvärda arbetserfarenheten hade specifi-
cerats, gällde den vanligen finansiell redovis-
ning och rapportering: bokföring, bokslut,
koncernredovisning och ekonomiförvaltning
i en internationell verksamhetsmiljö lyftes
fram i annonserna. Två företag ansåg bak-
grunden som revisor vara en fördel. Om med
controller avses en ekonomistyrningsspecia-
list är det svårt att motivera sådana kompe-
tenskrav, men det är även möjligt att företa-
gen på detta sätt hade försökt uttrycka det
redovisningskunnande som controllerns
kompetens bygger på.

Jag analyserade de utannonserade con-
trollerbefattningarna även gällande infor-

mationstekniska, kommunikativa och

strategiska kompetenskrav. Att controllern
skulle ha någon slags datorvana nämndes i 22
annonser av 39. Detta stöder antagandet att
även den informationstekniska kompetensen
kan anses vara en grundförutsättning i con-
trollerns arbete. Datorprogrammet som of-
tast nämndes i detta sammanhang var SAP
(5 fall). Det behöver dock inte endast vara
fråga om hur olika program används. T.ex. ett
företag som har specialiserat sig i kopierings-
och utprintningsutrustning förväntade sig
att controllern skulle ha en vision av hur in-
formationsteknik kan utnyttjas i affärsverk-
samheten. Kommunikations- och/eller sam-
arbetsförmåga förutsattes i 17 annonser.
T.ex. en livsmedelskedja sökte en controller
med ”samarbetsförmåga samt bra kommuni-
kationsförmåga i tal och skrift”. Det var rela-
tivt svårt att spåra krav om strategisk kompe-
tens i annonserna. Jag tog med alla önskemål
om controllerns kännedom om branschen
och intresse för affärsverksamheten och hit-
tade dylika uttryck i åtta annonser. En kläd-
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affärskedja gjorde ett undantag i detta avse-
ende och sökte en framför allt en affärs- och
resultatinriktad Country Controller. I en
australiensisk undersökning av Schoch och
Perera (2001) noterades det att strategiskt
inriktade företag tenderar att efterlysa kun-
skaper i redovisning för strategisk ledning i
sina platsannonser. Denna studie gav inte
upphov till sådant resonemang. Ordet ”stra-
tegi” och motsvarande uttryck förekom säl-
lan i de finländska annonserna, vilket ger det
intrycket att strategiska frågor inte upplevs
som särskilt viktiga i controllerns arbete. Det
är dock sannolikt att detta påverkas av på vil-
ken organisationsnivå controllern jobbar.

I annonserna lyftes det fram ett kompe-
tenskrav som i litteraturen inte har diskute-
rats i samma utsträckning som de ovannämn-
da: språkkunskaper, vanligen i engelska och
svenska, nämndes i 30 av de 39 annonserna.
Som person skall en controller framför allt
vara självständig, initiativtagande, aktiv, ana-
lytisk, stresstålig, systematisk, flexibel, nog-
grann och ansvarsfull. Dylika egenskaper för-
utsätts i alla ledarpositioner, inte endast i
controllerbefattningen. Ett alkoholdryckes-
företag sammanfattade i sin annons att ”du
kan organisera ditt eget arbete, förhandla
diplomatiskt och koncentrera dig på att hitta
den väsentligaste informationen. ...du moti-
veras av vad siffrorna berättar”. Självständig-
heten togs upp i 12 annonser, och typiskt

stod det att controllern skall vara självstän-
dig men samarbetsvillig. I några fall var de
kompetenskrav som ställdes på controllern
nästan stålmanaktiga. T.ex. ett företag kon-
staterade att den blivande Group Controllern
”trivs även med människor, siffror, detaljer
och informationssystem”. I andra annonser
räknades det upp en mångfald av olika ar-
betsuppgifter och ansvarsområden och till
sist noterades att controllern skall kunna
hantera stress i sitt arbete. Möjligheten för
controllern att växa i sin roll uttrycktes som
”möjlighet att utveckla och utvidga din ar-
betsbeskrivning”, ”alla möjligheter att växa
till en viktig framgångsfaktor för kedjan” och
”du har utvecklingspotential och är beredd
att växa med dina uppgifter”.

AVSLUTANDE DISKUSSION
Den empiriska studien bekräftar att control-
lerbenämningen har fått fotfäste i den fin-
ländska företagsvärlden, men att den tills vi-
dare används på ett varierande sätt. Studien
visar att en renodlad controllerbefattning
fortfarande är sällsynt, och många företag
kunde snarare anses utannonsera en ekono-
michefsbefattning med några controllerin-
slag. Vissa beslutsstödande arbetsuppgifter
ingick i de utannonserade controllerbefatt-
ningarna, men även traditionell rapportering
nämndes i två tredjedelar av annonserna. Be-
nämningen Financial Controller har vuxit

Tabell 3. Sammanfattning: Kompetenskraven för de utannonserade controllerbefattningarna

Kompetensområde Frekvens (av de totalt 39 fallen)

Redovisningskunnande 
(lämplig (ekonomisk) utbildning och/eller arbetserfarenhet) 37

Informationsteknisk kompetens 
(datorvana) 22

Kommunikativ kompetens 
(kommunikations- och/eller samarbetsförmåga) 17

Strategisk/verksamhetskompetens
(branschkunskap, affärsintresse) 8

Språkkunskaper 30
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fram att beteckna en ”controller” inriktad på
finansiell redovisning och rapportering, och i
de analyserade annonserna användes denna
benämning som synonym för redovisnings-
chef. Endast en bråkdel av de utannonserade
befattningarna var lokaliserade till en lokal
enhet, och studien tyder på att controllers in-
te har decentraliserats till linjeorganisatio-
nen i samma utsträckning som decentralise-
ring har diskuterats i litteraturen. Här bör
dock noteras studiens begränsade omfatt-
ning. Redovisningskunnandet, som lyftes
fram i så gott som alla annonser, åtskiljer
controllerbefattningen från andra ledarposi-
tioner. Ytterligare efterlystes det i annon-
serna kunskaper i informationsteknik samt
kommunikations- och samarbetsförmåga,
medan kompetenskrav gällande strategier
och affärsverksamhet spelade en mindre roll.
Behovet av controllerns strategiska kompe-
tens är dock svårt att fånga upp i denna typ
av studie. Controllerfunktionens form och
controllerns roll och uppgifter kan fortfa-
rande anses vara starkt personberoende.
Rollförändringen från kamrer till controller
kan förväntas bli en lång process, och den
innebär mycket annat än att redovisaren en-
bart byter titel. 
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att författaren – en forskare i cybernetik –
skrev om hur man lagrar och söker informa-
tion med hjälp av datorer, dvs. en för dåtida
förhållanden avancerad form av informa-

tionsbehandling. Han var dock inte först.
Begreppet i den betydelsen hade nämnts re-
dan 1986 i ett föredrag av Karl Wiig, en till
USA inflyttad norsk forskare, som då arbe-
tade med artificiell intelligens. 

Karl Wiig ångrar idag enligt egen utsago
sin beteckning men datorindustrins mark-
nadsförare förstod snabbt värdet av att an-
vända det spännande ordet kunskap istället
för det slitna ordet information i sina bro-
schyrer och produkter. Och så började dator-
industrin satsa världens största marknads-
budgetar på ”knowledge management” som
”the Next Big Thing”.

Det spelade då mycket liten roll att några
forskare påpekade faran av att likställa de två
begreppen Kunskap och Information. Våra
varningar för konsekvenserna av att tro att
kunskap skulle gå att ”managera”, dvs. på
svenska närmast ”hantera”, skilt från män-
niskan, negligerades av IT-forskarna och be-
tecknades som teoretiska hårklyverier av IT-
industrins företrädare. De påverkade värl-
dens industriledare att under 1990-talet in-
vestera enorma belopp, troligen snarare över
än under hundra miljarder euro, i ”kunskaps-
hanteringssystem” i en fåfäng förhoppning
om att de skulle bidra till att öka vinsterna.
En mycket stor del av dessa pengar kunde li-
ka gärna ha bränts upp. Hur mycket som gått
till spillo lär vi få aldrig veta. 

Därmed har vi fått den unika situationen
att ”knowledge management” har blivit ett
välkänt begrepp, som många människor
kopplar ihop med databaser och informa-
tionsbehandling. För en betydligt mindre
grupp specialister och chefer har ämnet att
göra med hur företag och människor utveck-
lar och använder kunskap för att skapa vär-
de. En definition som jag använder är: 

Kunskapsledning är: Att skapa värde från

immateriella tillgångar.

F ör en som blivit utsedd till ny professor i
ett ämne måste det vara tämligen ovan-
ligt att inleda sin installationsföreläsning

med att säga att ämnet har en olycklig be-
teckning.
Det olyckliga märker man direkt som man sö-
ker en svensk översättning av ”knowledge
management”. Det svenska begreppet Kun-

skapsledning är jag skyldig till – jag använde
det som titel på en bok som publicerades
1990. Med begreppet avsåg jag ledning/styr-
ning av kunskapsarbete och kunskapsföre-
tag. Boken och titeln översattes aldrig till
engelska men tanken att man skulle kunna
”leda kunskap” utan koppling till människan
var – och är – för mig helt främmande.

Så när jag första gången stötte på den
engelska termen Knowledge Management i
en artikel 1991 blev jag mycket förvånad över
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Redan nationalekonomins fader Adam Smith
konstaterade: 

”Det fasta kapitalet kännetecknas av att det

ger inkomst eller profit, utan att det om-

sättes eller byter ägare. Det består (förutom
maskiner, byggnader och jordförbättringar
förf. red) av förvärvade och nyttiga färdig-

heter hos invånarna eller samhälls-

medlemmarna”.

”Förvärvandet av dylika färdigheter.... ut-

gör ett fast kapital, som så att säga tar

gestalt i arbetarens (förf. red) person. På

samma gång som dessa talanger utgöra

en del av hans förmögenhet, utgöra de til-

lika en del av samhällets, som han tillhör.

En arbetares ökade färdighet kan betrak-

tas på samma sätt som en maskin eller ett

redskap som underlättar och förkortar ar-

betet, och som, fastän den drar en viss

kostnad, återgäldar den med profit.” (Adam

Smith 1776: Folkens välstånd. Bok II s.129–130 övers.

Emil Sommarin 1909.)

Konstaterandet att kunskaper har ett kapi-
talvärde är alltså inget nytt. Det enda ”nya”

som hänt sedan Adam Smith’s tid är en atti-
tydförändring i samhället. Företagarnas och
politikernas intresse att förstå och hantera
dessa immateriella kapitalvärden har ökat
mycket kraftigt under 1990-talet. 

OCH VARFÖR DENNA 
ATTITYDFÖRÄNDRING?
En orsak är troligen att börsvärderingen av
företagens förmögenhet har ökat kraftigt de
senaste femton åren på ett sätt, som varit
svårt att förklara med traditionella ekono-
miska teorier. 

Som exempel kan vi ta världens längsta
börsindexserie, Dow Jones industriindex.
Trots börsernas nedgång de senaste två åren
är värderingen av de 30 största industriföre-
tagens förmögenhetsmassa i USA fortfa-
rande på en historiskt sett mycket hög nivå.
Y-axeln visar värderingen av det bokförda
värdet i de industriföretag som ingår i Dow
Jones-index. En värdering på 100 % innebär
alltså att marknadsvärdet är lika stort som
det bokförda värdet. 

Normalt värderas alltså företagen över

Dow Jones Index 1920–2003
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sitt bokförda värde, men utvecklingen sedan
1990 har som synes varit exceptionell. 

Observera den förra toppvärderingen
som inträffade strax före depressionen 1929! 

Trots de uppenbara inslagen av börsspe-
kulation under slutet av 90-talet, är det ändå
viktigt att notera att vi här talar om traditio-
nell amerikansk tillverkningsindustri; det
finns inga ”dot.coms” i Dow Jones index. 

Den andra orsaken till det ökade intresset
är att den immateriella andelen av produktio-
nen ökar i produkter, i företagen och i sam-
hället i stort. 

Med Nokia 6800 mobiltelefon kan jag inte
bara göra saker som var helt otänkbara för tio
år sedan. Den väger dessutom endast 122
gram. Den telefon som Ericsson tillverkade
1954 och som bara kunde överföra tal väger
2385 gram, dvs 20 gånger mer. 

Nokia 6800, LM Ericsson 560/20 
2003. bakelit, 1954.

122 gram 2385 gram

Att det viktiga i en ekonomi numera väger li-
te illustreras också av att den amerikanska
produktionen år 2000 vägde ungefär lika
mycket i ton som etthundra år tidigare – men
att det inflationsrensade värdet är ca 20
gånger högre idag. Beräkningen gjordes av
den amerikanske centralbankschefen Alan
Greenspan som konstaterade att i stort sett
hela värdeökningen under 1900-talet i den
amerikanska ekonomien därmed skulle vara
”immateriell”.

Ökningen av den immatrialla andelen i
produktionen och ökningen av övervärdet på

börsen har skett parallellt. Skulle företagen i
Dow Jones-index bli uppköpta till börsvär-
det, måste det överstigande värdet redovisas
som en immateriell tillgång, eller ”goodwill”, i
det köpande företagets redovisning. Det lig-
ger därmed nära till hands att jämföra detta
goodwillvärde på börsen med utvecklingen
mot alltmer immateriell produktion; dvs. det
överstigande värdet skulle kunna vara en
approximation av denna immateriella kapi-
talresurs totala värde i pengar. 

Begreppet ”Knowledge Managements”
popularitet i företagarkretsar kan bero på att
ordet ger ett implicit löfte om att det går att
skapa mervärde om ledningarna kan lära sig
hantera, leda och styra denna immateriella
resurs på bättre sätt. Och nog vore det fint,
om det var så enkelt att man kunde göra det-
ta genom några enkla investeringar i IT-ut-
rusting!

Problemet är att de ur konkurrenssynvin-
kel mest värdefulla immateriella resurserna
är ”osynliga” och bundna till människor. Den
värdefulla kundrelationen går inte att ta på,
en människas unika kunskap kan inte ses, de
processer som ger konkurrensfördelar är
värdefullast så länge som de inte görs synliga
för konkurrenter. 

Forskningens viktigaste bidrag under
denna tidiga tid inom området har därför va-
rit att skapa en vokabulär, så att man kan pra-
ta om dessa osynliga företeelser. Innan vi har
ett accepterat språk kan kunskapen endast
ökas och överföras genom tradition och erfa-
renhet. Sedan måste denna vokabulär gå ige-
nom ett reningsbad, så att föroreningar tvät-
tas bort. Och här har vi faktiskt kommit en
bra bit på väg sedan våra första stapplande
steg på 80-talet. 

Vem tycker sig inte idag arbeta i ett
”kunskapsföretag”? Ordet har blivit en själv-
klarhet i vårt språk. Jag introducerade be-
greppet som beskrivning av den nya tidens
företag i den första bok jag skrev i ämnet
1986. Fanns därför inga kunskapsföretag fö-
re 1986? Naturligtvis fanns fenomenet, men
eftersom vi inte hade ord för det kunde vi in-
te prata om det eller forska om det och kun- 187

est 3/03 karl-erik sveiby



skapen om att leda den här nya typen av före-
tag kunde bara överföras genom praktisk er-
farenhet begränsad till enskilda företag.

Ord som tyst kunskap, osynlig balans-

räkning, kundkapital, humankapital,

strukturkapital, intellektuellt kapital och
personalbokslut används idag alltmer själv-
klart utanför den snäva forskarkretsen. Kun-
skapsledning har därmed blivit en etablerad
forskningsdisciplin som aktivt bidrar till att
öka förståelsen om företagande. Vi har börjat
få ett accepterat språk som forskarna kan an-
vända både för att ställa gamla frågor på ett
nytt sätt och för att ställa helt nya frågor. 

Vilka är företagets immateriella tillgång-
ar? Hur bokför man en osynlig balansräk-
ning? Kan kunskapsprocesser användas för
att öka värdet på en kundrelation? Hur över-
förs tyst kunskap? Vilka villkor krävs för att
skapa ny kunskap? Kan intäkter vara imma-
teriella? Forskarna söker inspiration från för
företagsekonomin ovanliga källor: epistemo-
logi, etnologi, teatervetenskap, arkitektur, fi-
losofi, pedagogik, konst, musikvetenskap.

Vi kan idag tämligen säkert påstå att kun-
skap och andra immateriella resurser är helt
centrala i både företag och i offentlig förvalt-
ning. Oavsett vad man idag producerar är det
immateriella värdet dominerande och det
som ger konkurrensövertaget på marknaden
eller värdet för medborgarna. 

Nya begrepp och koncept har bara ett
egentligt existensberättigande; kan vi med
hjälp av begreppen öka förståelsen av värl-
den omkring oss? Huruvida just begreppet
”knowledge management” som sådant över-
lever det testet på lång sikt är därför ännu en
öppen fråga. 

Eftersom kunskapsledning i den bety-
delsen, som vi lägger in i det på Hanken, tar
sin utgångspunkt i företagets immateriella
tillgångar kan disciplinen placeras under
huvudrubriken ”resursbaserade” synsätt i
strategi och organistionsteori. 

Men det har potentialen att bli något mer.
Det var detta som var avsikten med titeln på
min doktorsavhandling 1994; Towards a

Knowledge Perspective on Organisation.
Jag ville peka på att Kunskapsledning är ett
synsätt med stor potential; det kan leda fram
till ett nytänkande om varför företag blir till
och överlever, dvs. en ny kunskapsbaserad
”Theory of the Firm”.

Kunskapsledning befinner sig därför i en
mycket spännande fas som forskningsområ-
de de närmaste åren. Sedan några år lärs
kunskapsledning ut på universitet och hög-
skolor i hela världen och forskningen är
mycket livaktig. Tack vare att vi har varit ti-
digt ute ligger Norden bra till i, inte minst
Hanken, som på professor Guy Ahonens initi-
ativ började bygga upp en grupp forskare re-
dan för fem år sedan i det här ämnet. 

Det var existensen av den forskargruppen
som fick mig att acceptera Hankens kallelse
till denna professur. På Hanken har vi nu
aderton doktorander inom området kun-
skapsledning/intellektuellt kapital i Helsing-
fors och i Vasa samlade i det vi kallar IC-
gruppen. Det är – såvitt jag kunnat utröna –
den största forskargruppen inom det här om-
rådet inte bara i Norden, utan i hela världen! 

Det är därför med tillförsikt och förväntan
som jag ser fram emot resultaten av de när-
maste årens KM forskning på Hanken!
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Från Venus och
från Mars –
om jämställdhet
som organisatorisk
fars

D e flesta organisationer sysselsätter indi-
vider av mer än ett kön. Trots detta ses
kön som begrepp idag som någonting ir-

relevant i organisationers verksamhet. Kön
är i allmänhet ett område som inte aktualise-
ras i det dagliga, förment könsneutrala arbe-
tet – att uttrycka könsrelaterade problem är
svårt eftersom det inte finns ett naturligt
språk att använda. Att diskutera och hantera
kön i organisationer upplevs som ett intrång
på individens integritet. Att ta upp könsfrå-
gor blir ett för långt steg, för nära den enskil-
de, då definitioner av begreppet kön ofta be-
gränsas till att omfatta biologiskt kön i bety-
delsen fysiska skillnader. Kön förknippas så-
ledes med våra roller i den biologiska
reproduktionsprocessen, med kroppslighet
och sexualitet som anses höra privatlivet till.
Fenomenet kön ses därför som ett besvärligt
ämne att hantera inom organisationer.

I dag har man inom ledningen för många
organisationer, medvetet eller omedvetet,

valt att negligera kön hos sina arbetstagare
med siktet på att skapa en könsneutral orga-
nisationskultur. Genom att ignorera kön och
poängtera individuella insatser tror man sig
bäst klara alla blindskär. På ett undermedve-
tet plan är dock kön som kategori ständigt
närvarande och könsblindheten är egentli-
gen bara en chimär. 

Alla organisationens medarbetare är med
om att konstruera kön i organisationen varje
dag även om dessa konstruktionsprocesser
sker på en undermedveten nivå. En organisa-
tion existerar inte heller i ett vakuum utan
skapar och återskapar det samhälle vilket det
är en del av. Ett företag är inte bara en orga-
nisation som producerar produkter och
tjänster utan också könsuppfattningar och
könsroller.

Under de senaste fem åren har jag besökt
ett stort antal organisationer för att intervjua
deras medarbetare om kön i organisationens
vardag. Trots att dessa organisationer till typ
och storlek varit mycket olika har jag ofta sla-
gits av den överensstämmelse i förhållande
till medarbetarnas förhållningssätt till kön i
organisationen som blottats i dessa diskuss-
sioner. Denna likhet har väckt en viss nyfi-
kenhet i mig; vad är det som gör att dessa
mycket olika organisationer är så lika i för-
hållande till kön? Varför konstrueras kön ofta
enligt samma stabila mönster?

Temat för denna avhandling är således
kön i organisationer och orsaken till att jag
börjat intressera mig för dessa frågeställning-
ar är mina egna erfarenheter från 20 år i ar-
betslivet. Jag är intresserad av hur man kon-
struerar kön och avser med detta uttryck den
process som vi alla är inblandade i hela tiden
när vi klassificerar individer, saker, naturfe-
nomen etc. enligt bekönade kategorier. 

Denna undersökning har börjat som en
studie med rent induktiv design och därför
har jag valt att börja min berättelse med att
beskriva materialinsamlingsprocessen.

Med mitt intresse för kön i organisationer
i bagaget har jag gått ut till några företag för
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att ta reda på hur kön konstrueras i dessa or-
ganisationer. Jag har valt att närma mig per-
sonalledare, dvs. personer som är ansvariga
för personalfunktioner i de i frågavarande
bolagen. Detta därför att jag antar att av bo-
lagens alla chefer är det sannolikt att åt-
minstone personalledaren i något samman-
hang kommit i kontakt med frågor som rör
konstruktion av kön.

Denna undersökning baserar sig på djup-
intervjuer med personalledare för 14 större
företag som är verksamma i Finland. Av in-
formanterna är 8 kvinnor och 6 män och
dessa personer representerar olika utbild-
ningar, ekonomer, diplomingenjörer, jurister,
statsvetare osv. och åldersgrupper; den yng-
sta informanten är 33, den äldsta 60. 

Intervjuerna är utförda ute i företagen
och har räckt från 2 till 4 timmar. Min mål-
sättning har varit att förmå mina informanter
att berätta så mycket som möjligt om kön och
konstruktion av kön i respektive organisa-
tion. Jag har inte haft ett fast frågeformulär
att följa men nog en struktur som jag strävat
efter att hålla mig till. Denna struktur har
omfattat 4 huvudområden; bakgrundsinfor-
mation om personen, allmänt om kön, kvinn-
ligt – manligt, jämställdhet osv., kön i organi-
sationen och kön i samhället. Informanterna
har således börjat med att berätta om sin
egen bakgrund med start i barndomen och
fortsatt med att berätta om hur hon eller han
definierar vissa nyckelbegrepp varefter
diskussionen styrts in på att locka fram be-
rättelser om hur kön konstrueras i det ifråga-
varande företaget.

Intervjuerna har transkriberats ord för
ord och senare bearbetats med datapro-
grammet QSR Nud*ist som är gjort för att
sortera stora mängder kvalitativa data. Den
viktigaste metoden för min analys har ändå
varit att lyssna på intervjuerna och läsa ige-
nom texterna om och om igen. Det här var en
kort sammanfattning av den empiriska pro-
cessen.

I följande avsnitt beskriver jag den teore-
tiska referensramen. Den induktiva designen
har fått ge plats för en abduktiv design, dvs.

en undersökning som pendlar mellan empiri
och teori. Den abduktiva processen har re-
sulterat i en teoretisk modell som är central
för analysen i denna avhandling.

När jag inledde datainsamlingen hade jag
vissa insikter i klassisk könsteori och en posi-
tivistisk syn på kunskap. Senare har jag in-
sett att det socialkonstruktionistiska synsät-
tet (enligt Berger och Luckmann, 1967; indi-
viden skapar själv sin sociala verklighet där
också kön är en social konstruktion) bättre
motsvarar mitt sätt att se på min omvärld.
Därmed kom kön som social konstruktion
som en naturlig del in i referensramen. För
att analysera hur kön konstrueras har jag valt
att utgå ifrån informanternas, dvs. de sociala
aktörernas, intresse för hur kön konstrueras,
deras föreställningar om problem och lös-
ningar när det gäller konstruktion av kön och
de resurser de har för påverkan på hur kön
konstrueras. För att förklara den stabilitet
som kan skönjas i hur kön konstrueras har
jag engagerat nyinstitutionell teori i form av
institutionella tryck i denna analys. Dessa
”teoriöar” har jag valt att koppla ihop till den
teoretiska modell som jag använder som bas
för att analysera materialet i denna avhand-
ling och modellen ser ut så här:

Varför konstrueras kön på liknande sätt i oli-
ka organisationer?

Denna modell syns förutom som en samman-
fattning av min presentation av den teore-
tiska referensramen också i avhandlingens
struktur; de empiriska kapitlen 5 om intres-
se, 6 om föreställningar och 7 om resurser
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handlar alla tre således om hur kön konstru-
eras medan det ävenså empiriska kapitel 8
behandlar de institutionella tryckens inver-
kan på hur kön konstrueras i organisationer. 

Syftet med denna avhandling kunde så-
lunda formuleras som att genom att undersö-
ka hur kön konstrueras i organisationer söka
svar på följande frågor: 

Hur konstruerar sociala aktörer kön i
företags vardag?

Påverkar institutionella tryck denna 
process?

Kan man urskilja återkommande mönster
– finns det en universell könsordning?

Hur konstrueras då kön i organisationer? I
den första delen av analysen har jag behand-
lat hur personalchefer konstruerar kön
genom att studera deras intresse för könsfrå-
gor, deras föreställningar om hur kön kon-
strueras och deras resurser för att påverka
denna process. 

Kategorin intresse har jag delat upp i två
underkategorier; privat intresse och profes-
sionellt intresse. Jag har kunnat konstatera
att det finns en hel del intresse för könsfrå-
gor på privat nivå beroende på förhållanden
under uppväxten: främst hos kvinnor med
barn. Kvinnor utan barn och de flesta män-
nen, med eller utan barn, har inget uttalat in-
tresse för hur kön konstrueras. När det gäller
erfarenheter av diskriminering som orsak till
privat intresse för hur kön konstrueras har
nästan alla kvinnor egna erfarenheter av
diskriminering vilket verkar ha lett till att de-
ras intresse aktiverats. De flesta männen är
nog medvetna om att diskriminering före-
kommer men har inte något större intresse
för att vidta åtgärder för att rätta till detta.

När det gäller professionellt intresse för
hur man konstruerar kön visar de kvinnliga
personalledarna ett större intresse för att
underlätta reproduktionsfasen för sina an-
ställda, dvs. den period då den anställda
skaffar barn och när barnen är små. De flesta
män såg denna fas som något nödvändigt ont.
När det gällde att se kön som tillgång visade
det sig att kvinnor kunde anse kön vara till-

gång i vissa situationer. Manligt kön såg
mycket få som tillgång – manligt kön är det
normala inom ledningspositioner och ingen
noterar det som tillgång. Däremot anser
nästan alla kvinnligt kön vara en tillgång i or-
ganisationer; kvinnorna är avvikare till den
manliga normen och kan därför ses som en
tillgång i vissa sammanhang.

Kategorin föreställningar har jag delat in
i tre underkategorier. Föreställningar om hur
kön konstrueras förekommer speciellt inom
tre områden: i fråga om urval, i fördelningen
av uppgifter och i umgänge mellan anställda i
företagen.

I urvalssituationer blir kön viktigt som ka-
tegori som berättigar till vissa typer av upp-
gifter eller till vissa hierarkiska nivåer. En se-
gregerad rekryteringsbas fungerar som be-
gränsande faktor – det finns inte tillräckligt
kvinnor med teknisk utbildning anser majori-
teten av de manliga informanterna. Därför
finns det så lite kvinnliga chefer eftersom
cheferna ofta rekryteras från den tekniska
sektorn. 

En annan faktor som inverkar i urvalssitu-
ationer är att man ofta väljer en efterträdare
som liknar företrädaren vilket oftast är en
man när det gäller ledningspositioner. Också
denna typ av filtrering i rekrytering segrege-
rar könen.

Det finns också en tredje typ av segrege-
ring som skiljer könen åt. Det krävs i allmän-
het mera av kvinnor om de skall nå ledar-
poster; mera utbildning och andra meriter
och detta krav syns också i detta sampel;
kvinnorna är överlag mera utbildade.

Också i fördelning av uppgifter inom or-
ganisationen förekommer segregering; såväl
på en vertikal som på en horisontell nivå.
Kvinnor och män återfinns i olika uppgifter i
företagen och på olika nivåer. 

I värdering av arbetet förekommer det
också skillnader mellan könen – män är i re-
gel bättre avlönade än kvinnor och de bran-
scher som domineras av män åtnjuter i all-
mänhet högre uppskattning än kvinnodomi-
nerade branscher vilket också syns i lönesta-
tistiken.
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Biologisk predestinering innebär att rol-
ler i reproduktionsprocessen försätter könen
i olika positioner på arbetsmarknaden vilket
har återverkningar på utfall av urval. Kvinnor
ses pga. ett eventuellt kommande moder-
skap som en potentiell risk vilket anses utgö-
ra hinder för en karriär i ledningen.

Också i umgänget mellan människor i or-
ganisationer förekommer föreställningar om
hur kön konstrueras i dessa interaktioner.
Homosocialitet – att könen föredrar att um-
gås inom sig – verkar förekomma främst
bland män men också ibland bland kvinnor. 

Sexualitet segregerar i detta sampel; he-
terosexuella roller påverkar i vissa situatio-
ner umgänget mellan män och kvinnor. De
flesta männen och flere kvinnor anser att det
är en del av naturens ordning att män skall
vara det dominerande könet; en majoritet av
informanterna anser det vara normalt att
mannen är jägaren.

Kvinnor är oftast en minoritet inom led-
ningen i dessa företag och bland dessa infor-
manter i minoritetsposition kan man urskilja
olika strategier för att hantera en utsatt ställ-
ning.

Kategorin resurser delar jag in i tre
underkategorier. Vilja, kunskap och makt är
de tre resurser som framträder tydligast i
materialet. När det är fråga om vilja att på-
verka konstruktion av kön är alla kvinnorna +
en man positivt inställda. Majoriteten av
männen har ingen vilja att påverka denna
process med motiveringen att det är bra som
det är nu. Ett sådant synsätt torde leda till att
dessa personer också i fortsättningen kom-
mer att konstruera kön enligt traditionell
modell.

Sex informanter har någon form av kun-
skap om hur kön konstrueras i organisatio-
ner; fyra har formell kunskap (från t.ex. kur-
ser) – två kvinnor och två män.

Makt att påverka hur kön konstrueras är
också en bristvara. Bara tre informanter, två
kvinnor och en man, anser sig ha makt att di-
rekt påverka i dessa frågor men en stor del av
dessa personalledare har ändå en hel del in-
formell makt som kunde användas i urvalssi-

tuationer eller i värdering av arbete.
I dessa resultat kan man iaktta olika skil-

jelinjer gällande olikhet som går mellan kö-
nen – män och kvinnor verkar vara segrege-
rade när det gäller både funktioner och hie-
rarkier i företagen och män och kvinnor kon-
struerar också, eventuellt som en följd av
detta, kön på olika sätt. Män konstruerar gär-
na kön enligt traditionella mönster med
undantag för en manlig informant som ofta
konstruerar kön på ett från könsordningen
avvikande sätt. Kvinnor däremot strävar ofta
efter alternativa sätt att konstruera kön dvs.
försöker påverka den rådande könsordning-
en mot en förändring. Det verkar finnas en
tydlig skillnad mellan dessa könsgrupper –
kvinnligt socialt kön konstrueras annorlunda
än manligt socialt kön.

Av denna orsak har jag valt att lyfta upp
begreppet jämställdhet som ett centralt be-
grepp i slutdiskussionen då jämställdhet i
vissa sammanhang är det mera etablerade
begreppet för en alternativ modell för kon-
struktion av kön. Likväl vill jag i detta sam-
manhang påpeka att jämställdhet är ett be-
grepp som verkar passa mycket illa in på si-
tuationen i dagens näringsliv – det antyder
resultaten av min studie med all önskvärd
tydlighet.

Vad finns det då för möjligheter att påver-
ka de processer i vilka kön konstrueras så att
de kunde blir mera inriktade på jämställd-
het? Jag har behandlat tre olika tillväga-
gångssätt för hur man från samhälleligt håll
eventuellt kunde påverka denna process;
med hjälp av institutionella tryck. I kapitel 8
har jag analyserat och tolkat hur institutio-
nella tryck påverkar konstruktion av kön. Jag
har studerat hur tvingande tryck, normativt
tryck och mimetiskt (dvs. ett tryck som får
företagen att imitera varandras metoder för
att få den nödvändiga legitimiteten) påver-
kar dessa informanter. 

Jag har operationaliserat tvingande
tryck som ”Lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män” och analyserat hur denna
lag påverkar konstruktion av kön. Mina resul-
tat visar att denna lag har mycket liten effekt



på hur kön konstrueras i dessa företag. De
enda viktigare effekterna kunde kategorise-
ras som stödande och berättigande av kvin-
nors krav på bättre förhållanden i arbetslivet.
Några direkta effekter på vardagen i företa-
gen har denna lag inte. Inget av de 14 delta-
gande företagen har t.ex. någon fungerande
jämställdhetsplan som är ett av de viktigaste
redskapen som lagen ger företagen för arbe-
tet för jämställdhet.

Normativa tryck är i detta arbete opera-
tionaliserat som påverkan av professionella
organisationer som utbildningsinstitutioner,
professionella nätverk och filtrering i rekry-
tering. Eftersom det inte förekommer något
yrkesinriktat utbildningsalternativ i Finland
för personalledare faller den första variabeln
bort. Det finns vissa mindre professionella
nätverk men dessa har ännu idag för begrän-
sat inflytande för att kunna avses ha ett nor-
mativt inflytande på sina medlemmars kon-
struktion av kön. Med filtrering i rekrytering
avses i detta sammanhang personalledarnas
egen sållning av hugade aspiranter till yrket
men eftersom personalledning inte ses som
en profession i Finland idag så faller också
denna variabel bort. Det finns kanske norma-
tiva tryck men dessa går inte att spåra i detta
material.

Mimetiskt tryck innebär ett företagen
imiterar varandras metoder och modeller för
att få den för verksamheten nödvändiga legi-
timiteten. Som exempel på mimetiskt tryck
har jag valt två modeller som egentligen är
varandras motsatser; diversitetsprogram2

och den könsblinda modellen. Diversitets-
program har jag lyft fram som en möjlig me-
tod för att rätta till en hel mängd av olika pro-
blem som förekommer när man konstruerar
kön. Trots att denna typ av modell kunde
hjälpa både företag, företagens anställda; bå-
de män och kvinnor men speciellt kvinnorna
– så intresserar denna modell inget av företa-
gen. Det finns inget intresse för att satsa på
diversitet och mångfald i de organisationer
som studerats.

Den andra modellen verkar däremot vara
en ganska god beskrivning av hur kön kon-
strueras i det finländska näringslivet idag.
Den könsblinda modellen kan till stora delar
ses som stommen i en universell könsordning
som styr hur kön konstrueras i dessa företag.
Denna modell anger ett mönster för hur man
kan handskas med kön som företagen
anammat och imiterat av varandra. Enligt ny-
institutionell teori är (DiMaggio & Powell,
1983, Scott, 1985) företag beroende av att få
legitimitet för sin verksamhet från omgiv-
ningen och den könsblinda modellen har bli-
vit ett trygg alternativ för de flesta företagen.

Den könsblinda modellen verkar fungera
som en isomorf könsordning i näringslivet:
det är enligt denna modell som man konstru-
erar kön i organisationernas vardag. Den
könsblinda modellen undviker att problema-
tisera kön i organisationer vilket leder till att
man på detta sätt varken noterar den överre-
presentation av män som finns i företagen
eftersom mannen är det osynliga könet eller
den ojämnhet i möjligheter som förekommer
mellan kvinnor och män. Slutsatsen av detta
kan inte bli annat än att det inte finns några
effektiva metoder för att utifrån påverka
dessa processer. För att få en ändring till
stånd måste viljan till förändring komma in-
ifrån företagen eller i form av ett behov av en
ny form av legitimitet från omgivningen.
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KEYNES AND THE MICRO-FOUNDATIONS OF MACROECONOMICS........................................131

In this paper I argue that the development of  “Keynesian” economics for several decades has been
dominated by various attempts to find adequate micro-foundations for macroeconomics. As a result
the discrepancies between “Keynesian” macroeconomics and the economics of Keynes as he actually
presented it in The General Theory has been ever increasing. In my concluding remarks I argue that
Keynes’ own analyses actually come quite close to the methodological considerations that has emer-
ged within the philosophical position of critical realism. Further explorations of this alliance may pro-
vide a constructive basis for the future development of micro- as well as macroeconomics.
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EVA LILJEBLOM (Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki, Finland)

JOUKO YLÄ-LIEDENPOHJA (University of Tampere, Finland)

THE IMPORTANCE OF THE SOURCES OF FINANCE IN THE TAXATION 

OF INTERNATIONAL INVESTMENTS .................................................................................................... 153

The dividend tax capitalization hypothesis is applied to the investment and financing decisions of a
multinational enterprise. The novelty is to analyse tax conditions for the existence of a third country
finance company. The comparisons among different financing sources are shown to depend on the tax
treatment of the foreign-source euro profit in relation to the domestic-source one within the multi-
national company. The finance companies are argued to derive their tax benefits primarily from not
being taxed on realization gains on their portfolios of foreign subsidiaries of the multinationals.

PETER BJÖRK (Swedish School of Economics and Business Administration, Vaasa, Finland)

ASSOCIATIONS THE SWEDISH ECOTOURISM LABEL GENERATES .......................................... 163

Brands constitute today an essential part of the market communication companies are engaged in.
One dimension of brand marketing is labelling. Information that labels convey is transformed into
meaning through the perception and information processes of the consumers. Associations that
ecotourism labels generate have not interested tourism researchers although ecotourism is a fast
expanding business sector. The purpose of this article is to study associations that the Swedish
ecotourism label activates among potential Finnish ecotourists, and to investigate if the respondents
find it appropriate that Finnish ecotourism firms use the Swedish ecotourism label. The results,
which are based on personal interviews, show that the respondents associate the Swedish
ecotourism label to Vikings, rune carving, environmentally friendly tour, and family adventure. The
values the Swedish ecotourism association wants to convey by their label is not completely fulfilled.
The respondents are of the opinion that ecotourism labelling is important but they question the
suitability that Finnish ecotourism firms use the Swedish ecotourism label.

HENNA LASSI (Åbo Akademi University, Finland)

THE WORK AND FUNCTION OF A FINNISH CONTROLLER .................................................... 173

The article examines the role of the Finnish controller in the light of the open controller positions ad-
vertised in a leading newspaper under a period of six months. The results show that a genuine control-
ler is still a rather rare species in Finnish companies, but tasks related to management support, often
seen to characterize the function of a controller, were mentioned in some cases.
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