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LEDARE

• 

Ljusglimtar mitt i vintern
Tom Björkroth

Jag hade i januari glädjen att delta i EVAs 
tillställning, där man offentliggjorde 
rapporten ”Elämänlaadun supervalta” 

(Livskvalitetens supermakt). Tillställningen, 
där rapportens författare Raine Tiessalo, mi-
nister Alexander Stubb och VD Aki Riihi-
lahti delgav sina erfarenheter från längre vis-
telser i Europa, var en ljusglimt i den kulna 
januarimånaden. Dagstidningarnas nyheter 
handlade då närmast om samarbetsförhand-
lingar, oron över Åbovarvets framtid och om 
eventuellt stigande mjölkpriser.

Själva rapporten utgjordes av en genom-
tänkt samling fallstudier av framgångsrika 
lösningar på olika dagsaktuella problem. Ex-
emplen gav många tankeställare. De kan vis-
serligen ha valts med en viss politisk bak-
tanke utan att beakta eller hänvisa till lika-
dana försök som varit mindre lyckade. Å 
andra sidan påstås rapporten inte ens vara 
en akademisk studie, utan det handlar 
främst om en insyn i att saker faktiskt kan 
fungera mycket väl fastän de förverkligas på 
ett sätt som avviker från vårt nationella sätt.

En viktig fråga idag handlar om hur de 
unga ska fås med i arbetslivet. Exempel från 

lärlingssystemet i Tyskland eller de regionalt 
skräddarsydda lösningarna i Holland, kun-
de krydda diskussionen även här i Finland. 
Undersökningsresultat tyder på att av de 
enskilda faktorerna har just lärlingssystemet 
bidragit till att arbetslöshetsgraden bland 
unga är såpass låg som den är. Möjligheterna 
till flexibilitet för företagen i att sysselsätta, 
har också haft övervägande positiva resultat 
i Tyskland. Varför? Det gäller helt enkelt 
sysselsättningen och möjligheterna att locka 
utländska investeringar till landet, något 
som enligt senaste statistiken är aktuellt 
också för Finland. Flexibiliteten, som åstad-
kommits i Tyskland genom de sk Hartz-re-
formerna under åren 2003–2005, har för 
sin del gjort det möjligt för Tyskland att 
stärka sin roll som en s.k. ”investeringsmag-
net”. Den akademiska forskningen ger för-
stås en mer nyanserad bild av effekterna, och 
aktiverandet av långtidsarbetslösa upplevs 
givetvis olika i de olika lägren.1

1 För en mångsdigare analys av programmets effekter se 
Jacobi, L. & Kluve, J. (2006) Before and after the Hartz Re-
forms: The Performance of Active Labour Market Policy in 
Germany. IZA discussion paper No. 2100, Bonn. Deutsche 
Welles artikel ” Ten years on, Hartz labor reforms aid Ger-
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Högskoleväsendet och högre utbildning 
får en speciell plats rapporten, där tre fram-
gångshistorier kommer under lupp: MBA 
programmen i Hautes Études Commerci-
ales (HEC) och i London Business School 
(LBS), samt tekniska högskolan Eid-
genössische Technische Hochschule (ETH) 
i Zürich. MBA programmen i HEC och 
LBS hör till de bästa i Europa, och smäller 
högt även i världsomfattande jämförelse. 
Enligt rapporten bygger mycket av detta på 
satsningar i internationalism. HEC har en-
ligt rapporten övergivit den traditionella ut-
nämningspolitiken, som tidigare prioritera-
de inhemska akademiker. Istället för pass, 
modersmål eller tidigare kopplingar till in-
stitutionen har man låtit kompetensen av-
göra. Kan det vara så, att vägen till framgång 
inte täcks av gunstlingssystem eller mygleri 
där ”lämpligheten” ges företräde framom 
kompetens? Kanske så, men EHT anses ut-
göra ett intressant exempel, där professorkå-
ren ges rätt stora friheter att designa sina 
forskarteam, men systemet ser också ut att 
innebära ett strikt resultatansvar i flera led. 
Man måste helt enkelt prestera. I EHT un-
dervisas en stor del av magisters- och dokto-
randprogrammen på engelska, vilket för 
tankarna till Aalto-universitetets likartade 
planer. Att EHT ligger i ranking strax efter 
de kända Brittiska universiteten, tyder på att 
man måste man ha gjort en hel del rätta be-
slut. 

Hälsovården är ett kapitel för sig och ett 
minst lika rött skynke med tanke på genom-
gripande förändringsförslag. Avsnittet om 
varför Schweiz inte har köer till sjukvård 
kan irritera den, som här i Finland är i behov 
av elektiva kirurgiska ingrepp. En dylik ser-
vicenivå kostar givetvis en hel del, men man 

many” från 16. augusti 2012 ger en bild av effekterna på lång 
sikt http://www.dw.de/ten-years-on-hartz-labor-reforms-aid-
germany/a-16170080.

kan fråga sig vad som egentligen är prestan-
dan inom hälso- och sjukvården, andelen av 
BNP eller antalet botade patienter?

EVAs tillställning och själva rapporten 
fick en hel del medieuppmärksamhet. Det 
skall bli intressant att följa med i vilken grad 
rapportens budskap präglar den inhemska 
diskussionen kring dess teman. Hälsovårds-, 
högskole-, sysselsättningspolitiken är alla 
exempel på känsliga områden. Minst lika 
laddade diskussioner kunde föras om rap-
portens budskap om den franska familje- 
och socialpolitikens inverkan på den höga 
nativiteten. 

”Att lära sig av sina misstag kan förändra 
livet. Att lära sig av andras misstag kan för-
ändra framtiden”. Det är lockande att utvid-
ga denna på Internet hittade visdom till att 
omfatta lärandet av andras framgångar. Imi-
tation kan ju kombineras med försök till vi-
dareutveckling och det är kanske något så-
dant som vi behöver för att hävda oss som 
nation.

Det finns emellertid krafter som stretar 
emot förändring. Vackert så och kanske för-
nuftigt ibland, men att enögt streta emot 
förändringens strömmar kan bli dyrt. Att 
inte våga ger inga genombrott, att försöka 
kan också leda till misslyckanden. Vem ser 
vi egentligen upp till? Är det visionären och 
eldsjälen som inte drar sig för försök att mo-
dernisera ett vedertaget system eller den 
som aldrig lämnat varken hemmet eller 
gungstolen och förmår klämma fram ”vill du 
ha förändring blir det bråk” eller gläds av an-
dras motgångar med ”vad var det jag sa”? I 
det senare fallet är knepet att se till att man 
inte dör i väntan på det goda livet.

Apropå ljusglimtar, så ser det ut som om 
vi ändå lyckas i strävanden att hålla vid liv en 
regionalt mycket viktig kluster. Nu avser jag 
förstås STX varvet i Åbo och det därtill 
kopplade havsklustret. På sätt och vis var 
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det schysst att vara principfast och att inte 
ge efter för påtryckningar i lyxkryssarbe-
ställningen. Principer brukar kallas princi-
per först när de kostar en något. Nu är det 
svårt att säga vad kostnaden blir i detta fall. 
Ur konkurrenssynvinkel är det ju intressant 
att man, lite förenklat sagt, låter våra franska 
eurobröder förkovra sig i något som vi här 
uppe i norr redan bemästrade. Åbovarvet 
har ju sedan länge tillryggalagt den mycket 
kostsamma ”prototypfasen”. Vi får väl hop-

pas om att de bitar av klustret som likt må-
sar flyger i beställningens kölvatten ut i Eu-
ropa lyckas i sina strävanden. 

För att sammafatta det ovan skrivna väg-
de det mellan två alternativ. Den första 
handlade om mod att utnyttja möjligheter-
na: Om man saknar medvind eller inte kan 
utnyttja den, får man väl ro. Det andra var 
ett citat av Bill Clinton till dem som vägrar 
ens överväga förändring: Det vi vill skall be-
stå, måste vi förändra.
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Hur företagets redovisningsinformation bör vara har nu diskuterats i mer än 100 års tid. 
Fokus har skiftat från en redovisning som i huvudsak handlade om pengar till att nu allt mer 
inriktas mot att beskriva kommande kassaflöden, Att redovisa faktiskt inträffade kassaflöden 
är enkelt och även tillförlitligt. Att redovisa framtida kassaflöden är relevant men inte så 
enkelt. Kanske har det blivit så att det gamla hederliga bokhålleriet har övergått till att vara en 
redovisning av förhoppningar? Att balans- och resultaträkningen i de börsnoterade företagen 
idag innehåller förhoppningar till förmån för fakta torde inte kunna bestridas. Artikelns 
syfte är att ge en kort inblick i redovisningens utveckling i ett längre perspektiv och är också 
ett försök att påvisa att det finns en intressemotsättning bakom redovisningens utveckling i 
världen. Denna motsättning har skapat utrymme för en regleringshysteri som är till ingen 
nytta utom för konsulter och revisorer, vilka ju också är de som genom de fyra stora revisions- 
och konsultbyråerna i världen är de reella drivkrafterna till reglernas nuvarande utformning. 
Som ett förslag till utveckling av redovisning idag kunde kanske tänkas vara att återgå till att 
redovisning skall fungera som ett dokument i ett förvaltaransvar över det som inträffat istället 
för att vara en prognos över framtida kassaflöden. Sådana prognoser bör ligga utanför den 
officiella resultat- och balansräkningen, anser artikelförfattaren. 

Redovisning i ett utvecklingsperspektiv
– från fakta till förhoppningar

Bengt Bengtsson

ARTIKLAR

• 

NÅGOT OM BOKHÅLLERIETS 
HISTORIA
Idag är det i hög grad USA som har makten 
över redovisningen, men som de flesta vet så 
är inte bokföringens vagga USA. Istället har 
bokföring troligen sitt ursprung i Mellanös-
tern, Indien och Kina. Så småningom kom 

också bokföring till länderna kring Medel-
havet. S.k. dubbel bokföring började gradvis 
göra sitt intåg i Italien under 1300- och 
1400-talen (Chatfield, 1977). Detta finns 
bl.a. dokumenterat från flera handelsplatser 
i norra Italien. Ett komplett system för dub-
bel bokföring kan påvisas i de kommunala 
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protokollen från Genua år 1340 och även 
tidigare än så kan påvisas spår av dubbel 
bokföring, bl.a. i räkenskaperna för Giovan-
ni Forolfi & Company, (Lee, 1977) ett före-
tag som verkade i Florens vid 1200-talet 
slut.

Den första större nedteckningen av bok-
föringens innebörd genomfördes av Luca 
Pacioli i Italien. Denne var lärare och fors-
kare i matematik vid universiteten i Perugia, 
Florens, Pisa och Bologna och till sist också 
vid universitetet i Rom, dit han blev kallad 
av påven Leo X. Tidsepoken var renässan-
sen och Pacioli var en av dess produkter.

Boken som Pacioli skrev, fick namnet 
Summa de Aritmetica Geometrica Propor-
tioni et Proportionalita. Den utkom i Vene-
dig år 1494, två år efter det att Columbus 
landsteg i Amerika och strax efter det att de 
första tryckpressarna kom i bruk i Venedig. 
Boken var egentligen en avhandling i mate-
matik, men innehöll också ett avsnitt om 
dubbel bokföring med titeln Particularis de 
Computis et Scripturis. Paciolis idéer om 
bokföring är ännu i dag relevanta. Visst har 
det skett förändringar under dessa mer än 
500 år, främst beroende av tekniska föränd-
ringar men i grunden består det av Pacioli år 
1494 beskrivna systemet för bokföring.

Bokföringskonsten är dock så gammal att 
den uppfanns på den tiden då matematiken 
varken hade värdet noll eller då man kände 
till negativa tal eller minustecken. Detta bi-
drog alldeles särskilt till uppkomsten av 
bokföringskolumner. När dessa summerats 
ned gjordes en jämförelse mellan vänster- 
och högerkolumnen. Var dessa lika eller var 
den ena kolumnen mindre eller större än 
den andra? Det var frågan. När minusteck-
net uppfanns kunde bokföraren göra så att 
vänsterkolumnen ersattes med ett positivt 
värde och högerkolumnen med ett negativt. 
Debet/vänster blev således plus och kredit/

höger blev minus. Därmed lades också grun-
den till det moderna sättet att bokföra, där 
T-konton kunde lämnas därhän. Trots detta 
faktum kan konstateras att dagens dator-
bokföringsprogram i praktiken ofta utfor-
mats enligt den äldre tidens sätt att bokföra. 
Somliga hävdar att detta har pedagogiska 
orsaker. Andra anser att det är undermåligt 
att dessa ålderdomligheter finns kvar ännu i 
dagens bokföringssystem trots att matema-
tiken och datortekniken numera bidrar till 
andra möjligheter att hantera detta dualis-
tiska system. 

Redovisning före industrialismens tide-
varv var tämligen oproblematisk då den inte 
hade något påvisbart idéologiskt perspektiv. 
Det gällde oftast bara att summera upp de 
bokförda transaktionerna i en balans- och 
resultaträkning och redovisningens uppgift 
var endast att visa hur ett penningöverkott 
skulle fördelas mellan ägarna i företaget. Ett 
företag förr i tiden var oftast endast ett pro-
jekt, t.ex. en handelsresa i österled. När pro-
jektet var avslutat hade också företaget kom-
mit till ända. Behovet av periodisering och 
värdering var då obefintligt. Dessutom var 
intressentkretsen liten. Redovisningens 
uppgift var i huvudsak att fylla ett internt 
behov.

Delvis som en konsekvens av industrialis-
mens intåg uppkom med tiden ett behov av 
att t.ex. fördela utgifter som avsåg stora in-
vesteringar i maskiner och byggnader över 
dess livslängd. Dessa periodiseringar av ut-
gifterna gav bl.a. upphov till begreppet av-
skrivningar i sin nuvarande betydelse. Utgif-
ter kom nu att fördelas som årliga kostnader 
i dessa fall. Stora investeringar gav också fö-
retaget skäl att vända sig till en större intres-
sentkrets

Bokslutet fyllde också en allt mer central 
uppgift i omvandlingen av transaktioner till 
värden och vinster eller förluster och slutli-
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gen till redovisningen av dessa. Behovet av 
reglering av händelserna kom att öka som en 
konsekvens av kraven på jämförbarhet mel-
lan företag och även på att företagets finan-
siering kom från allt fler källor. 

Genom ekonomernas ökade intresse för 
redovisning och bedömning av värden har 
balansräkningens betydelse kommit i fokus. 
Detta förhållande torde kunna tillskrivas 
övergången från redovisning till anskaff-
ningsvärden till redovisning till verkligt vär-
de. Balansräkningen och resultaträkningen 
har blivit varandras spegelbild. Genom ac-
ceptansen av ”verkligt värde” i både balans- 
och resultaträkningen kommer ju faktiskt 
också alla framtida resultaträkningar att 
ackumuleras till nuet. Dessa tankar finner 
också stöd i litteraturen för redan mer än 
hundra år sedan (Fisher, 1906).

“To describe in a few words the nature of 
capital and income, we may say that those 
parts of material universe which at any time 
are under the dominion of man constitute his 
capital wealth, its ownership, his capital prop-
erty, its value, his capital value, its desirability, 
his subjective capital. But capital in any of 
these senses stands for anticipated income, 
which consists of a stream of services or its val-
ue. When values are considered, the causal re-
lation is not from capital to income, but from 
income to capital, not from present to future 
but from future to present, in other words, the 
value of capital is the discounted value of the 
expected income. The fluctuation of this capi-
tal-value will chance aside, be equal and oppo-
site to the deviation of income from earnings, 
whereas when the influence of chance is includ-
ed, there will be in addition to the fluctuations 
still others which mirror the successive changes 
in the outlook for future income.”

Att matcha kostnader mot intäkter borde 
kunna ses som redovisningens huvudupp-
gift. En korrekt matchning leder till en sund 

balansräkning och så även en sund resultat-
räkning. Genom att skilja mellan det ena 
och det andra (capital and income) får vi en 
klar uppfattning om vad företaget har och 
varför. Balansräkningen är den plats där fö-
retaget ”lagerhåller” sina tillgångar och skul-
der emedan resultaträkningen är en beskriv-
ning av den process genom vilken lagret ska-
pas. Littleton (1953) uttrycker detta så som 
att ”Moreover, capital is first of all saved inco-
me”. Med detta synsätt får vi insikt i den 
dubbla bokföringens grundläggande inne-
börd, vad företaget har (balansräkningen) 
och varför företaget har det som det har (re-
sultaträkningen).

Littleton är en stor förespråkare för det 
s.k. resultaträkningssynsättet, vilket innebär 
att det är beräkningen av vinsten som be-
stämmer balansräkningens innehåll. Denne 
torde då göra den bedömningen att det är 
företagets resursförbrukning som är kärn-
frågan. Vad kostar det att skapa en viss in-
täkt? Det innebär att det är matchningspro-
blematiken som står i förgrunden.

Littleton hävdar att: ”Yet, income determi-
nation rather than determination of solvency 
has always been the central feature of double 
entry, the very heart and soul of the system,” 
och ”Think what double-entry bookkeeping 
would be if income determination were omit-
ted”, samt ”What was left of the system certain-
ly could not be called double entry”.

Möjligen är Littletons synsätt något över-
drivet och nu 60 år senare endast till viss del 
relevant. För det första måste ju också häv-
das att den dubbla bokföringen står sig väl 
på den grunden att många transaktioner 
inte behöver bedömas då de implicit hör till 
resultaträkningen och att utbetalningar ofta 
motsvarar de kostnader som hör till perio-
den samt att inbetalningar motsvarar vad 
som företaget upparbetat. För det andra är 
det ju också så att balansräkningen innehål-
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ler annat än pengar och att dessa saker också 
kan ändra värde, värdeförändringar som nu-
mera också ofta skall redovisas i resultaträk-
ningen. Här kan vi nog uppfatta att ekono-
merna och det ekonomiska sättet att tänka 
har gjort sitt intåg i företagets redovisning 
och att det gamla bokhållarsynsättet får vika 
undan allt efter som. Vinster anses inte bara 
ackumuleras från resultaträkningen till ba-
lansräkningen utan skapas också i balans-
räkningen och ackumuleras till resultaträk-
ningen. Det senare fenomenet torde ju fak-
tiskt inte kräva någon dubbel redovisning 
eftersom formeln för det egna kapitalet är: 
Tillgångar minus skulder = eget kapital. En 
värdeförändring på tillgångar (eller skulder) 
kan således hanteras med enkel bokföring 
och genom att jämföra två balansräkningar 
vid olika tidpunkter kan man också bestäm-
ma företagets vinst. I praktiken finns ju i 
dagsläget också olika synsätt på vilka värde-
förändringar som skall redovisas i resultat-
räkningen eller inte. Dessa anomalier och 
förbrytelser mot kongruensprincipen har 
också bidragit till uppkomsten av nya och 
något diffusa resultatbegrepp. Exempel här-
på är ”comprehensive income” och ”all inclu-
sive income”.

Genom den periodiserade redovisning-
ens genomslag för mer än 150 år sedan är 
vinst idag detsamma som företagets intäkter 
med avdrag för dess kostnader. Detta ses 
numera som en självklarhet. Men hur givet 
är det att det faktisk är så? Det bör beaktas 
att ett företags livstidsresultat överensstäm-
mer det kassaöverskott som skapats över 
företagets alla resultaträkningar. Den perio-
diserade redovisningen utvisar inte endast 
de betalningar som tillhör resultaträkning-
en utan innefattar också en budget över 
kommande in- och utbetalningar över resul-
taträkningen. Om dessa budgeterade flöden 
inte infrias måste justeringar göras så att 

kostnader och utbetalningar överensstäm-
mer och likaså att intäkter och inkomster 
också uppgår till samma belopp. Detta för-
hållande blir ännu mera påtagligt nu när s.k. 
verkligt värde skall redovisas i balansräk-
ningen för ett antal tillgångar. Redovisning-
en blir med detta synsätt anticiperad, dvs. 
att vinsten för all framtid i princip skall fin-
nas med i årets resultaträkning.

Således kan frågan vad vinst är ställas 
ännu en gång. Det i det föregående sagda 
leder till i vart fall tre möjliga vinstbegrepp, 
kontantvinsten, den periodiserade vinsten 
och den anticiperade vinsten. Kontantvin-
sten är det belopp som framgår av kassaflö-
desanalysens första sektor, den som be-
nämns ”Den löpande verksamheten”. Den 
periodiserade vinsten framgår på sista ra-
den i resultaträkningen medan den antici-
perade vinsten kan vara liktydigt med den 
sista raden i resultaträkningen eller ett be-
lopp som måste framräknas genom ytterli-
gare beräkningar i det egna kapitalets för-
ändring och som egentligen är en konse-
kvens av förändrade värden på befintliga 
tillgångar och skulder i balansräkningen. 
De internationella regelverken IAS39, 
IAS40, IAS41 och IAS16 bidrar till såda-
na händelser. Som framgår av det sagda, så 
blir redovisning allt mer komplicerad. Vem 
eller vilka som önskar denna utveckling är 
inte helt enkelt att bedöma, men torde 
knappast ligga i företagens intresse då en 
allt mer sofistikerad redovisning sannolikt 
ökar företagets administrativa börda med 
mer än värdet av den framtagna informa-
tionen.

1900-TALET BLEV REGLERINGENS 
TIDEVARV 
1900-talet, kan hävdas, blev reglerarnas ti-
devarv och nu har också USA tagit kom-
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mandot över redovisningen med syftet att 
redovisning bör ses som ett medel för be-
slutsfattande med fokus de s.k. investerarna. 
Det slutgiltiga steget i denna kamp om re-
dovisningens ändamål kom i USA under 
1970-talet genom den framförda teorin att 
höga aktiekurser skulle bidra till ett allmänt 
mera positiv uppfattning om det ekonomis-
ka läget och därmed också bidra till ökad 
konsumtion (Evans, 2003). Höga aktiekur-
ser skulle således ”hålla hjulen rullande”. 
Här kan också möjligen ett samband skön-
jas mellan en subjektiv redovisning i företa-
gen för ”det allmännas” bästa. Redovisning-
en kanske därmed också har fått ett idéolo-
giskt/politiskt innehåll. 

Under 1990-talet intensifierade också 
USA, genom sin redovisningsorganisation 
FASB, sina ambitioner att sprida sina idéer 
om redovisning till det internationella pla-
net genom försök att ta kontrollen över det 
internationella IASC (där FASB ännu inte 
var medlem) och genom denna organisa-
tion, eller genom avskaffande av densamma, 
uppnå konvergens i de internationella redo-
visningsreglerna.

Parallellt med denna utveckling har själv-
fallet också ambitiösa försök gjorts att med 
objektiva metoder bedöma tillgångar och 
skulders värden samt hur kostnader skall 
beräknas i förhållande till intäkter. 

Behovet av reglering av redovisning an-
sågs särskilt behövlig efter den stora aktie-
börskrasen i New York i slutet på 1920-ra-
let. Två personer hade stort inflytande över 
den process mot en starkare reglerad redo-
visning som tog sin början på 1930-talet, 
nämligen A.C. Littleton och William A. Pa-
ton. (Bedford, Norton M. and Richard E. 
Ziegler, 1975)

Littleton (1887–1975) växte upp i Mel-
lanvästern i en tid då industrialismen i USA 
växte sig stark och detta kom i mycket att 

prägla dennes synsätt på hur saker fungera-
de i verkligheten. Han började sin karriär 
som anställd vid järnvägen, precis som sin 
far. Med tiden blev han intresserad av stu-
dier och även redovisning. Littleton blev 
både revisor och universitetslärare och såg 
en stark koppling mellan teori och praktik. 
Han doktorerade 1931 och hans avhandling 
blev också grunden för hans ytterligare verk-
samhet. Littleton uppfattade hur praktikens 
folk redovisade till andra värden än anskaff-
ningsutgiften. Han var en stor förespråkare 
för bl.a. försiktighetsprincipen och kunde 
nog känna att nationalekonomen Fisher 
(1867–1947) fått ett visst inflytande över 
redovisningens utformning. Littleton såg i 
första hand redovisning som bokhålleri och 
information och inte som ett värderingspro-
blem. Redovisning till anskaffningsutgift 
blev för honom centralt eftersom redovis-
ning skulle uttrycka vad som förbrukats i 
pengar och inte för att bedöma vilka värden 
som kunde finnas i företaget. 

Paton (1889–1991) hade det national-
ekonomiska tänkesättet, så som Fisher, och 
förespråkade en redovisning enligt de meto-
der som marknaden tillämpat i stor omfatt-
ning under tiden före 1929. Paton var också 
i högre grad än Littleton en teoretiker samt 
förespråkare av ”sunt förnuft” i redovisning-
en. Exakta regelverk var inte hans stora in-
tresse. 

Paton och Littleton utarbetade mellan 
1936–1940 skriften Introduction to Corpo-
rate Accounting Standards på uppdrag av re-
visorsorganisationen American Accounting 
Standards (AAA) i USA. Den gemensam-
ma ståndpunkten blev dock till sist en redo-
visning som byggde på försiktighetsprinci-
pen och med anskaffningsutgiften som 
grund. Denna lösning kunde möjligen ses 
som en del av Paton och Littletons uppdrag 
i en tid som präglades av den nyligen inträf-
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fade börskraschen och med de omfattande 
krav på försiktighet i redovisningen som 
blev en följd av denna. 

Vid en genomgång av litteratur om Pa-
ton, framställs denne som århundradets lä-
rare samtidigt som hans deltagande i 
1940-talsskriften Introduction to Corporate 
Accounting Standards knappast alls om-
nämns. Möjligen är det så att Paton inte vill 
nämnas i detta sammanhang, då han inte 
kunde implementera sitt nationalekonomis-
ka synsätt genom denna skrift. Patons idéer 
fick ge vika för den f.d. järnvägsarbetaren 
Littletons idéer om försiktiga värderingar av 
företagets tillgångar som sedan framstod 
som givna under ca 2 decennier eller något 
mera. Anhängarna av en mera flexibel värde-
ring blev dock med tiden återigen allt flera 
och i början av 1960-talet tillsattes en utred-
ning som sin första uppgift fick uppdraget 
att utreda en sådan ”enkel” fråga som: Vad är 
syftet med redovisning? Det påstods nämli-
gen under 1950-talet att redovisningen hade 
kommit in i en kris. Denna utredning kan 
ses som ett försök att ändra redovisningen 
från försiktighetsprincipen till en mera ak-
tiemarknadsinriktad redovisning. Till skill-
nad från utredning på 1930-talet, som hade 
sin legitimering från den amerikanska sta-
ten skulle den nu vid 1960-talets början ini-
tierade utredningen drivas som en s.k. obe-
roende utredning (Zeff, 1984). Egentligen 
blev resultatet av denna utredning inte 
mycket till ledning för framtida handlande. 
Den bakomliggande drivkraften till utred-
ningen var självfallet förändring bort från 
den redovisning som blev resultatet av 
1930-talets omsvängning från verkligt värde 
till försiktighetsprincipen men så blev det 
dock inte. Moonitz (1961) diskuterade vis-
serligen en återgång till ”verkligt värde” redo-
visning men vågade inte eller ville inte ta 
steget fullt ut.

Först i början av 1970-talet kom frågan 
åter upp till behandling genom den s.k. 
True blood Committée där det fastslogs att: 
”the primary purpose of accounting is to pro-
vide information that is useful in decision ma-
king.” Redovisningen skulle bidra till att an-
vändarna av denna bl.a. skulle kunna bedö-
ma framtida kassaflöden, vilket bör betrak-
tas som ett förslag att i vissa delar av värde-
ringsprocessen lämna försiktighetsprincipen 
därhän till förmån för en relevant redovis-
ning. 

Truebloodutredningen var egentligen, 
precis som Moonitz ca 10 år tidigare, vack-
lande till syftet med redovisning. Det var 
den parallella Wheatutredningen som bi-
drog till de stora förändringarna Evans, 
2003), främst genom att föreslå en ny orga-
nisering av redovisningen i USA. Det blev 
fortsättningsvis Financial Accounting Stan-
dards Board (FASB) som skulle ges makten 
över redovisningen därstädes samtidigt som 
revisorsorganisationen American Institute 
of Certified Public Accountants (AICPA) 
tvingades träda tillbacka på det nationella 
planet. Detta bidrog också till att den s.k. 
välfärdsteorin kom i förgrunden (Evans, 
2003), vars innebörd var att stor aktiehan-
del och höjda aktievärden var till nytta för 
landets ekonomi i allmänhet. Här kan en 
koppling möjligen iakttas mellan förkastan-
det av försiktighetsprincipen och redovis-
ning till verkligt värde.

Parallellt med det s.k. konvergenspro-
grammet kom omkring år 2004 också nya 
krav om att också de icke börsnoterade före-
tagens redovisning borde likriktas i ett glo-
balt perspektiv. Med vilken legal rätt i för-
hållande till enskilda länder denna verksam-
het har bedrivits har inte närmare diskute-
rats. I Sverige startades också upp verksam-
heter som kan betraktas som ett försök att 
ta regleringsmakten från staten och möjli-
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gen också med syftet att minimera det inter-
nationella inflytandet över redovisning i 
mindre företag i Sverige. Bokföringsnämn-
den i Sverige har därmed hamnat i den si-
tuationen dessa tvingas både ”gasa” och 
”bromsa” på en och samma gång. EU har 
föranstaltat om minskade administrativa 
kostnader i företagen samtidigt som IASB s 
vill genomdriva krav på en allt mer omfat-
tande redovisningsplikt för företagen. Revi-
sorerna och redovisningskonsulterna mark-
nadsför detta projekt som ”förenklade redo-
visningsregler” för småföretag.

Sålunda skapades en storleksklassifice-
ring av företag i klasserna K1–K4 företag. 
K1 företag utgjordes av de minsta företagen 
medan K4 företag avsåg de börsnoterade fö-
retagens koncernredovisningar. De börsno-
terade företagens redovisning enligt IAS-
regelverket legaliserades av Sveriges riksdag 
i december 2004. I övrigt skulle alla andra 
företag följa svensk bokföringslag och svensk 
årsredovisningslag. Numera har klassifice-
ringarna också märkligt nog marknadsförts 
som regelverk. Är man t.ex. ett K2 företag 
skall man eventuellt följa K2-regelverket. I 
själva verket är dessa regelverk hänvisningar 
till det internationella SME-regelverket. Är 
detta förfarande möjligen en dimridå och ett 
försök att hävda nationellt bestämmande 
över redovisningsreglerna? Hur som helst, 
så har som sagts detta komplex i Sverige 
marknadsförts som ”förenklad redovisning” 
för småföretag. Faktiskt är det så att redo-
visning har blivit mycket mera komplicerad 
som en konsekvens av dessa regelverk, något 
som inte heller varken redovisningskonsul-
ter eller revisorer förnekar. Tvärtom, svårig-
heterna marknadsförs av dessa genom till-
handahållande av ”nödvändiga kurser”. Vid 
en närmare analys kan konstateras att före-
tagen knappast begärt dessa regler och inte 
heller några statsmakter. Istället är det de 

s.k. ”4 stora” som framfört behovet. Dessa 
har två ben att stå på, ”revisorsbenet och 
konsultbenet”. Båda är nu sysselsatta, troli-
gen till ingen nytta mer än för dem själva. 
De påstår sig dock vara en del av en process 
som skall bidra till minskade kostnader för 
företagen och benämner sina förslag till re-
gelverk som förenklingar.

Sten Erik Ingblad, en av de främsta bland 
redovisningsexperter, har sagt följande om 
det som nu pågår i Sverige.

”Det är absolut ingen förenkling på något 
vis, tvärtom. Företagens administrativa 
kostnader kommer givetvis att påverkas av-
sevärt. Det är bara experter som förstår K-
regelverken. Vissa delar förstår inte ens jag 
och hur ska då en människa som inte kan 
bokföring begripa detta? Så det kommer att 
kosta, vilket det redan gör. Tänk exempelvis 
hur många kurser det redan finns angående 
K-regelverken”.1

Idén om förenklad redovisning är möjli-
gen uppfylld i händelse av att de små företa-
gen inte skall påtvingas de omfattande regler 
som nu finns i storföretagen, regler som de 
små företagen inte någonsin har haft, enligt 
artikelförfattarens uppfattning. 

Ingblad har också framfört följande syn-
punkt vad det gäller den svenska Bokfö-
ringsnämnden och dess möjlighet att regle-
ra:

”Det får de gärna göra, så länge de kallar 
det för allmänna råd. Dessutom ska de inte 
ge sken av att det är bindande regler genom 
att exempelvis skriva ”skall” istället för ”bör”. 
Bokföringsnämnden tror att de kan ge ut 
bindande regler vilket de inte kan eftersom 
det bryter mot grundlagen”.2

1 Intervju med Sten Erik Ingblad den 6 november 2012, ge-
nomförd av Carl Oscar Olofsson och Viktor Hallgren vid Karl-
stads Universitet
2 ibid
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Det kan nu konstaterats att den utom-
parlamentariska regleringen av redovisning 
har eller kommer att ”bita sig fast” i Sverige 
och Sveriges regering har inte heller insett 
att de krafter som driver denna utveckling 
också använder sig av de argument (politis-
ka) som regeringen har tagit som sina egna 
men som egentligen är direktiv från EU och 
som avser att sänka företagens administra-
tiva kostnader för ett mer konkurrenskraf-
tigt Europa.

REGLERING AV REDOVISNING 
HANDLAR OM ATT 
DEMONSTRERA MAKT
Genom regleringens organisering förankras 
olika intressen både vad det gäller redovis-
ning och intresset av att utöva makt. I ett 
längre perspektiv kan konstateras att det va-
rit många orga nisatio ner som varit involve-
rade i frågan hur reglerna för företagens re-
dovisning bör se ut. Några av dessa orga-
nisationer har med åren fått mera makt 
medan andra mindre. Nya organisatio ner 
har till kommit och någon tidigare viktig or-
ganisation har upp lösts.

En organisation som hela tiden stått i 
centrum är Interna tional Ac coun ting Stan-
dards Committee (IASC) vars syfte vid 
starten var att genom privata initiativ verka 
för en glo bal harmoniserad re dovisning. Vi-
dare har ka pitalmarknads-organisationen 
International Orga nization of Se curities 
Commis sions (IOSCO) varit en kompo-
nent i den pågående reglerings verksamheten 
samt den ameri kanska stat liga myn digheten 
Securities and Exchange Commission 
(SEC). En mycket viktig orga nisation i 
samman hanget är också Financial Accoun-
ting Stan dards Board (FASB) i USA, som 
för utom att handa redovisningens reglering 
hemma också ställer omfat tande krav på 

den internationella regleringens innehåll 
och organisation. Även Europe iska Unionen 
visar sig vara intresse rade av redovis ning ens 
reglering i ett globalt perspektiv på ett eller 
annat sätt, vad de än ur sprungligen sagt om 
detta. Ytterligare organisatio ner som kan 
anses ha eller har haft påverkan på den in-
ternationella regler ingen är den s.k. G4+1 
gruppen samt European Financial Re-
porting Advisory Group (EFRAG), Kon-
gressen i USA och den amerikanska re-
visors organi satio nen American Institute of 
Certified Accoun tants (AICPA). 

IASC var enligt egen upp gift3 en obero-
ende organisation som ver kade i den privata 
sek torn i syfte att uppnå en global har-
monisering av redovisning. Ca 140 re dovis-
ningsorganisa tioner och 101 länder var 
medlemmar i or ganisatio nen om kring år 
2000. Organisationen har haft sitt säte i 
London.

IASC grundades 1973 genom en över-
enskommelse mellan redovis nings or gan i 
Austra lien, Kanada, Frank rike, Tyskland, 
Ja pan, Mexico, Ne derländerna, Storbritan-
nien, Irland och USA. De re kommendationer 
som utarbe tats har inte bara använts i länder 
som varit medlemmar av IASC utan kunde 
också användas fritt av vem som helst.

Den ursprungliga tanken med skapandet 
av IASC kan härledas från en engelsk revi-
sor, som på grund av EU s aktivi teter med 
framtagan det av redovisningsdirektiv för 
EU, tog detta privata initiativ. EU:s intresse 
i redovisning sågs i Eng land som ett hot mot 
redovisning i Storbritannien. Ef ter som ini-
tiativtagaren var revisor kom detta också att 
prägla organisa tionens vi dare verksamhet. 

3 International Accounting Standards Committée (IASC) 
med säte i London beskrev sin verksamhet år 2001 på sin hem-
sida så som man vid denna tidpunkt uppfattade sin roll som 
redovisningsreglerare, http://www.iasb.org
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IASC utformade standards för interna-
tionell redovisning, s.k. Inter natio nal Ac-
counting Standards (IAS). Organisa tionen 
genomförde under 1990-talet en undersök-
ning vars syfte var att påvisa accep tansen av 
de rekom mendatio ner man utfärdat. Man 
har då funnit, som man säger, att hund ratals 
företag världen över i sina årsredovisningar 
för 1997 har förklarat att man följer IAS 
”fullt ut” och många fond börser accepterade 
också IAS för multina tionella före tag. År 
2001 hade IASC lyck ats ta fram en avsevärd 
upp sätt ning av standards och hade också 
fått ”godkänt” från sin ”huvud man” IOSCO 
i framta gandet av dessa standarder. Accep-
tansen för IAS kom i första hand inte från 
de större länderna. Schweiz är det land som 
synes ha flest företag som sagt sig följa IAS. 
Där efter kom Kuwait och Ka nada. Sverige 
låg vid denna tid på sjätte plats. Många län-
der i tredje världen har förklarat sig mycket 
nöjda med att det nu fanns en internationell 
standard att följa.

Syftet med verksamheten har som fram-
går av IASC s kon stitution varit att:

”to formulate and publish in the public in-
terest accounting standards to be observed in 
the presen tation of financial statements and to 
promote their worldwide accep tance and ob-
servance; and to work generally for the im-
provement and harmonisa tion of regula tions, 
ac counting standards and procedures relating 
to the presentation of fi nancial state ments”.

IASC var till en början en helt fristående 
organisation, men år 1983 upprättades ett 
nära samband med International Federation 
of Accountants (IFAC). Detta kom att 
innebära att alla medlemmar i IFAC också 
blev medlemmar i IASC. IFAC är i första 
hand en revisorsorganisation.

IASC kom dock med tiden att drabbas av 
problem vad det gällde dess ac ceptans som 
standardsättare (Nobes, 1995). Ett av dessa 

pro blem var att IASC hade gjort ett an tal 
stora revide ringar av standards i en riktning 
att de efter år 1995 i allt högre grad kommit 
att avvika från de natio nella standarder som 
framtagits i USA och UK. Detta torde ha ut-
gjort en av de grundläggande orsakerna till 
krav på reformering av IASCs organisation 
och inriktning. Till detta kom svårigheten att 
det för USA var revisorsorganisationen AIC-
PA som var medlem i IASC och inte FASB, 
som ändå måste betrak tas som den stora och 
starka or ganisationen vad det gäller framta-
gande av nationella stan darder i USA.

Allt sedan organisationen startade 1973 
har den arbetat utan direkt le gitimi tet från 
något håll, dessutom i kamp mot det mäkti-
ga FASB i USA. År 1993 gjorde IASC och 
IOSCO en överens kommelse med den 
inne börden att det upprättades en för-
teckning över viktiga frågeställ ningar för 
använd ning vid upprättande av finansiella 
rapporter för multinatio nella företag och 
investe rare och att IASC skulle ta fram 
lämpliga stan dards. I slutet av 1999 ansåg 
IASC att man hade upp fyllt sitt åtagande 
mot IOSCO och i maj år 2000 godkände, 
som sagts, också IOSCO IAS-reglerna för 
använd ning som inter nationell standard. 
Detta var troligen en av IASC s största 
fram gångar. Nu förvän tade man sig också 
att SEC skulle god känna IAS för använd-
ning i USA med avseende på multinatio-
nella före tag som verkade där. Så blev det 
dock inte. Krav på en reformering av IASC 
ledde istället fram till ytterligare ett antal 
förändringar och en reformerad or ganisation 
tog form under år 2001. Kra ven på detta 
kom framför allt från FASB i USA, en orga-
nisations som vid denna tid trots sitt enga-
ge mang och sin makt ännu inte hade blivit 
med lemmar i IASC.

SEC hade vid slutet av 1999 allvarliga 
funderingar på att godkänna IAS för an-
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vändning i USA. Detta blev dock ”för myck-
et” för FASB, som gick till hårt angrepp på 
SEC.4 I ett brev från FASB till SEC redovi-
sade FASB sin syn på sin egen roll men ock-
så på hur IASC borde se ut. Detta var det 
definitiva startskottet för IASCs s.k. refor-
mering. Om denna innebar en helt ny orga-
nisation el ler om det bara handlade om kos-
metiska för ändringar torde ännu idag år 
2013 inte helt kunna bedömas. Änd ringar 
gjordes i den gamla or ganisationens struk-
tur och målsättning och ur detta upp stod 
International Accoun ting Stan dards 
Board (IASB), nu med FASB som medlem. 
Denna reformering framstod i allt väsentligt 
som en maktkamp över redovisningen i sig 
än som ett behov av bättre reglering. Regler-
nas utformning diskuteras än idag intensivt 
i det s.k. konvergensprogrammet och hur 
reglerna kommer att bli återstår ännu att se, 
helt enligt amerikansk modell eller en kom-
promiss.

Några centrala aktörer5 i regleringspro-
cessen har under år 2002–2003 uttryckt 
helt olika åsikter om frågan.

”Vi i Europa som reglerar genom lag är ju 
vanda vid att även en mindre textändring är 
en lagändring och kan inte acceptera att några 
få personer på det internationella pla net utan 
någon demokratisk förankring skall sitta och 
ändra efter eget gottfinnande och kräva att EU 
bara skall godta detta an tingen som lag eller 
utan lag”.

Denne aktör säger att han ”personligen 
anser att det nybildade IASB fått en mycket 
dålig start och att de fokuserar sig på fel sa-
ker och att den anglo saxiska dominansen 
olyckligtvis blivit helt överväldigande.”

4 Financial Accounting Standards Board, Letter from Edmund 
Jenkins, Chairman, 5 June, 2000
5 Personer som innehar uppdrag i några av de organisationer 
som är en del av regleringsprocessen. Uttalanden som avhörts 
av artikelförfattaren vid konferenser i bl.a. Jönköping och Upp-
sala 

En annan aktör har påtalat att: ”Det euro-
peiska redovisningsorganet EFRAG är ingen 
stan dardsättare, utan endast en organisation 
som har som uppgift att bistå EU med att ”hål-
la USA stången”. Nu blir det dock så att vi får 
regler som ingen vill ha. EFRAG är i stort sett 
maktlösa”.

En tredje aktör anser att: ”De nya regler 
som USA vill genomdriva som internationell 
standard har inget annat syfte än att påverka 
aktiekur serna uppåt, men framför allt att bi-
dra till volatilitet till förmån för de som vill 
köpa och sälja aktier dagligen”.

En företrädare för IASB har hävdat att: 
”Vi gör regler i en öppen och oberoende process. 
Reglerna görs av mycket kompetenta personer 
och detta är väl ändå viktigare än demokrati-
frågan” och att ”Det finns ingen politisk di-
mension i standardsättningen enligt min me-
ning, men detta kan ju bero på vad man me nar 
med en politisk dimension. Vi inom IASB me-
nar att det finns en politisk dimension endast 
om stats makter eller politiska partier lägger sig 
i standardsättningen och så är det ju inte med 
våra regler. EU försöker visserligen att på verka 
oss och det är bara att önska dem lycka till. Vi 
inom IASB kommer dock inte att påverkas och 
detta har just med kravet på oberoende att 
göra.”

Dessa uttalanden indikerar att det fun-
nits eller finns en idéologisk/politisk kamp 
om makten över redovisningen. Vem som 
vunnit eller om någon vunnit kan inte klart 
bedömas. Under pågående kamp har dock 
IASB:s regelverk blivit ett faktum inom EU 
och detta har bidragit till en förskjutning 
från redovisning till anskaffningsutgift till 
redovisning till s.k. verkligt värde. Det kan 
därmed hävdas att redovisningen nu har fo-
kus på framtiden mer än på historisk tid. 
Redovisningens relevans därmed möjligen 
anses ha ökat till förfång för dess tillförlitlig-
het.
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Den amerikanska uppfattningen är att 
reglerna i USA kan betraktas som ”gudom-
liga” och därmed också som objektiva och 
inte kan ändras. Om något inte fungerar är 
det användarna det är fel på och inte regler-
na. Det är i stora drag detta som beskrivs i 
den s.k. ”positiva redovisningsteorin” 
(Watts/Zimmerman, 1986) som påstås 
vara deskriptiv. Normativa teorier accepte-
ras inte och sådana teorier likställs ofta med 
kritisk teori i USA. Positiv redovisningsteo-
ri (inte detsamma som positivism) anses 
inte som kritisk teori då den inte ifrågasätter 
reglerna utan endast ifrågasätter användar-
na av dessa.

Det är med denna övertro på sina regel-
verk som USA tagit sig an uppgiften att im-
plementera sitt lokala regelverk som ett in-
ternationellt sådant genom det s.k. konver-
gensprojektet. Tiden före konvergenspro-
jektets tillkomst kan under 1990-talet iakt-
tas en omfattande ”informationsprocess” 
riktad till IASC i London där det amerikan-
ska FASB i ett stort antal brev till IASC på-
talar hur dessa missuppfattat ”verkligheten” 
i sitt arbete med ett internationellt regelverk 
för redovisning. Här skall i korthet beskri-
vas innehållet i denna process.

Under 1990-talet överlämnades från 
FASB till IASC ett antal brev som skall ses 
som kommentarer till IASC s då pågående 
arbete med att utforma acceptabla interna-
tionella regelverk för redovisning gällande 
börsnoterade företag. Följande brev har av 
författaren till denna artikel granskats:

Brev i maj 1995, Accounting for Income 
Taxes (E49), brev i maj 1997, Discontinuing 
Operations (E58), brev augusti 1997, Im-
pairment of Assets (E55), brev i oktober 
1997, Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets (E59), brev i oktober 
1997, Interim Financial Reporting (E57), 
brev i november 1997, Intangible Assets 

(E60) och brev i november 1997, Disconti-
nuing Operations (E58).

Breven innehåller ”en minsta gemensam-
ma nämnare” där FASB påtalar att dessa re-
dan har ett regelverk och att IASC inte till-
räckligt har uppmärksammat detta. FASB 
påtalar i alla breven IASC s förslag till regler 
borde överensstämma med regelverken i 
USA. Man påtalar också särskilt att de ame-
rikanska regelverken är opolitiska och att 
organisationen FASB inte på något sätt lå-
ter sig utsättas för påtryckningar från stater 
eller partier, vilket förutom tekniskt kun-
nande är en garanti för välgjorda regelsys-
tem. Med sådana uttalande vill FASB på-
skina att de är objektiva och att regler inte 
skall eller kan grundas med utgångspunkt i 
ideologi eller politik. 

FASB kräver också avsevärda förändring-
ar av IASC s organisation. Syftet tycks vara 
att med dessa organisatoriska förändringar 
tilltvinga sig makten över den internationel-
la redovisningens reglering.

Vid denna tid kom också EU med ett 
ställningstagande angående sin roll i ett in-
ternationellt regleringsarbete där dessa 
tydliggör att man inte längre hade för av-
sikt att ta fram egna regelverk inom EU. 
En tid därefter kom IASC med dokumen-
tet ”Shaping IASC for the future” (1998) 
och 2001 framlades under påtryckningar 
från FASB ett förslag till rekonstruktion 
av IASC. Kort därefter iscensattet den 
slutgiltiga förändringen av IASC s struk-
tur och dess målsättning. Vad innebörden 
av dessa förändringar blev har fördunklats 
genom ett retoriskt efterspel där USA och 
Europa har framfört helt skilda uppfatt-
ningar om vad som faktiskt inträffat. I ett 
uttalande från USA påstås att den inter-
nationella organisationen IASC inte läng-
re existerar medan man i Europa närmast 
betraktar organisationsförändringen som 
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betydelselös. I USA har däremot hävdats 
att: 

“The former IASC has been completely re-
structured. The purpose is both clear and im-
portant: to achieve a single set of high quality 
accounting standards that will command re-
spect around the world, that will discipline au-
diting approaches, simplify listing by national 
markets, and encourage effective enforcement 
by national authorities. The IASB will have its 
own staff, but will work to the extent possible in 
partnership with its national counterparts to 
achieve its goals.” (Statement of Paul A. Vol-
cker, Washington, DC, June 7, 2001).

Den internationella redovisningsorgani-
sationen, som nu ändrat sitt namn från 
IASC till IASB, beskriver den rekonstrue-
rade organisationens struktur och status på 
sin hemsida per 31 juli 2001 som att: “After 
a two year review process, which included pub-
lic consultation and discussions with key finan-
cial industry participants, the IASC Board ap-
proved a restructuring plan in December 1999. 
Under the terms of the restructuring, IASC be-
came separate corporate entity. The parent 
body is a not-for-profit corporation governed by 
the Trustees and funds the activities of the 
IASB. The IASB is responsible for the techni-
cal agenda and the development and approval 
of new International Financial Reporting 
Standards” och “The Board has fourteen 
Members (twelve full-time Members and two 
part-time Members). The Board has sole re
sponsibility for setting accounting stand
ards.”

Den 24 juni 2004 publicerade sedan 
IASB också ett förslag till regelverk för små-
företag och detta gjorde man utan att en så-
dan fråga låg inom dess ”kompetensområde”. 
Enligt stadgarna skulle man endast arbeta i 
de börsnoterade företagens intresse. Detta 
ledde redan i november 2004 fram till för-
slag om ändrade stadgar gällande organisa-

tionens målsättning. Samtidigt framlades 
också återigen förslag till ändringar i organi-
sationens struktur, detta efter det att USA 
inte fullt ut ville nöja sig med tidigare gjorda 
ändringar. Således har därmed den regle-
ringshysteri som råder på det internationella 
planet nu också kommit att rikta sig mot 
småföretagen och intressen i Sverige har 
som en följd av detta startat upp sin egen 
diskussion om det som man betecknar som 
förenklingar, som av artikelförfattaren be-
skrivits tidigare i denna artikel.

RESULTATET AV REGLERINGEN – 
INGET ATT FÖRHÄVA SIG ÖVER 
Det kan nu vara befogat att ställa frågan: 
Vad har reglerarna uppnått med sina akti-
viteter allt sedan 1930-talet? För det första 
kan påstås att det hela tiden funnits krafter 
och motkrafter för redovisning till s.k. 
verkligt värde. Utvecklingen har gått från 
verkligt värde till anskaffningsvärde och 
åter. Därvid har reglerarna inte längre fäst 
någon vikt vid bl.a. fortlevnadsprincipen 
och realisationsprincipen. Den senare prin-
cipen leder fram till att kopplingen mellan 
siffrorna och dess bakomliggande verklig-
het delvis upphör. Transaktioner skapas 
utan att någon extern affärshändelse inträf-
fat. Redovisningen kan därmed liknas vid 
en likvidationsbalansräkning, enligt Little-
ton.

”The use of a balance-sheet to calculate the 
net revenue or net profit … indicates a concep-
tion of profit which is associated with the final 
liquidation and winding-up of a company” 
(Littleton, 1933). 

Artikelförfattarens tankar går också i 
detta sammanhang till revisorn och redovis-
ningsprofessorn Norman B. Macintosh som 
i sin roll som revisor funderade mycket över 
vad som pågick i revisionskåren.
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Redovisning kan inte längre kopplas till 
något objektivt kriterium utan lever i ett till-
stånd av ”övernaturlighet” och fungerar ge-
nom ”referenser till sig självt” (Macintosh, 
2000). Texten och siffrorna har blivit vikti-
gare än verkligheten och kommer på så sätt 
att ”leva sitt eget liv”.

Detta fenomen är dock inget nytt och har 
en större vidd än just verkligt-värde redovis-
ning., De första tendenserna kom redan vid 
industrialismens genombrott och resultatet 
har blivit en likgiltighet inför frågan om det 
är siffrorna eller verkligheten som är viktigt 
att bedöma. 

”The Industrial Revolution gave rise to a 
whole new generation of signs and objects….
The signs and referent had coalesced into a re-
lation of equivalence of indifference” (Baudril-
lard, 1988).

Fenomenet kan ses som att transaktio-
nerna inte längre har någon koppling till ex-
terna affärshändelser utan endast är interna 
beräkningar (som görs i företagens bokslut) 
och som grundats på balansräkningens siff-
ror. Sådana beräkningar kan rimligtvis inne-
hålla inslag av både förhoppningar och med-
vetna justeringar i syfte att blidka någon, 
enligt Macintosh.

Med utgångspunkt i ett sådant perspek-
tiv kan begrepp som ”redovisningens vär-
derelevans” också ifrågasättas som en rele-
vant metod att bedöma redovisningens kva-
litet. Kanske vore det bättre att bedöma 
kassaflödets utfall mot budgeterade värden 
(återkopplingsrelevans), enligt artikelför-
fattaren. Detta är utan tvivel en svår uppgift 
och kräver ett långt tidsperspektiv, men me-
toden bidrar till möjligheten att stävja det 
förhållander att fakta ersätts med förhopp-
ningar.

Artikelförfattaren vill också framföra den 
synpunkten att litteraturen ofta beskriver 
redovisningens utveckling under 1900-talet 

som en kamp mellan två olika redovisnings-
kulturer, den anglosaxiska och den konti-
nentala kulturen. Denna beskrivning leder 
fram till svag förståelse för fenomenet redo-
visning. Den konflikt som finns är en intres-
sekonflikt och har egentligen inga geogra-
fiska utgångspunkter. 

Frågan om redovisning till s.k. verkligt 
värde är av större vikt i vissa företag och i 
andra av mindre vikt. I företag som innehar 
förvaltningsfastigheter och redovisar enligt 
IAS 40 är frågan av mycket stor vikt. Den 
tillgångsmassan som värderas till verkligt 
värde i dessa fastighetsbolag uppgår oftast 
till ca 90 procent av den totala tillgångs-
massan. Förvaltningsfastigheter skall från 
den 1 januari 2005 redovisas i balansräk-
ningen till sina verkliga värden. Innebörden 
i detta är enkelt uttryckt att bolagen skall 
redovisa sina beräknade framtida kassaflö-
den från tillgångarna direkt i balansräk-
ningen och årets värdeförändringar skall 
redovisas i resultaträkningen. Dessa före-
tags redovisning inrymmer numera av detta 
skäl ett avsevärt inslag av budgetering. En 
studie har gjorts (Bengtsson, 2008) i svens-
ka börsnoterade fastighetsbolag vars hu-
vudsakliga tillgångsmassa är s.k. förvalt-
ningsfastigheter. Faktisk har det visat sig 
att bolagen i sina resultaträkningar år 2006 
hade värdestegringsvinster uppgående till 
ca 70 procent av de totala vinsterna detta 
år.

Från den 1 januari 2013 gäller för de 
börsnoterade företagen nu IFRS 13 som en 
konsekvens av det konvergensarbete som 
drivs av det amerikanska redovisningsför-
bundet FASB tillsammans med IASB. Här 
har alla värderingsproblem samlats under en 
enda paragraf som ersätter värderingsfrå-
gorna i bl.a. IAS 40. Det påstås bland prak-
tiker att ”inget nytt har hänt”, men enligt ar-
tikelförfattaren framskymtar utan tvivel 
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FASB s negativa hållning till värdering i det 
s.k. ”tredje trappsteget” (kassaflödesmodel-
len). Det är denna värderingsmetod som ut-
gör grund för möjligheten till subjektiv re-
dovisning. IFRS 13 förbjuder inte denna 
värderingsmetod men kräver ökad använd-
ning av steg 1 och 2 i värderingstrappan och 
föreskriver krav på omfattande upplysning-
ar om de tillgångar som värderats enligt steg 
3. Vad det gäller svenska förhållanden kan 
detta bl.a. uttryckas som att företag som 
innehar förvaltningsfastigheter skall värdera 
enligt ortsprismetoden och inte göra en kas-
saflödeskalkyl om inte detta är helt nödvän-
digt. Detta var nog också tanken med IAS 
40, men kanske det förekommit ett visst 
missbruk här. 

Som en hypotes vill också artikelförfat-
taren hävda att det med de nya regler som 
gäller från år 2005 för börsnoterade företag 
i Sverige kan det vara så att det är aktie-
marknadens bedömningar som påverkar fö-
retagets redovisning och inte tvärt om. En 
pågående undersökning indikerar bl.a. att 
aktiekursförändringar föregår förändringar-
na i företagens redovisade egna kapital i de 
fall där företagens huvudsakliga tillgångs-
massa avser sådant som skall värderas till 
s.k. verkligt värde. Om det visar sig vara på 
detta sätt kan ju frågan om redovisning för 
aktiemarknaden verkligen behövs också 
med all rätt ställas.
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Syftet med denna artikel är att ge insyn i den regionala marknaden för dagstidningar i 
Finland. Artikeln visar hur marknadsandelarna för regionernas ledande dagstidningarna 
utvecklats över tiden. När dessa uppgifter studeras i ljuset av tidningarnas hushållstäckning 
får vi en rätt nyanserad bild over det livsutrymme som de övriga tidningarna har på dessa 
krympande marknader. Artikeln fäster särskild uppmärksamhet på de finlandssvenska 
dagstidningarnas roll i sina respektive landskap. Artikeln bidrar med insikter till frågor 
beträffande marknadsavgränsning, konkurrens och marknadsdominans. 

Dagstidningarna i Finland  
– ökad koncentration på krympande  

regionala marknader*

Tom Björkroth & Mikko Grönlund

1 INLEDNING
På senare tid har vi rätt ofta stött på artiklar 
i dagstidningarna, som med en viss oro be-
skriver den växande koncentrationen på 
marknaderna för dagligvaruhandel, hälso-
vård eller t.ex. livsmedelsindustrin. Det är 
ändå rätt få av oss som då i läsande stund 
kommer att tänka på, hurudan situationen 
är på marknaden för den dagstidning vi 
gömmer oss bakom vid frukostbordet. Det 
är inte många tankar vi unnar på hur de öv-

riga tillbudsstående alternativen klarar sig 
på denna marknad. 

Forskningen beträffande mediemarkna-
derna har sedan länge lagt märke till att 
koncentrationen på marknaden för dagstid-
ningar har en tendens att öka över tiden 
( Jyrkiäinen, 2012; Björkroth & Grönlund, 
2009; Genesove, 2003; Bagdikian, 1983; 
Rosse 1980). Dagstidningarna är en del av 
mediemarknaden, som till stora delar karak-
teriseras av tvåsidighet; en stor läsar- eller 
tittarkrets lockar annonsörer och speciellt 
annonsintäkter, vilket ger möjlighet att ut-
veckla tidningen, som åter i sin tur lockar 
fler läsare osv. På tvåsidiga marknader lyckas 
en framgångsrik tidning få båda sidorna 

* Författarna är tacksamma för det stöd som erhållits från 
Svenska litteratursällskapet Lars och Ernst Krogius forsk-
ningsfond. Ett stort tack riktas också till professor Tom Moring 
och en av tidskriften utnämnd bedömare för en rad konstruk-
tiva kommentarer. De i denna artikel framförda åsikterna och 
synpunkterna är författarnas egna.
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ombord.1 I vissa omständigheter kan en dy-
lik annons-upplagaspiral i princip leda till 
att den ledande dagstidningens ställning 
förstärks i den grad, att de övriga dagstid-
ningar slås ut.2 

Huruvida koncentrationen på medie-
marknaden skall betraktas som något nega-
tivt är inte alls entydigt. I sin studie angåen-
de dagstidningar i städer, visade Dertouzos 
och Trautman (1990) att på en snävt defi-
nierad marknad kan en mjukare konkurrens 
visserligen möjliggöra en prishöjning på 
både prenumerationer och annonsering. 
Deras resultat tyder däremot också på att 
dagstidningar från närbelägna områden kan 
utöva ett konkurrenstryck och att större 
upplagor leder till effektivitets- och stor-
driftsfördelar. Det är rimligt att anta att 
dessa fördelar kommer i och med konkur-
rensen att överföras till konsumenterna i 
form av lägre prenumerationspriser och 
eventuellt högre kvalitet. I den andra våg-
skålen har vi oron över tidningens möjlighe-
ter att utnyttja, om inte t.o.m. att missbruka, 
sin marknadskraft både i fråga om prenu-
merationer och om annonsering. Dessutom 
kan en till det yttersta driven marknadskon-
centration äventyra pluralismen, den för de-
mokratin viktiga mångsidigheten i opini-
onsbildningen.3 En ökad ägarkoncentration 
har också visat sig försvaga mediernas lokala 
förankring; Chambers (2003) analyserar 
hur avregleringen på mediemarknaden i 
USA har påverkat mångfalden i olika me-
dia. Hans resultat tyder på att en avreglering 
tillsammans med konkurrens har lett till att 
ägandet av dagstidningar inte längre har en 

1 Se t.ex. Evans (2003). För andra grundläggande bidrag angå-
ende tvåsidiga marknaders se t.ex. Rochet & Tirole (2003) och 
Armstrong (2006).
2 Se Gabszewicz, J.J., Garella, G.P., & Sonnac, N. (2007). 
Newspapers’ market shares and the theory of the circulation 
spiral. Information Economics and Policy 19(3–4), 405–413.
3 Cooper, M. (2003) Media Ownership and Democracy in the 
Digital Information Age. Stanford Law School

lika stark lokal förankring som tidigare, utan 
antalet tidningar med “absentee owners”4, 
har under perioden 1972–1998 ökat från 
17 till hela 81 procent.5

Även om både de teoretiska och de värde-
laddade diskussionerna har pågått relativt 
länge, finns det rätt knappt med empiriska 
resultat om hur marknaderna för dagstid-
ningar i Finland utvecklats över tiden. I stu-
dier beträffande vår tidsanvändning kan 
man skönja de övriga mediernas (internet, 
TV) relativa framgång, men detta berättar 
rätt lite vad som försiggår inom marknaden 
för dagstidningarna. Från vår tidigare forsk-
ning har vi rapporterat resultat om en stark 
regional ägarkoncentration inom den finska 
dagspressen och att konkurrensen mellan 
olika medier ökat (Grönlund & Björkroth 
2011). Studien visade att dagstidningarnas 
andel av de sammanlagda annonsintäkterna 
har minskat, samtidigt som prenumera-
tionsintäkternas andel av totala intäkterna 
har tidvis minskat. Detta tyder på att dags-
tidningarna har upplevt en ökande konkur-
renstryck inom sin egen marknad, men ock-
så ifrån angränsande mediemarknader. Vi 
vet också, att mätt i upplagornas storlek väx-
er de ledande regionala dagstidningarnas sig 
starkare på en sammanlagt krympande 
marknad (Björkroth & Grönlund, 2012). 
Genom att estimera och extrapolera tillväxt-
kurvorna för de regionalt ledande dagstid-
ningarnas marknadsandelar, fann vi dem 
konvergera till relativt höga andelar. På mot-
svarande sätt estimerade vi de avtagande till-
växtkurvorna för hushållstäckningen och 
fann dessa konvergera till nivåer som låg en 

4 Begreppet syftar på ägare som saknar en lokal förankring 
och det kan härledas tillbaka till Federal Communication 
Commissions (FCC) syn på mediernas mångfald. FCC ansåg 
att marknaden för idéer är lokalt och den anses ha favoriserat 
lokalt ägande pga dess positiva inverkan på mediediversiteten 
(Chambers, 2003, 44). 
5 För motsvarande resultat för radio och TV, se tabellerna 1 
och 2 i Chambers (2003)
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aning över täckningsgraderna år 2010. Det-
ta tolkade vi reflektera ett tilltagande kon-
kurrentryck från alternativa medier. 

Det vi ännu inte vet, är vad detta betyder 
på den tvåsidiga marknadens andra sida; är 
koncentrationen på tidningsnivå lika stor el-
ler t.o.m. större inom annonsförsäljningen? 
En annan obesvarad fråga, som relaterar till 
det föregående, angår annons-upplagaspira-
len: I vilken riktning går kausaliteten, från 
marknadsandelen av totalupplagan till an-
nonsintäkter eller tvärtom, eller kanske i 
båda riktningarna? Från en finlandssvensk 
synvinkel är det intressant huruvida de 
svenskspråkiga dagstidningarna står ut i en 
jämförelse och i vilken mån marknadssitua-
tionen är annorlunda i tvåspråkiga regioner. 
Syftet med denna artikel är att analysera 
dagstidningarnas regionala marknadskon-
centration och dess utveckling. Med dags-
tidningar avses här i enlighet med den inter-
nationellt vedertagna definitionen tidningar, 
som utkommer 4–7 gånger per vecka. Arti-
keln belyser speciellt hur de regionalt ledan-
de dagstidningarnas andel av totalupplagan 
har utvecklats över tiden. Samtidigt vill arti-
keln påvisa att utvecklingen i dessa tidning-
ars täckningsgrad avslöjar att de brister som 
en alltför snäv marknadsavgränsning kan 
medföra. Slutligen vill artikeln utreda huru-
vida de tvåspråkiga landskapen uppvisar en 
avvikande utveckling beträffande marknads-
koncentration och tidningarnas täcknings-
grad. Detta kan ge indikationer om fin-
landssvenskarnas läsvanor i förhållande till 
den övriga befolkningen. Angående kausali-
tetsfrågan bör detta ändå ses som något av 
en förstudie inför en framtida ekonometrisk 
djupdykning inom det temat. I en genom-
gång av den vetenskapliga litteraturen har vi 
inte stött på exakt motsvarande forskning, 
där hushållstäckningen och marknadsande-
lar studerats lika detaljerat. van Kranenburg 

(2002) utgör ett exempel, där regional 
marknadskoncentration och förändringar 
häri har studerats med hjälp av data på tid-
ningsnivå.

Artikelns nästa kapitel fäster sig på de re-
gionalt ledande dagstidningarnas roll i den 
regionala marknadskoncentrationen i den 
Finländska dagspressen. Kapitel 3 belyser 
några viktiga förändringar i Finländarnas 
mediekonsumtion, som ger underlag att i 
korthet behandla frågan om dagstidningar-
na betydelse för enskilda hushålls medie-
konsumtion. I kapitel 4 utreder vi de fin-
landssvenska dagstidningarnas situation i 
sina landskap och på sina respektive geogra-
fiska marknader. Kapitel 5 består av en sam-
manfattande och avslutande diskussion.

2 DEN REGIONALA MARKNADS-
KONCENTRATIONEN I DEN 
FINLÄNDSKA DAGSPRESSEN
Att företa sig en regelrätt marknadsanalys 
förutsätter vanligtvis en noggrann avgräns-
ning av den relevanta produktmarknaden 
och den geografiska marknaden. Marknads-
avgränsningen är ingen enkel uppgift och vi 
kan inte göra anspråk på att de nedanståen-
de resultaten skulle vara baserade på en re-
gelrätt och minutiös marknadsavgränsning i 
konkurrenslagstiftningens anda.6 Vi tyr oss 
istället till en rätt generell upptäckt om att 
dagstidningarnas marknader tenderar att 
vara tätt knutna till det landskap som res-
pektive tidning ges ut i. Lars Lundsten 
(2009, s. 13) reflekterar detta i sin semina-
rierapport: ”Tidningarna är i regel regionalt 
eller lokalt förankrade och regionalt eller lo-
kalt finansierade”. Vi vet att en strikt regio-

6 För mer information om principerna i marknadsavgräns-
ning se Europeiska kommissionen (1997) ”Kommissionens 
tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemen-
skapens konkurrenslagstiftning”, Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning nr C 372, 9.12.1997 s. 5–13
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nal avgränsning, som baserar sig på land-
skapsgränser är ett mycket starkt antagande, 
som vi lätt kan erinra oss undantag ifrån. 
Tänk bara på dagstidningarna som Helsing-
in Sanomat, och Hufvudstadsbladet, eller på 
tidningen Maaseudun Tulevaisuus, som alla 
prenumereras i varierande mån utanför Ny-
lands landskap och troligtvis påverkar de 
regionala marknaderna ( jfr George & Wald-
fogel (2006)).7 Enligt Hufvudstadsbladet 
finns 76 procent av dess prenumeranter i 
Nyland, emedan resten finns utspridda 
främst i hela Svenskfinland.8 Det datamate-
rial som finns tillgängligt ger oss ändå inte 
tillsvidare möjlighet till en mer nyanserad 
avgränsning, speciellt eftersom vi jämför ut-
vecklingen över en relativt lång tidsperiod. 
En ytterligare precisering gällande koncen-
trationsmåtten som används i denna artikel 
är, att de beroende på sammanhanget anges 
antingen på tidnings- eller ägarnivå. Dis-
tinktionen kan vara intressant i och med att 
marknadskoncentrationen på ägarnivå, som 
man vanligtvis beaktar i en ren konkurrens-
rättslig bedömning, har ju ansetts bli allt hö-
gre i Norden (Sundin, 2009, 34). 

7 George och Waldfogel (2006) utredde vilken effekt New 
York Times hade på de regionala dagstidningarnas efterfrågan. 
De fann bl.a. att New York Times expansion ledde till att in-
tresset för de regionala eller lokala dagstidningarna minskade 
bland konsumenter med college bakgrund, emedan intresset 
för den lokala dagstidningen ökade bland de lägre utbildade.
8 Se http://hbl.fi/annonsera/lasarprofil. De finlandsvenska 
tidningarnas hushållstäckning behandlas utförligare i kapitel 4.

I tabell 1 har vi åskådliggjort några av 
nyckeltal för de olika landskapen. Vi kan se, 
att landskapen skiljer sig väsentligt från var-
andra t.ex. i fråga om folkmängd och följakt-
ligen också i antalet hushåll. Man kan tänka 
sig att antalet hushåll är den naturliga enhet, 
vars preferenser och inkomster styr efterfrå-
gan på dagstidningar. Antalet dagstidningar 
ser ut att korrelera med antalet hushåll. 
Södra Savolax, Södra Österbotten och Nor-
ra Karelen utgör ändå något av undantag i 
detta hänseende. Faktum är att antalet tid-
ningar per 100 000 hushåll är klart större i 
de landskap där antalet hushåll är mindre; 
2,7 i Nyland jämfört med 17 i Södra Savo-
lax. De regionalt ledande dagstidningarnas 
andel av den totala årliga upplagan är också 
något större i landskap med flera hushåll; i 
genomsnitt 50,3 procent i de tio hushållsri-
kaste landskapen i motsats till snittet 46,3 
procent i de tio landskapen med minsta an-
talet hushåll. Däremot föreligger det en 
mycket mindre, om dock en omvänd skill-
nad i medeltalet på hushållstäckningen mel-
lan de tio största (48,5 %) och tio minsta 
landskapen (50,0 %).
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Tabell 1. Folkmängden, antalet hushåll och uppgifter angående dagstidningarna i olika 
landskap9 år 2010

Landskap Folk
mängd

Hus håll Antal 
tidn.

Antal 
tidn./
100000
hushåll

Upplaga Största 
tidning

Andel 
av upp
lagan

Nyland 1 437 956 676 798 18 2,7 1 040 653 Helsingin 
Sanomat

36,8

Östra Nyland 94 353 41 630 5 12,0 32 434 Uusimaa 39,6

Egentliga 
Finland 

465 183 225 268 13 5,8 214 245 Turun  
sanomat

50,0

Satakunda 227 031 109 243 10 9,2 116 602 Satakunnan 
Kansa

44,9

Egentliga 
Tavastland 

174 555 82 553 6 7,3 60 388 Hämeen 
Sanomat

46,9

Birkaland 487 923 233 755 18 7,7 236 417 Aamulehti 55,6

Päijänne
Tavastland 

201 772 99 650 4 4,0 77 347 Etelä-Suomen 
Sanomat

75,5

Kymmene dalen 182 382 90 385 6 6,6 66 788 Kouvolan 
Sanomat

40,8

Södra Karelen 133 703 66 256 5 7,5 47 853 Etelä-Saimaa 63,3

Södra Savolax 154 668 76 427 13 17,0 88 777 Länsi-Savo 28,2

Norra Savolax 247 943 119 445 12 10,0 135 490 Savon  
Sanomat

45,4

Norra Karelen 165 866 80 823 11 13,6 95 508 Karjalainen 47,7

Mellersta 
Finland 

273 637 129 547 16 12,4 143 928 Keskisuoma-
lainen

47,8

Södra 
Österbotten 

193 504 85 548 12 14,0 116 550 Ilkka 46,1

Österbotten* 177 946 78 997 8 10,1 84 358 Pohjalainen 32,2

Mellersta 
Österbotten*

68 321 28 994 4 13,8 38 682 Keskipohjan-
maa

60,5

Norra 
Österbotten 

394 965 172 882 17 8,1 161 484 Kaleva 48,4

Kajanaland 82 073 39 409 5 12,7 42 320 Kainuun 
Sanomat

47,8

Lappland 183 488 86 693 3 3,5 56 366 Lapin Kansa 58,0

Åland 28 007 12 894 2 15,5 17 927 Åland 51,1

Hela riket 5 375 276 2 537 197 188 2874 117

*= Uppgifterna från år 2007, dvs. innan sammanlagningen av Österbottningen och Jakobstads Tidning

9 Finland indelas för tillfället i 19 landskap, vilka utgör den sk NUTS 3 nivån enligt Europeiska Unionens klassificering. Ända 
till år 2011 hade Finland 20 landskap. Från år 2011 anslöts kommunerna från det tidigare Östra Nylands landskap till Nylands 
landskap. Därför har vi beträffande året 2010 behandlat Östra Nyland och Nyland som separata landskap.
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Innan vi tar itu med den tidningsspecifika 
utvecklingen över tiden, kan det vara skäl att 
med hjälp av ett ”tvärsnitt” analysera huru-
vida en hög marknadskoncentration över-
huvudtaget är ett faktum. I figur 1 nedan 
har vi gjort detta, genom att beräkna de två 
största förlagens sammanlagda andel av 
dagstidningarnas totala årliga upplaga 
(CR2U) i varje landskap, samt den motsva-
rande andelen (CR2A) av dagstidningarnas 
annonsintäkter. För det första kan vi obser-
vera att i vissa landskap har marknaden i 
praktiken delats mellan två förlag. Observa-
tionerna tyder också på att en sammanlagd 
andel av upplagan motsvaras av en ännu 
större andel av annonsintäkterna. I rena 
landskapsvisa duopolsituationer uppgår 
båda andelarna naturligtvis till hundra pro-
cent.10 

 

10 Utvecklingen av de olika mediernas andelar av annonsin-
täkterna under åren 1980–2008 finns beskriven i Grönlund & 
Björkroth (2011) s. 33–37.

Som vi ser ligger alla landskap ovanför 
den diagonal som sammanbinder lika stora 
marknadsandelar av upplagan som av an-
nonsintäkterna. samtidigt ser vi, att ägar-
koncentrationen på landskapsnivå är mycket 
hög i flera landskap, så att de två största 
ägarna står för över 95 procent av både tid-
ningsupplagan samt annonsintäkterna.

Men hur har de regionalt ledande dagstid-
ningarnas roll förändrats över tiden? Har de 
lyckats dra ifrån sina närmaste konkurrenter? 
Vi har insamlat data gällande dagstidningars 
upplagor för diverse landskap mellan åren 
1974–2010. Från detta datamaterial finner vi 
att i tio av de tjugo landskapen har den le-
dande dagstidningens marknadsandel ökat 
mellan dessa år (Tabell 2), medan den hållits 
närapå stabil i fem och minskat i fem land-
skap (Se Björkroth & Grönlund, 2012). 

Figur 1. Regionala CR2 värden på andel av total upplaga och av tidningarnas 
annonsintäkter år 2008 baserad på ägarskap av tidningar  

(Källa: Björkroth & Grönlund, 2012)
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Med tanke på att vi också intresserar oss 
för annons-upplagaspiralen har vi nedan 
studerat närmare de av landskapen, där den 
största tidningen lyckats öka på sin andel av 
den totala upplagan i landskapet. Tillväxten 
av denna marknadsandel kan åskådliggöras 
genom att indexera respektive ledande tid-
ningars marknadsandel år 1974 med 100. I 
de flesta fallen kan utvecklingen beskrivas 

som en relativt flat sigmoid, som ser ut att 
konvergera mot ett visst övre värde. Mark-
nadsavträdanden och sammanslagningar 
syns i vissa fall som större brott i kurvorna. 
(t.ex. Södra Karelen och Egentliga Tavast-
land)

Det intressanta i Figur 2, är att vi inte hit-
tar i detta tidsintervall utvecklingar som 
skulle beskriva om strikt växande mark-

Tabell 2. Ledande dagstidningarnas marknadsandelar vid åren 1974 och 2010 

Östra
Nyland

Norra
Karelen

Birkaland Lappland Nyland

1974 0,317 0,400 0,465 0,363 0,299

2010 0,396 0,477 0,556 0,580 0,368

Egentliga
Tavastland

Kymmene - 
dal

Södra
Karelen

Södra
Österbotten

Norra
Österbotten

1974 0,355 0,295 0,482 0,317 0,393

2010 0,469 0,408 0,633 0,461 0,484

Figur 2. Relativ utveckling av marknadsandelarna för varje landskaps ledande tidning 
(1974=100) 
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nadsandelar.11 Mot bakgrund av detta data-
material kan vi påstå att vi i Finland inte på 
landskapsnivå (ännu) kan identifiera en så-
dan ledande tidning som under en över-
skådlig framtid med hjälp av sin eventuella 
annons-upplagaspiral kommer att slå ut alla 
andra dagstidningar (Se Björkroth & Grön-
lund, 2012).

Sammanfattningsvis kan man säga att det 
ser ut som om de regionalt ledande dagstid-
ningarna sakta men säkert skulle förstärka 
sina ställningar, men att tillväxten i mark-
nadsandelarna håller på att avta. För de 
konkurrerande dagstidningarna betyder 
detta att deras livsrum i detta hänseende 
inte smalnar av på ett sätt som skulle leda 
till en snabb utträngning. Sammanslagning-
ar och företagsköp kan naturligtvis förändra 

11 Med strikt växande avses här en växande funktion vars an-
dra derivata är lika stor eller större än noll.

situationen. Dessutom bör vi komma ihåg 
att våra slutsatser gäller på tidningsnivå och 
att de inte nödvändigtvis håller om vi skulle 
granska detta på förlags- dvs. ägarnivå. 
Dessa slutsatser tar heller inte i betraktande 
effekten av förändringar i bakgrundsfakto-
rer, som t.ex. den utmaning som de svensk-
språkiga dagstidningarna möter inför den 
ökande tvåspråkigheten (Nordqvist, 2002).

3 DAGSTIDNINGEN 
I FINLÄNDARNAS 
MEDIEKONSUMTION
För att vi skall kunna sätta resultaten ovan i 
rätt perspektiv, bör vi veta något mera om 
dagstidningarnas roll i vår mediekonsum-
tion. I internationell jämförelse har Finlän- 

Figur 3. Tiden som används för att läsa dagstidningar, minuter per dag (Källa: TNS 
Gallup Group och Statistikcentralen)
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darna konstaterats vara ivriga tidningsläsare 
År 2008 tillbringade man (d.v.s. personerna 
i åldern 10 år eller äldre) i Finland dagligen 
genomsnitt 7 timmar och 42 minuter med 
olika medier och av detta användes 34 mi-
nuter för att läsa dagstidningar. Denna tid 
har varierat en hel del genom tiderna, men 
den har förkortats relativt mycket under de 
tio senaste åren (Figur 3). Tillsvidare läses 
dagstidningar i rätt stor omfattning. Av be-
folkningen i åldern tio år eller äldre läser i 
genomsnitt läser åtta av tio invånare (79 %) 
i en dagstidning varje dag.12 

Även om tidningsläsandet har minskat, 
är finländarna åtminstone tillsvidare rätt

12 Informationen har hämtats från KMT Lukija 2008, som 
omfattade 40 av Tidningarnas förbunds 197 medlemmar.

trogna läsare trots de elektroniska medier-
nas frammarsch. Det här kan man iaktta 
från hur man i Finland fördelat tiden för 
mediekonsumtion mellan olika medier. År 
1994 var tidningsläsandets andel 8,6 pro-
cent av den totala tidsanvändningen, eme-
dan den år 2008 var ännu 7,4 procent. (se 
Figur 3)13. Internet ser ut att ha mer än 
dubblat sin andel av tidsanvändningen från 
år 2002 (3,8 %) till 2008 (10,8 %). Utveck-
lingen ser ut att fortsatt ännu år 2010, även 
om de rätt stora förskjutningarna kan för-
klaras av att resultaten inte är helt jämför-
bara med de tidigare åren p.g.a. förändringar 
i undersökningsmetoden.

13 Datainsamlingen och metodologin har förändrats under 
denna undersökningsperiod. Data från åren 1977 och 1987 

Figur 4. Tidsanvändningen per olika medier (Källa: TNS Gallup Group och 
Statistikcentralen)
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I Figur 3 ser vi spår av det som professor 
Moring (2009) påpekar; att bredbandspe-
netrationen och därmed också internetan-
vändningen ökat relativt kraftigt under 
2000-talet. Följaktligen kan man ana sig att 
den traditionella papperstidningen eventu-
ellt fått ge plats för elektronisk massmedia, 
både i fråga om konsumenternas tidsan-
vändning och gällande annonsintäkterna. Vi 
har nedan försökt åskådliggöra detta genom 
att beräkna hur de ledande regionala dags-
tidningarnas hushållstäckning, d.v.s. uppla-
gan i förhållande till antalet hushåll i diverse 
landskap, utvecklats mellan åren 1985 och 
2010. Det ovan sagda tyder på att den som 
fortfarande får sin tidning, tillbringar i ge-
nomsnitt en ansenlig del av sin tid för att 
läsa den. Även de ledande tidningarnas 
framtid beror ändå i högre grad på en hur 
stor andel av hushållen som prenumererar 
på dessa. Med tanke på vad vi såg i Figur 2, 
måste slutsatserna beträffande de enskilda 
dagstidningarnas starka ställning på mark-
naden eventuellt revideras.

Vi vet att år 2010 var de finländska dags-
tidningarnas (hit ingår även de som utkom-
mer mer sällan) totala upplaga knappa 2,9 
miljoner. Samma år fanns det i Finland dry-
ga 2,5 miljoner hushåll (2 537 197) och 
knappa 320 000 företag. Utgående från det-
ta kan man anta att så gott som varje hushåll 
nås av någon dagstidning eller liknande, 
men i verkligheten är prenumerationerna 
knappast så jämnt fördelade.

kommer från Statistikcentralen tidsanvändningsstudier med 
6000 respektive 7800 deltagare i åldern 10–64 år. Årens 1992, 
1994, 1996 och 1998 data har erhållits från TNS Gallups da-
torstödda telepaneler med 500 till 800 hushåll och sammanlagt 
från 920 till 1 450 deltagare. Årens 2002 och 2004 resultat byg-
ger på data från TNS Gallup Groups enkät på 1 700 respektive 
2 550 personer i åldern 12–69 år. Svarsprocenten var 60 res-
pektive 53 procent. Data för åren 2006 och 2008 kommer från 
TNS Gallup Groups telefonenkäter berörande ungefär 20 000 
personer i åldern över tio år. Data för 2010 kommer från TNS 
Atlas Intermedia 2010 (TNS Gallup Oy) Undersökningsme-
toden och målgruppen avviker från de tidigare åren. Informa-
tionen har samlats m. hj. av en Internetpanel genom ett urval på 
20730 personer i åldern 15–69 år.

I Tabell 3 har vi åskådliggjort på hus-
hållstäckningen landskapsnivå, beräknat 
som en kvot mellan antalet hushåll och den 
ledande dagstidningens totala upplaga. Ta-
len utgör ett mått på i vilken omfattning de 
regionalt ledande dagstidningarna kunnat 
nå hushållen i sina hemlandskap. Siffrorna 
är till en viss grad förvrängda, eftersom vissa 
av de ledande tidningarna distribueras över 
landskapsgränserna i större utsträckning än 
andra. Därför bör talen närmast ses som 
teoretiska maximum för den regionalt le-
dande tidningens marknadspenetration.

Figur 5 illustrerar en indexerad utveck-
ling över tiden. Den relativa utvecklingen av 
hushållstäckningen avslöjar likväl stora re-
gionala skillnader. I Södra-Österbotten har 
tidningen Ilkka hållit sina positioner rätt väl, 
emedan Helsingin Sanomat i Nyland och 
Kaleva i Norra Österbotten tappat relativt 
mycket mark och förlorat åtminstone 40 
procent av den hushållstäckning de hade år 
1985.

Alla de regionalt ledande dagstidningar-
nas upplaga per hushåll i sina landskap ser 
alltså ut att ha sjunkit. Utvecklingen påmin-
ner i diverse fall om en sigmoid som ser ut 
att konvergera till en viss nivå, ända tills 
man skönjer en ny dykning år 2010. Denna 
utveckling kan reflektera flera olika saker, 
varav inte minst den hårdnande konkurren-
sen om mediekonsumenternas tid. En an-
nan möjlighet är att utvecklingen också 
präglas av konjunkturläget, vilket kunde 
vara en delförklaring till utvecklingen under 
1990-talet. En tidningsprenumeration kan 
höra till en av de utgifter som man vill bli 
kvitt när inkomstnivån sjunker pga. t.ex. ar-
betslöshet.14 I beräkningen av konsument-
prisindexet har prenumerationen av en 

14 Att läsa en dagstidning förutsätter givetvis inte en egen pre-
numeration, eftersom den kan köpas som lösnummer, läsas på 
arbetsplatsen, bibliotek osv.
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dagstidning vikten på 5,01 promille, d.v.s. 
ungefär lika stor som för matkorv (5,00) 
men större än t.ex. vikten för en internetan-
slutning (4,76) eller glasögon och kontakt-
linser (4,82).15 

15 Statistikcentralen (2012) Kuluttajahintaindeksi 2010=100 
Käyttäjän käsikirja. Käsikirjoja 39. http://www.stat.fi/tup/jul-
kaisut/tiedostot/isbn_978-952-244-371-7.pdf 

Det som ändå förefaller klart är att även 
om ledande dagstidningar ser ut att ha le-
jonparten av sina respektive marknader, bi-
drar den sistnämnda utvecklingen till att 
tidningarna inte på långt när kan anse sig 
verka i isolation från andra medier. I detta 
skede bör vi naturligtvis påminnas om att 
stora medieföretag rätt sällan begränsar sig 
till att publicera dagstidningar, utan de har 

Tabell 3. Den ledande dagstidningens hushållstäckning år 1985 och 2010

Östra
Nyland

Norra
Karelen

Birkaland Lappland Nyland

1985 0,414 0,812 0,838 0,575 0,945

2010 0,309 0,564 0,563 0,377 0,566

Egentliga
Tavastland

Kymmene-
dalen

Södra
Karelen

Södra
Österbotten

Norra
Österbotten

1985 0,492 0,421 0,604 0,753 0,767

2010 0,343 0,302 0,457 0,629 0,452
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utvidgat sin verksamhet till radio- tv och In-
ternet på ett sätt, som kan ställa hela det 
ovan sagda i ny dager. Dertouzos och Traut-
man (1990) fann att radion inte påverkade 
enskilda tidningarnas marknadskraft och 
att FCCs begränsningar på korsägande sak-
nade ekonomiskt berättigande.16 Man kan 
fråga sig om argumentet faktiskt håller, ef-
tersom det inte finns några garantier på att 
ett förvärv av en radiostation inte skulle 
kunna öka på i frågavarande mediebolags 
marknadskraft, även om radiostationen inte 
tidigare utgjorde någon större begränsning 
för bolagets ägda tidning/ar. 

I detta skede kan vi med fog påstå att det 
inte i någon av de Finländska regionerna 
finns skäl att anta, att den ledande dagstid-
ningen på kort sikt skulle driva ut alla andra 
konkurrenter. Dagstidningarnas levnadsut-
rymme ser ut att smalna; även de tidningar 
som lyckas öka sin andel av totalupplagan 
uppnår en allt mindre årlig hushållstäck-
ning.

4. DE SVENSKSPRÅKIGA 
DAGSTIDNINGARNAS INVERKAN 
OCH FRAMTID
Den ovan beskrivna utvecklingen väcker frå-
gan om huruvida situationen i de tvåspråki-
ga landskapen avviker från strikt enspråkiga 
landskap. Vi har en aning om att i landskap 
med t.ex. två delcentra (som t ex Raumo och 
Björneborg i Satakunda, Borgå och Lovisa i 
Östra Nyland, och S:t Michel och Nyslott i 
Södra Savolax), som har varsin egen tidning, 
kan den ledande landskapstidningen ha svå-
rare, eller t.o.m. sakna incitament att erövra 
marknadsandelar.

Tidigare forskning har visat att de fin-
landssvenska dagstidningarna har en unik 

16 De medger visserligen (s. 13) att en ägarkoncentration kan 
ha betydelse för mångfalden inom mediesektorn.

ställning när det handlar om dagstidningar 
med en minoritet som målgrupp. Dels har 
detta förklarats med en tidig etablering av 
svenskspråkiga tidningar i Finland, regional 
fokus och dels med inbitna läsvanor, som 
inte gett vika trots att tillgången på alterna-
tiva medier och andelen tvåspråkiga hushåll 
kunde ha förutspått annorlunda (Gustafs-
son, 2002; Nordqvist, 2002). De svensk-
språkiga tidningarna konkurrerar dels med 
varandra, men också med den finskspråkiga 
dagspressen. Båda fronterna torde ställa 
krav på kvaliteten hos de svenskspråkiga 
dagstidningarna.17 Vad beträffar konkurren-
sen mellan de svenskspråkiga tidningarna, 
ger ägarstrukturen inte många incitament 
härtill. HSS Media äger dagstidningar vars 
utgivningsområde angränsar till och dels 
överlappar varandra. KSF Media likaså.18 
Hufvudstadsbladet och Vasabladet har ett 
större täckningsområde och medför ett visst 
konkurrenstryck för de mera lokala tidning-
arna. Åland är ett särexempel, där de två le-
dande tidningarna är ungefär jämnstarka, 
har olika ägare och ser sin gemensamma 
täckning kompletteras av t.ex. Hufvudstads-
bladet. 

Tvåspråkiga landskap – prenumeration av 
både den finska och svenska dagstidningen
Som tvåspråkiga landskap räknar vi här 
Mellersta Österbotten, Österbotten, Egent-
liga Finland, Nyland och Östra Nyland. 
Från figurerna ovan är det svårt, förutom 
kanske beträffande Österbotten och Östra 

17 Se närmare om detta i Moring, T. & Godenhjelm, S. 
(2010) Det sammanhållande kittet– en studie av minoritets-
medier i Europa. Magma-studie 3-2010 och Olkinuora, H., 
Ingves, M. & Markelin, L. (2012): Journalismin kohtalo medi-
amurroksessa – Överlevndsstrategier för minoritetsmedier. 
Magma studie 2-2012.
18 Man bör notera att KSF Media sedan augusti 2012 har en 
80 procents andel i finskspråkiga Loviisan Sanomat. Med detta 
förvärv ämnar KSF Media förstärka sin position på marknaden 
för lokaltidningar i Lovisa (Taloussanomat 13.8.2012).
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Nyland, att se några väsentliga skillnader 
beträffande den största tidningens mark-
nadsandel och hushållstäckning, som skulle 
bero på språkfördelningen. Frågan vi kan 
ställa oss är om utvecklingen av de svensk-
språkiga tidningarnas marknadsandelar el-
ler av hushållstäckningen avviker från de 
ovan rapporterade. Frågan gestaltar lite an-
norlunda än ovan, eftersom vi kan knappast 
anta att de svenskspråkiga tidningarnas 
målgrupp är alla hushåll i ett landskap, utan 
den utgörs enligt tidningarna själva av de 
svenskspråkiga samt tvåspråkiga hushållen. 

Från Statistikcentralen erhålls data om 
andelen svenskspråkiga i respektive land-
skap med den nya regionindelningen, som 
inkluderar Östra-Nyland i Nyland.19 Enligt 
denna statistik var andelen svenskspråkiga 
av befolkningen år 2010 störst i Österbot-
tens landskap (50,8 %), näststörst i Meller-
sta-Österbottens landskap (9,5 %) emedan  

19 Statistikcentralen: Språk efter ålder och kön enligt land-
skap 1990–.

de svenskspråkiga i Nylands och Egentliga 
Finlands landskap utgjorde 8,8 och 5,7 pro-
cent av befolkningen. 

Ser vi på marknadskonfigurationen på 
tidningsnivå (Tabell 4) ser vi att den största 
tidningens andel av totalupplagan (CR1) är 
i snitt över 43 procent i alla de vi här kallar 
tvåspråkiga landskap, emedan den i ensprå-
kigt finskspråkiga landskap uppgick till 49,5 
procent.20

En intressant upptäckt är att de minsta 
värden på CR3 och CR4, sammanlagda an-
delen av tre respektive fyra största tidning-
arna, är mindre i de enspråkigt finska land-
skapens grupp. Här är det Mellersta Fin-
lands landskap som visar upp en rätt stor 
splittring på tidningsnivå.

Ser vi på utvecklingen över tiden i de två-
språkiga landskapen upptäcker vi att de 
svenskspråkiga tidningarnas andel av total-
cirkulationen har varit rätt olika beroende

20 Marknadens koncentrationsgrad kan åskådliggöras m hj av 
det så kallade concentration ratio -måttet CRn, som indikerar 
den marknadsandel som innehas av de n största aktörerna. 

Tabell 4 Den regionvisa marknadskoncentrationen på tidningsnivå och de finlandsvenska 
tidningarnas sammanlagda andel av totalupplagan.20

CR1 CR2 CR3 CR4 Fisve

Österbotten 30,2 55,8 73,1 81,6 51,3 

Mellersta Österbotten 60,5 74,5 85,9 96,2 10,3

Nyland 36,8 51,3 61,6 69,6 5,6

Egentliga Finland 50,0 60,2 64,3 68,4 5,8

Östra Nyland 39,6 63,7 77,3 89,0 35,8

Medeltal i tvåspråkiga 43,4 61,1 72,4 81,0

Max 60,5 74,5 85,9 96,2

Min 30,2 51,3 61,6 68,4

Medeltal i finskspråkiga 49,5 64,4 71,8 78,3

Max 75,5 93,6 100,0 100,0

Min 28,2 47,0 54,5 60,3

Källa: Tidningarnas förbund, upplagekontroll samt egna beräkningar.
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på landskap. Andelen har varit antingen 
mycket stabil i Egentliga Finland, Nyland 
och mellersta Österbotten, vuxit i Österbot-
ten och gradvis minskat i Östra Nyland. 

I en jämförelse (se Bilaga 1) av hur de olika 
CR-storheternas (CR1–CR4) utvecklats på 
tidningsnivå över tiden (1980–2010) i dessa 
landskap, kan man konstatera att markna-
derna domineras av landskapens största tid-
ningar och att CR4 har ökat i Österbotten, 
hållits konstant i Egentliga Finland samt av-
tagit något i Mellersta Österbotten, Nyland 
och Östra Nyland. För Österbottens och 
Mellersta Österbottens del är jämförelsen i 
den mån missvisande, att sammanslagningen 
av Österbottningen och Jakobstads Tidning 
syns som en rätt kraftig minskning i andelen 
av totalupplagan i Mellersta Österbotten och 
en höjning i Österbotten. Detta sker fastän vi 
har i årets 2010 andel beaktat den del av ÖTs 
upplaga som distribueras i Mellersta Öster-

botten, vilket i praktiken betyder i Karleby 
stad. Egentligen handlar det om faktumet att 
språkgränserna, marknadsområdena och 
landskapsgränserna inte alltid sammanfaller. 

Täckningsgrad
De finlandssvenska tidningarna har en blyg-
sam täckningsgrad i sina respektive land-
skap, men den kan anses vara betydlig i för-
hållande till det som tidningarna anger ut-
göra sina marknadsområden eller som sina 
relevanta målgrupper. Som målgrupp anges 
svenskspråkiga eller tvåspråkiga hushåll. 
Enligt KSF Media (2012) uppgår Hufvud-
stadsbladets hushållstäckning (nettotäck-
ningsgrad) i huvudstadsregionen till 60 pro-
cent av enspråkigt svenska eller tvåspråkiga 
hushåll. I Raseborg-Kyrkslätt delen av Ny-
land uppstiger Västra Nylands och Huf-
vudstadsbladets gemensamma sammanräk-
nade hushållstäckning (nettotäckning) till 

Figur 6. Finlandsvenska tidningarnas andel av totalupplagan 1980–2010
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69 procent. För Östra Nyland uppvisas höga 
motsvarande täckningssiffror siffror för 
Borgåbladet och Hufvudstadsbladet (63 
procent) och för Hufvudstadsbladet och 
tidningen Östra Nyland är den sammanlag-
da nettotäckningen 78 procent. 

För Österbottens del anger HSS Media 
täckningssiffrorna enligt tidningarnas mark-
nadsområden, som idag delvis överskrider 
landskapsgränserna tack vare sammanslag-
ningen av Österbottningen och Jakobstads 
Tidning till Österbottningens Tidning år 
2008. Vasabladets marknadsområde sträck-
er sig från Vörå i norr till Kristinestad i sö-
der. Vasabladet har en hög täckningsgrad 
bland de svensk- och tvåspråkiga hushåll på 
sitt marknadsområde bl.a. 76 procent i Vasa 
och 84 procent i Korsholm. Täckningsgra-
den sjunker i de södra delarna av Österbot-
tens landskap (49 % i Kristinestad, vilket 
förklaras av att kommunerna från Malax i 
norr till Kristinestad i söder utgör tidningen 
Syd-Österbottens marknadsområde). 

För tidningen Syd-Österbotten anges en 
hushållstäckning på 88 procent på sitt 
marknadsområde. Den når en mycket stor 
del av områdets en- och tvåspråkiga hushåll. 
Som lägst är täckningen i Korsnäs (31 %) 
och som högst i Kaskö (102 %). Det handlar 
tydligt om en överlappande marknad med 
Vasabladet, som når 73 procent av alla hus-
håll i området.

På det man kallar Karleby-Jakobstads 
marknadsområde, som ligger både i Öster-
botten och Mellersta Österbottens land-
skap, har Österbottens Tidning en rätt hög 
täckning bland de svenskspråkiga och två-
språkiga hushållen, 51–87 % beroende på 
kommun. I Karleby, där en knapp femtedel 
av hushållen svensk- eller tvåspråkiga är 
täckningsgraden ”endast” 51 procent.

I sitt mediekort uppger Åbo Underrättel-
ser inte sin täckningsgrad. Enligt Moring 
(2002b) har ÅU en täckningsgrad i Åboland, 
som är alltså endast en del av Egentliga Fin-
land, på 65 procent av de svenskspråkiga hus-
hållen och 47 procent av de tvåspråkiga hus-
hållen.

Sammanfattningsvis kan man säga att de 
finlandssvenska dagstidningarna har en rela-
tivt hög täckningsgrad på sina marknadsområ-
den, som många gånger utgör endast en del av 
landskapen eller överskrider landskapsgrän-
serna. 

Ägarkoncentrationen
Ser vi på dagstidningarnas ägarkoncentra-
tion i de vi här kallat våra fem tvåspråkiga 
landskap, kan vi konstatera att den är myck-
et hög. I alla fem landskap står de största 
förlagen över hälften av upplagan. I meller-
sta Österbotten och Egentliga Finland do-
minerar de största förlagen klart. Även om 
fördelningen av marknadsandelarna är jäm-

Tabell 5. Ägarkoncentrationen för tidningar i fem tvåspråkiga landskap år 2010

CR1 CR2 CR3 CR4

Österbotten 53,4 89,4 100,0

Mellersta Österbotten 91,3 95,8 100,0

Nyland 51,3 68,3  76,3 82,1

Egentliga Finland 81,9 87,7  91,7 95,3

Östra Nyland 50,6 86,4 100,0

Källa: Tidningarnas förbund, upplagekontroll samt egna beräkningar.
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nare i de övriga landskapen, har de en myck-
et stark oligopolkaraktär. 

Det är ett faktum, att marknadskoncen-
trationerna på tidnings- och ägarnivå ger 
mycket olika bilder av strukturen på de re-
gionala marknaderna för dagstidningar. 
Från en konsuments synvinkel kan mångfal-
den i antalet tidningar vara av betydelse, ifall 
det blir fråga om att substituera mellan olika 
produkter. Beträffande möjligheterna att 
utöva eller missbruka marknadsmakt, ver-
kar ägarkoncentrationen ändå mycket mer 
intressant.21 När vi dryftar dessa frågor bör 

21 Härvidlag bör det påpekas att en direkt koppling mellan 
marknadsandelar och dominans är aningen konstgjord. Do-
minans handlar snarare om företagets förmåga att agera (vanl. 
prissätta) oberoende av sina konkurrenter och kunder samt 
om möjligheterna att prissätta över kostnaderna. Förmågan 
att lönsamt höja priserna bestående med 5–10 procent är be-
roende av många andra faktorer än företagets marknadsandel. 
Marknadens inträdeshinder och t.ex. företagets marknadsandel 

vi ändå beakta hur dagstidningarnas roll i 
förhållande till andra medier förändrats un-
der de senaste decennierna. En slutlig be-
dömning måste också ta hänsyn till i vilken 
grad de övriga medierna ägs av ett och sam-
ma bolag.

5. SAMMANFATTNING OCH 
DISKUSSION
På små och geografiskt avlägsna marknader 
har koncentrationsgraden en benägenhet att 
bli rätt hög, vilket vi med fog kan säga be-
skriva läget i Finland. Vanligtvis förklaras 
detta med att en hög koncentration är en na-
turlig följd av produktionens skalfördelar 
tillsammans med att ett geografiskt stort 

i förhållande till den närmaste konkurrenten kan också ha bety-
delse. Se t.ex. Melnik, Shy & Stenbacka (2008).
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men mycket glesbefolkat område. Dagstid-
ningarnas geografiska marknad har uppfat-
tats vara snävare än den tillverkande indu-
strins och även om det finns en hel del un-
dantag, uppfattas dagstidningarna fortfa-
rande ha en stark regional koppling både i 
fråga om prenumerationer och i annonsför-
säljning. En dylik geografiskt regional ka-
raktär i kombination med dagstidningens 
egenskap av en tvåsidig marknad, ser ut att 
ha bidragit till en mycket hög marknads-
koncentration inte bara på tidningsnivå, 
utan särskilt på ägarnivån. 

För att uppnå framgång på en tvåsidig 
marknad måste en tidning lyckas med att få 
både läsare och annonsörer ”ombord”. – De 
teoretiska bidragen har dryftat huruvida det 
är en stor läsarkrets som lockar annonsin-
täkter eller om det är annonsintäkterna som 
gör det möjligt att genom kvalitetsförbätt-
ringar locka flera läsare. Denna artikel hittar 
inget svar på frågan beträffande kausalite-
ten, men vår analys bekräftar att en stor an-
del av totalupplagan i landskapet tenderar 
att motsvaras av en ännu större andel av 
dagstidningarnas annonsintäkter i landska-
pet. Därför är det rimligt att anta, att an-
nons-upplagaspiralen har varit gällande i 
Finland. Det som kvarstår, är att utreda i vil-
ken riktning kausaliteten går. Genom att 
studera de regionalt ledande dagstidningar-
na fann vi ändå, att regionerna inte ser ut att 
bli ”entidningsregioner”, trots att det ligger 
nära till hands i Päijänne-Tavastland, där 
den största dagstidningens upplaga utgör 
över 75 procent av totala upplagan i land-
skapet. 

Uppgifterna angående hushållstäckning-
en visar att den ökande marknadskoncen-
trationen försiggår på en för dagstidningar-
na krympande marknad. Vi kunde verifiera 
att även de regionalt ledande tidningarnas 
som lyckats öka på sin marknadsandel av to-

talupplagan, har fått se hushållstäckningen 
sjunka avsevärt sedan 1990. Detta kan ses 
avspegla våra förändrade konsumtionsva-
nor, men också en tilltagande konkurrens 
mellan olika medier om vår tidsanvändning 
och om att släcka vår nyhets- samt reklam-
törst. 

Vår andra forskningsfråga berörde två-
språkighetens betydelse för marknadskon-
centrationen. Vår relativt enkla jämförelse 
tyder på att tvåspråkigheten kan ha bety-
delse för marknadskoncentrationen. Vi kom 
fram till att den största tidningens andel av 
totala upplagan är i genomsnitt mindre i 
tvåspråkiga landskap än i enspråkigt finsk-
språkiga landskap. 

Våra resultat antyder att Finlandsvenska 
dagstidningarna har en relativt trogen läsar-
krets, i o m att deras sammanlagda andelar 
av den regionala totalupplagan hållits rela-
tivt konstant eller t.o.m. ökat.

Det nya i våra resultat är sättet med vilket 
vi visar att konkurrensen mellan olika me-
dier om vår fritid syns påtagligt i dagstid-
ningarnas hushållstäckning; även om de re-
gionalt ledande tidningarna hade ökat på sin 
marknadsandel av totalupplagan, kunde vi 
observera, att deras hushållstäckning har 
sjunkit med 15 upp till t.o.m. 40 procent på 
endast 20 år. De ekonomiska konjunkturer-
na spelar säkert en roll i detta, men också 
den tekniska utvecklingen tillsammans med 
vår tidsanvändning och mediekonsumtion. 
De sistnämnda styr i sin tur fördelningen av 
annonsintäkterna mellan olika medier. 

Vi kan sammanfatta våra slutsatser i att 
dagstidningarnas marknad smalnar. På en 
smalnande marknad kan vi i framtiden få 
vittna dels effektiviseringar, men säkert ock-
så en hårdnande kamp om livsrum, där lyck-
ade strategier och innovationer kan vara av 
avgörande betydelse för att få konsumenter-
nas och annonsörernas gunst. Dylika inno-
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vationer kan handla om att man beaktar 
förändringarna i mediekonsumtionen och 
identifierar behov som kan förknippas med 
betalningsvillighet. Sätten med vilka man 
idag kopplar ihop den tryckta tidningen 
med elektroniska plattformer är bra exem-
pel på detta. Tvåspråkigheten och de fin-
landssvenska dagstidningarna har luckrat 
upp koncentrationen en aning. De finlands-
svenska dagstidningarna har en relativt hög 
täckningsgrad på sina marknadsområden, 
som många gånger utgör endast en del av 
landskapen eller överskrider landskapsgrän-
serna.

Ställs vi inför frågan om varför och för 
vem våra resultat kan ha betydelse, riktar vi 
oss i första hand blicken till de beslutsfattare 
som värnar om mediernas månsidighet 
(pluralism) och om en fungerande konkur-
rens samt till dem som bör ha insikter i hur 
en marknad fungerar, vilka är drivkrafterna 
och vilka faktorer påverkar marknadens dy-
namik. Förutom beslutsfattarna kan dessa 
och de många här vidrörda frågorna inspi-
rera andra forskare att intressera sig för 
dessa frågor.

I ett av de sammanfattande styckena i sin 
artikel ger Chambers (2003) oss en tanke-
ställare, som har en anknytning även till den 
finländska marknaden för dagstidningar:

“In conclusion, the marketplace of ideas 
in small media markets is an important 
commodity that demands careful scrutiny 
when considering the policies related to the 
structure of local media. Daily newspapers, 
television stations, and radio stations play a 
crucial role in the marketplace of ideas. Alt-
hough the goal of deregulation was to sti-
mulate the competition within the market-
place of ideas, it appears the local owner is 
losing its participant status”

Det ovan sagda väcker en fråga om huru-
vida ägandet och den tilltagande ägarkon-

centrationen påverkar mångfalden även om 
antalet redaktioner eller redaktörer förblir 
oförändrat. Om detta är fallet, har vi då kan-
ske skäl, särskilt på landskapsnivå, att kri-
tiskt granska både förändringarna i den fin-
ländska mediemarknadens struktur, korsä-
gandet och olika samarbetsformer?
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Figur 6. Österbottens koncentrationsgrader på tidningsnivå 1980–2010

Figur 7. Mellersta Österbottens koncentrationsgrader på tidningsnivå 1980–201022

22 År 2010 har siffrorna påverkats rätt mycket av att sammanslagningen av Österbottningen och Jakobstads Tidning till Österbot-
tens Tidning har allokerat upplagan till enligt förlagsort till Österbotten.
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Figur 9. Östra Nylands koncentrationsgrader på tidningsnivå 1980–2010

Figur 8. Nylands koncentrationsgrader på tidningsnivå 1980–2010
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Figur 10. Egentliga Finlands koncentrationsgrader på tidningsnivå 1980–2010
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Artikeln undersöker uppkomsten och spridningen av den så kallade Veblen-Gerschenkron-
hypotesen, som går ut på att utländska företag och direktinvesteringar spelar stor roll i 
en industriell catch up-process. Hypotesen ”uppfanns” av Ronald Findlay 1978. Han 
kombinerade idéer från Thorstein Veblen 1915 och Alexander Gerschenkron 1952/1962 
med en modell från Richard Nelson och Edmund Phelps 1966 och en analogi mellan 
teknikspridning och smittspridning från Kenneth Arrow 1971. Spridningen av hypotesen 
gick till en början långsamt men sköt fart i början av 2000-talet. Under spridningens gång 
har det rått åtskillig oklarhet om vem som är hypotesens upphovsman och uttolkningen av 
den har varierat eftersom den använts för olika syften.

Veblen-Gerschenkron-viruset och  
doktor Findlays journal

Benny Carlson 

• 

INLEDNING
Thorstein Veblen (1857–1929) och Alex-
ander Gerschenkron (1904–1978) är två 
närmast profetiska gestalter i det ekonomis-
ka tänkandets historia. Veblen var under 
årtiondena runt sekelskiftet 1900 verksam 
vid en rad av USA:s främsta universitet. 
Han uppträdde i många skepnader – som 
ekonom, sociolog, etnolog, historiker, stats-
vetare, filosof – och har följaktligen beskri-
vits som den sista människan som visste allt 
(Lerner, 1948, s. 8). Gerschenkron undervi-
sade i nationalekonomi vid Harvard åren 
1948–75. Även han famnade över mycket, 
från statistik till grekisk poesi ”och en hel del 
däremellan” (McCloskey, 1992, s. 241). 

Båda har gett namn åt teoretiska begrepp, t 
ex Veblen-effekt eller Veblen-varor (varor 
på vilka efterfrågan ökar när priset ökar) 
och Gerschenkron-effekt (att valet av basår 
påverkar tillväxttakten i ett index).

Under senare årtionden har deras namn 
dessutom kopplats ihop i begreppet Veblen-
Gerschenkron-hypotesen eller -effekten. 
Den kopplingen tar fasta på att både Veblen 
i boken Imperial Germany and The Industrial 
Revolution (1915) och Gerschenkron i en 
artikel 1952 och påföljande bok med titeln 
Economic Backwardness in Historical Perspec-
tive (1962) resonerade om förhållanden 
mellan länder som är föregångare respektive 
efterföljare i ett industrialiseringsförlopp. 
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Hypotesen/effekten går närmare bestämt ut 
på att utländska företag och direktinveste-
ringar spelar en viktig roll för efterföljarens 
förmåga att komma ikapp föregångaren. 

Att både Veblen och Gerschenkron reso-
nerade om ”efterblivenhet” (backwardness) 
och ”catch-up” har sedan länge varit känt 
bland ekonomer och ekonomihistoriker 
som ägnar sig åt tillväxt- och utvecklingsfrå-
gor. Sammankopplingen av de båda i hypo-
tesform är emellertid av senare datum och 
det är den kopplingen vi ska undersöka i det 
följande. Vem ”uppfann” hypotesen och hur 
gick spridningen av den till? Om man vill 
kan man se denna historia som ett exempel 
på ett idéhistoriskt innovationsförlopp. Låt 
oss emellertid börja med att kort presentera 
vad Veblen och Gerschenkron själva hade 
att säga i frågan.

VEBLEN OCH GERSCHENKRON
Veblen använder i Imperial Germany över 
huvud taget inte orden ”backwardness” eller 
”catch-up”.1 På ett ställe (1915/1939, s. 
132–33) resonerar han om hur britterna 
fått betala ett pris för att de tagit ledningen i 
den industriella utvecklingen medan tyskar-
na kunnat tillgodogöra sig vad britterna 
åstadkommit:

Allt detta betyder inte att britterna har syndat 
mot teknologins påbud. Det betyder bara att 
de betalar priset för att ha slungats i ledningen 
och därmed visat vägen. Samtidigt ska man 
inte tro att denna ledning bara har medfört 
plågor och straff. Tillkortakommandena i den 
brittiska industriella situationen framgår tydli-

1 Veblen (1915/1939, s. 40, 111) använder ordet ”backward” ett 
par gånger, dels om raser, dels om den engelska industrin i början 
av moderniseringen. Han skriver också (s. 185–86) om det tyska 
folkets ”handikapp” vid industrialiseringens början: ”Detta handi-
kapp består av de många svårigheter som åtföljer den nybörjare 
som går till verket med knappa medel och ringa erfarenhet.”

gast i kontrast med vad britterna skulle kunna 
göra om det inte vore för den återhållande döda 
hand som består av deras tidigare gärningar; 
och vidare, på senare tid, av vad det tyska folket 
åstadkommer genom att använda den engel-
ska teknologiska kunskapen. I nuläget är den 
ackumulerade utrustningen, både den materi-
ella och immateriella, både i form av mekaniska 
anordningar och i form av teknologisk kunskap 
förankrad i befolkningen och redo för använd-
ning, av betydande värde; men fallet med tys-
karna borde göra klart att det är det senare, 
den immateriella utrustningen, som är av störst 
betydelse, snarare än ansamlingen av befintliga 
”produktionsvaror”.

Veblen menar alltså, enkelt uttryckt, att fö-
regångaren har nackdelen av att ha investe-
rat sig fast i vissa teknologiska lösningar – 
han talar rent av (s. 193) om den engelska 
industrin som mossbelupen (moss-grown) 
– medan efterföljaren har fördelen av att 
kunna tillgodogöra sig föregångarens tekno-
logiska kunskaper; tyskarna var (s. 194) ”fria 
att ta över de nya industriprocesserna vid 
deras bästa och högsta effektivitet”. Tyskar-
na hade gott om välutbildat folk som kunde 
anamma den nya tekniken. Veblen tillskrev 
inte bankerna någon betydelse – hans förakt 
för finansiella aktörer är välkänt – och sta-
ten spelade för honom en tveksam roll. Den 
tyska staten var merkantilistisk eller kame-
ralistisk, genomsyrad av preussisk anda och 
följaktligen inriktad på självförsörjning och 
krig. 

Gerschenkron formulerade som sagt sin 
teori om relativ efterblivenhet i en artikel 
1952. Artikeln kom ett årtionde senare att 
utgöra första kapitlet i och ge titeln åt en 
bok i vilken han samlade ett antal av sina ar-
tiklar. Teorin går, återigen enkelt uttryckt, ut 
på att ett land (t ex Tyskland eller Ryssland) 
som är efterblivet i förhållande till en mer 



45

industrialiserad föregångare (t ex England) 
inte behöver genomgå samma stadier som 
föregångaren utan kan hoppa över vissa sta-
dier genom att exempelvis banker eller stat 
mobiliseras för att kompensera för efterbli-
venheten. Gerschenkron nämner (1962, 
s. 8) Veblen en säger en gång:

Industrialisering föreföll alltid mer lovande ju 
större det lager av tekniska innovationer var 
som det efterblivna landet kunde ta över från 
det mer avancerade landet. Lånad teknologi 
var, som så ofta och riktigt framhölls av Veblen, 
en av de främsta faktorerna som garanterade en 
hög utvecklingstakt i ett efterblivet land som 
gick in i industrialiseringsstadiet.

DOKTOR FINDLAyS JOURNAL
Den fråga vi nu ställer oss är: När kopplades 
Veblen och Gerschenkron samman i hypo-
tesform? Metoden är enkel – en sökning på 
”Veblen-Gerschenkron” i Google Scholar – 
och avslöjar omedelbart ”uppfinnaren”: Ro-
nald Findlay, känd ekonomiprofessor vid 
Columbia University i New York, idéhisto-
riskt intresserad och med åtskilliga kontak-
ter i Sverige; han är bland annat en av redak-
törerna till konferensvolymer om Bertil Oh-
lin och Eli Heckscher. 

Findlay lanserar hypotesen i en artikel 
om ”Relative Backwardness. Direct Foreign 
Investment, and the Transfer of Technolo-
gy: A Simple Dynamic Model” i Quarterly 
Journal of Economics 1978. (Tankarna går 
osökt till den på 1960-talet populära TV-
serien ”Doktor Finlays journal”, byggd på 
A.  J. Cronins romaner.) Findlay använder 
såväl ”hypotes” som ”effekt” om sin samman-
koppling som han gör i följande stycke (s. 2):

En idé som vanligen förknippas med nam-
nen Thorstein Veblen och Alexander Ger-

schenkron är att ju större relativ skillnad i 
utvecklingsnivåer mellan ett land i början av 
en industrialiseringsprocess och den redan in-
dustrialiserade delen av världen, desto större 
den hastighet med vilket det efterblivna landet 
kan komma ikapp. Veblen applicerade denna 
hypotes på Tyskland visavi England, och Ger-
schenkron använde den i ett bredare perspektiv 
omfattande England som den ena ytterligheten 
och Ryssland som den andra, med Frankrike, 
Tyskland och Italien däremellan. 

Men hur har denna allmänna likhet mellan 
Veblen och Gerschenkron kommit att 
mynna ut i en hypotes om betydelsen av 
just utländska företag och direktinveste-
ringar? Jo, det visar sig att Findlay (s. 3–5) 
korsar Veblen och Gerschenkron med Ken-
neth Arrow (1971) som gjort liknelser mel-
lan teknikspridning och epidemier. Bäraren 
av ett ”teknikvirus” är, resonerar Findlay, i 
modern tid inte enskilda individer utan 
stora företag. Därmed kommer de multina-
tionella företagen och deras investeringar in 
i bilden: 

Dessa överväganden ledde till hypotesen att, 
allt annat lika, den tekniska effektivitetens för-
ändringstakt i den efterblivna regionen är en 
ökande funktion av den relativa omfattning i 
vilken de utländska företagens aktiviteter, med 
deras överlägsna teknologi, genomtränger den 
lokala ekonomin.

SPRIDNINGSFÖRLOPPET
Eftersom Findlay drar en parallell mellan 
teknikspridning och smittspridning kan vi 
brodera vidare på temat och likna innova-
tionsförloppet, spridningen av hans ”uppfin-
ning”, vid ett epidemiskt förlopp. Sökningen 
på Google Scholar från Findlays artikel 
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1978 och fram till våra dagar ger följande 
resultat:2

Som framgår är spridningen de första 20 
åren långsam och ”viruset” inaktivt under 
långa perioder. I början av 2000-talet börjar 
spridningen på allvar och når från 2006 en 
jämn platå när Veblen-Gerschenkron-hypo-
tesen – i fortsättningen benämnd VG-hy-
potesen – förekommer i cirka tio artiklar 
om året. Sammanlagt har hypotesen figure-
rat i drygt 90 artiklar eller böcker åren 
1978–2011. En undersökning av så många 
arbeten torde göra såväl skribent som läsare 
utmattad. Jag nöjer mig därför med att gran-
ska ”träffar” från de första 20 åren för att 
därefter ta upp ett några enstaka artiklar till 

2 Det finns naturligtvis forskare som ägnat sig åt själva fenomenet 
– att tekniköverföring via utländska direktinvesteringar skyndar 
på en catch up-process – utan att nämna Veblen-Gerschenkron-
hypotesen. Deras arbeten uppmärksammas inte i den här artikeln. 
Det är i stort sett ogörligt att undersöka spridningen av ett fenomen 
om man inte kan söka på ett precist begrepp som ger namn åt fe-
nomenet.

behandling och avrunda med nedslag i ar-
tiklar från slutåret 2011.

DE 15 FÖRSTA ÅREN
De första omnämnandena av VG-hypote-
sen kommer i ett par artiklar av Eckhard 
Siggel (1985, 1986) om tekniköverföring till 
utvecklingsländer via konsultfirmor i ingen-
jörsbranschen.3 Den första artikeln är inte 
tillgänglig på internet men torde ha stora 
likheter med den andra, som är tillgänglig. I 
båda artiklarna nämns i vart fall hypotesen 
med hänvisning till Findlay (1978). Siggel 
(1986, s. 231) skriver att ”Findlay konstru-
erade en dynamisk model för tekniköverfö- 

3 Ett tidigt arbete som inte kommer upp vid sökning på Veblen-
Gerschenkron i Google Scholar är en artikel av Rudi Volti om 
”Technology and Polity” från 1982. Volti hänvisar (s. 72) till att 
såväl Veblen som Gerschenkron resonerat om hur ett ”efterblivet” 
land kan komma rycka fram genom att ta över ny teknik från ett 
mer industrialiserat land men någon särskild VG-hypotes nämns 
inte. Findlay nämns inte heller.

0

2

4

6

8

10

12

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Figur 1. Antal träffar på sökord ”Veblen-Gerschenkron”  
på Google Scholar 1978–2011 



47

ring till LDCs [mindre utvecklade länder], i 
vilken utvecklingen av teknologigapet beror 
på dess ursprungliga storlek och på den ut-
ländska kapitalstockens dominans över den 
inhemska”.

Det tredje omnämnandet kommer i ett 
kapitel av Bruce Lyons i en bok om Economic 
Policy and Technological Change 1987. Ka-
pitlet innehåller en genomgång av en stor 
mängd litteratur och Findlays artikel nämns. 
Det fjärde omnämnandet återfinns i en arti-
kel av Stanislaw Gomulka 1988 om produk-
tivitetsnedgång i Sovjetunionen. Gomulka 
(1988, s. 2) hänvisar i förbigående till ”den 
välkända Veblen-Gerschenkron-effekten” 
utan att nämna Findlay. Tydligen har effek-
ten redan blivit så välkänd att varken dess 
innebörd eller upphovsman behöver redovi-
sas!

Härnäst figurerar hypotesen i en artikel 
av Donald Roy (1989, s. 72) om internatio-
nella ekonomiska jämförelser: ”En implika-
tion av Veblen-Gerschenkron-hypotesen är 
att mycket, om än inte allt, av den minskade 
produktivitetstillväxten bland industrialise-
rade länder efter 1973 var oundviklig genom 
att ’efterföljarna’ hade närmat sig ’ledaren’, 
USA.” Roy nämner inte Findlay utan häv-
dar att hypotesen utvecklats av Angus Mad-
dison utan att precisera vilket arbete av 
Maddison det handlar om. I bibliografin fi-
gurerar tre arbeten av Maddison, varav det 
tidigaste är Phases of Capitalist Development 
från 1982. Maddison lär emellertid inte vara 
mannen bakom hypotesen – dels kommer 
hans bok efter Findlays artikel, dels nämner 
han i sin bok inte någon VG-hypotes; Ve-
blen nämns över huvud taget inte. I sam-
manhanget kan nämnas att Moses Abramo-
vitz i en artikel om ”catching up” (1986, s. 
386, 389) hänvisat till Veblen 1915 och 
Maddison 1982 men inte nämnt Gerschen-
kron.

Efter ett par års tystnad nämns Veblen 
och Gerschenkron i ett paper om ”regle-
ringskonvergens” av Jos de Beus 1992. De 
Beus nämner Veblen och Imperial Germany 
mer allmänt i samband med institutionalis-
tiska angrepssätt (not 6) och Veblen och 
Gerschenkron i samband med catch-up-
teorier (not 11) men nämner inte uttryckli-
gen VG-hypotesen och inte Findlay.

Året därpå förekommer VG-hypotesen i 
två arbeten. Det ena är en artikel av Joong-
hae Suh om forskning och utveckling i kor-
eanska företag. Suh (1993, s. 128) gör föl-
jande utläggning:

Som en källa till catch up-tillväxt i utvecklings-
länder har betydelsen av lånad teknologi varit 
erkänd av ekonomer och ibland formulerats 
som ”Veblen-Gerschenkron-hypotesen”. En idé 
som vanligtvis förknippas med namnen Veblen 
och Gerschenkron är att ju större den relativa 
skillnaden i utvecklingsnivåer mellan länder vid 
början av en industrialiseringsprocess och den 
redan industrialiserade delen av världen, desto 
snabbare den takt med vilken det efterblivna 
landet kan hinna ikapp. Den koreanska ekono-
min är ett bra exempel på catch up-tillväxt. 

Suh redovisar alltså hypotesen i mer all-
männa termer och hänvisar till Findlay, men 
verkar (s. 128) osäker på om denne är hypo-
tesens upphovsman: ”Findlay (1978) ger en 
bra förklaring av av Veblen-Gerschenkron-
hypotesen.” Bland referenserna tar Suh 
dessutom inte upp Findlays artikel från 
1978 utan en annan artikel från 1979.

År 1993 dyker hypotesen för första gång-
en upp i en rubrik, nämligen i ett ”working 
paper” av Berthold Wigger, ”Relative Back-
wardness and Catching Up: The Veblen-
Gerschenkron-Hypothesis Revisited”. Wig-
ger presenterar (s. 1) hypotesen med följan-
de ord:
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Idén att industriella senkomlingar tenderar att 
innovera snabbare än industrialiserade länder 
formulerades först av Thorstein Veblen (1915) 
som applicerade hypotesen på Tyskland visavi 
England. I ett mer omfattande arbete tog Alex-
ander Gerschenkron (1962) åter upp denna 
hypotes och inkluderade Frankrike, Italien och 
Ryssland utöver England och Tyskland. Den 
underliggande idén […] är i grova drag att ju 
större gap till de industrialiserade länderna, 
desto fler tillgängliga möjligheter att uttömma.

Även Wigger ger alltså hypotesen en mer 
allmän innebörd. Trots att hans formulering 
av hypotesen är snarlik Findlays nämner 
han inte denne som upphovsman utan anger 
(s. 1) en annan och betydligt äldre inspira-
tionskälla: ”Nelson och Phelps (1966) for-
maliserade Veblen-Gerschenkron-hypote-
sen under antagandet att produktivitetsök-
ningen i ett efterblivet land är proportionell 
mot det teknologiska gapet relativt den in-
dustrialiserade världen.”

Vi måste nu ta ett kliv bakåt i historien 
och konsultera en artikel av Richard Nel-
son och Edmund Phelps om ”Investment 
in Humans, Technological Diffusion and 
Economic Growth” från 1966. Deras hypo-
tes (s. 70) är att ”utbildade människor är 
goda innovatörer så att utbildning skyndar 
på den teknologiska spridningsprocessen.”. 
De båda nämner varken Veblen eller Ger-
schenkron men ligger i linje med Veblen 
genom att de skjuter in sig på kunskapsö-
verföring. Deras arbete visar sig också ha 
haft betydelse för Findlay (1978, s. 3): 
”Nelson och Phelps (1966) har använt en 
enkel dynamisk modell för att förklara för-
dröjningen mellan ’best practice’ och fak-
tisk teknologi som enkelt kan användas för 
att formalisera Veblen-Gerschenkron-ef-
fekten.”

Det visar sig alltså att av åtta arbeten som 
under de första 15 åren i en eller annan form 
gör bruk av Findlays ”uppfinning” så hänvi-
sar fyra till Findlay, två till andra upphovs-
män (Maddison, Nelson & Phelps) och två 
nämner inga upphovsmän alls.

ETT MINDRE UTBROTT
Efter några års tystnad kring VG-hypotesen 
äger år 1997 ett mindre samtidigt ”utbrott” 
rum i Israel, Tyskland, Japan och USA.

Dan Ben-David anger (s. 3) som ett av 
sina mål att ”presentera en handelsrelaterad 
formalisering av Veblen-Gerschenkron-Ab-
ramovitz catch-up-hypotesen”. Findlay 
nämns inte men i stället har viruset muterat 
genom att Abramovitz (vars artikel från 
1986 vi redan nämnt) kopplats på. Samti-
digt ger Thomas Gries och Stefan Jungblut 
(s. 311) – utan att nämna Findlay – en ny 
definition av ”den välkända” hypotesen som 
går ut på att ”enkla teknologier, som lätt kan 
imiteras, kommer att kopieras i början av 
catch up-processen men senare måste mer 
sofistikerade teknologier upptäckas”. Yoko 
Takagi lyfter däremot fram Findlay redan i 
titeln – ”Capital Inflows and Technology 
Transfer: Findlay’s Model with Some Qua-
lifications” – och beskriver (s. 3) Findlays 
analys som ”ortodox”. William Baumol, slut-
ligen, nämner i en artikel om sina många 
forskningssamarbeten Maddisons arbete 
från 1982 och tillägger (s. 19): ”Det hade 
uppenbarligen funnits tidigare författare, i 
synnerhet Veblen, Gerschenkron och Ab-
ramovitz, som hade drivit konvergenshypo-
tesen.”

Under detta slumpmässiga (?) utbrott 
uppmärksammas Findlay i varannan artikel 
samtidigt som hypotesen utvidgas med ett 
tredje namn – Abramovitz – och fylls med 
nytt innehåll.
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SPRIDNINGEN TAR FART
Den verkliga spridningen av VG-hypotesen 
inleds, som framgår av figur 1, ett par år in 
på 2000-talet. De forskare som bidrar mest 
till att göra den uppmärksammad är för-
modligen Giovanni Peri och Dieter Urban; 
åtminstone dominerar deras arbeten träfflis-
tan vid en sökning på VG-hypotesen på 
Google. I deras arbeten återfinns hypotesen 
redan i rubrikerna. 

Peri och Urban publicerar 2002 ett work-
ing paper om ”The Veblen-Gerschenkron 
Effect of FDI in Mezzogiorno and East 
Germany” och 2006 en artikel om ”Catching 
up to foreign technology? Evidence on the 
’Veblen-Gerschenkron’ effect of foreign in-
vestments”. Här handlar det om effekten av 
utländska direktinvesteringar (foreign direct 
investment, FDI) på en ekonomi. De båda 
anger Findlay som upphovsman och skriver 
(2006, s. 73) att

den största effekten av utländska företag på 
inhemska kan uppstå i efterblivna regioner, 
där koncentrationen av FDI är liten men de-
ras produktivitetseffekter är stora på grund av 
spelrummet för teknologisk catch up. Effek-
terna av denna mekanism etiketteras ”Veblen-
Gerschenkron”-effekten (eller kort och gott 
VG-effekten) i enlighet med Veblens (1915) 
tidiga ingivelser och Gerschenkron (1952).

Med tanke på Findlays svenska kontakter 
kan det vara av intresse att nämna att även 
en och annan svensk forskare gjort bruk av 
VG-hypotesen (dock utan att dyka upp vid 
en sökning på hypotesen). Fredrik Sjöholm 
vid Handelshögskolan i Stockholm notera-
de i en artikel 1999 att Findlay använt sig av 
Gerschenkrons catch-up-hypotes och gett 
den en särskild tolkning: ”Findlay antar 
dessutom att teknologin överförs genom 

personliga kontakter som knyts genom 
DFI.”4 Sjöholm hänvisar till att Magnus 
Blomström i en artikel tillsammans med 
Jian-Ye Wang (1992) i förbigående nämnt 
Findlay men inte Veblen eller Gerschen-
kron. 

DEN SENASTE FASEN
Att följa virusets spridning och mutationer 
hos närmare etthundra bärare skulle i värsta 
fall bli en lika segdragen historia som TV-
serien ”Doktor Finlays journal”. Men låt oss, 
för att få en uppfattning om utvecklingen 
under 2000-talet, dröja vid artiklar i vilka 
VG-hypotesen figurerar under 2011. Det 
året ger en sökning på Veblen-Gerschen-
kron träffar i tio artiklar. Två av dessa är inte 
tillgängliga via internet. Vad finner vi i de 
övriga åtta?

Av de åtta artiklarna tar sex upp VG-hy-
potesen i texten medan två träffar enbart 
gäller Peri och Urbans (P&U) artikel från 
2006 bland referenserna. Fem artiklar hän-
visar till Findlay 1978, lika många till Peri 
och Urban 2006 och fyra till Nelson och 
Phelps (N&P) 1966. Hur träffarna fördelar 
sig framgår av tabell 1 (författarna nämns i 
den ordning de presenteras av Google). Den 
tidigare framförda uppfattningen att Peri 
och Urban haft stor betydelse för hypote-
sens spridning tycks alltså bekräftad. Ab-
ramovitz (1986) nämns i en artikel (Perkins 
& Neumayer) men Maddison (1992) och 
Wigger (1993) förekommer ingenstans. Dä-
remot nämns Blomström och Kokko 
(1998)5 i tre och Sjöholm (1999) i två artik-
lar.

4 DFI är detsamma som FDI.
5 Blomström och Kokko (1998) nämner inte VG-hypotesen men 
konstaterar (s. 9) att ”de detaljerade teoretiska modeller som analy-
serar spill-over [från multinationella företag] uppträdde inte förrän 
i slutet av 1970-talet” och hänvisar i en not till bl a Findlay.
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Låt oss botanisera i de artiklar i vilka 
VG-hypotesen presenteras någorlunda ut-
förligt.

Ainura Uzagalieva et al. (s. 2) presenterar 
hypotesen med följande ord:

Det är välbekant att multinationella företag 
genom kunskapsöverföring mellan länder lätt 
kan omlokalisera sina aktiviteter från ett land 
till ett annat och därför gynna lärande, konkur-
rens och kompetens mellan länder både på na-
tions- och företagsnivå (denna överföring kall-
las Veblen-Gerschenkron [VG] effekten). 

Författarna ger (s. 4) en på en gång koncis 
och utförlig redovisning av hur de ser på hy-
potesens/effektens tillkomst. De börjar 
med att förklara att den tidiga forskningen 
om effekterna av FDI via multinationella 
företag kan kopplas till Veblens och 
Gerschen krons ”ingivelser”, enligt vilka 
mindre utvecklade länder kan komma ikapp 
mer utvecklade genom att ta över modern 
teknologi samtidigt som produktivitetstill-
växten ”ökar med gapet till den världstekno-
logiska fronten”.

Det betyder att den största effekten av utländ-
ska företag på inhemska uppstår i regioner där 

koncentrationen av FDI är liten och de utländ-
ska företagens teknologiska försprång är stort 
(Peri och Urban, 2006). VG-effekten forma-
liserades först av Nelson och Phelps (1966). 
Utifrån antagandet om exogen tillväxt av värl-
dens teknologiska front hävdar de att förmågan 
att komma ikapp denna front beror på nivån på 
humankapitalet i landet i fråga. En låg nivå på 
humankapitalet minskar förmågan att komma 
ikapp den moderna teknologin. Findlay (1978) 
testar en hypotes enligt vilken teknologiskt 
mindre avancerade regioner vinner mer på 
spill-over från FDI och därmed upplever en 
starkare produktivitetstillväxt än mer avance-
rade regioner. 

Michael Hübler (2011, s. 405) förklarar att 
Findlay (1978) utvecklat en av få existeran-
de teoretiska modeller i vilka direkta ut-
landsinvesteringar är en kanal för teknik-
överföring. Han hävdar samtidigt att Nel-
son och Phelps (1966) formaliserat Veblen-
Gerschenkron-effekten.

Richard Perkins och Eric Neumayer 
(2011, opaginerad) resonerar om relativ efter-
blivenhet ur miljöperspektiv och skriver att:

Idén att den relativa ineffektiviteten eller ef-
terblivenheten kan utgöra en fördel vid tilläg-

Tabell 1. Artiklar med sökord ”Veblen-Gerschenkron” på Googe Scholar 2011

Författare VG-hypotes Findlay 1978 N&P 1966 P&U 2006

Uzagalieva et al X X X X

Cieslik & Tarsalewska X X  

Hübler X X X  

Schiffbauer I titel P & U X

Kirst X X X

Perkins & Neumayer X X X X

Sheng I titel P & U X

Gries & Redlin X   X  
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nandet av ny, mer effektiv teknologi har sina 
rötter i Gerschenkrons arbete (1962) som un-
dersökte de villkor under vilka senkommande 
ekonomier utvecklas. Liknande idéer ligger 
bakom den så kallade catch up-hypotesen – 
också känd som konvergenshypotesen – som 
hävdar att inhemsk produktivitetstillväxt är 
positivt relaterad till ekonomiers efterblivenhet 
(Abramovitz 1986). Enligt varianter av dessa 
teorier om teknologiöverföring äger catch up 
rum eftersom minde effektiva ekonomier kan 
utnyttja ett större globalt lager av oanvänd kun-
skap, vilket innebär att de kan göra snabbare 
produktivitetssprång (Findlay 1978).

I ett par av dessa artiklar tillskrivs alltså 
Nelson och Phelps (1966) ”uppfinningen” 
medan Findlay sägs ha utvecklat och testat 
den. Någon påtagligt ny innebörd av hypo-
tesen lanseras inte.

FINDLAy BEKRÄFTAR
Den som kan bekräfta historien om hur 
”uppfinningen” av VG-hypotesen gick till är 
förstås Ronald Findlay själv. Han förklarar i 
e-post (2012-08-28) att han använde be-
greppet eftersom den modell han utvecklade 
för utländska direktinvesteringar avspeglade 
Veblens och Gerschenkrons idéer. ”Den 
grundläggande ekvation jag använde kom 
från Nelson och Phelps som troligen inte 
var medvetna om vare sig Veblens eller Ger-
schenkrons anknytning till den. Smittsprid-
ningsidén kom från Arrow-referensen i min 
artikel från 1978.”

NÅGRA OBSERVATIONER
Avslutningsvis några observationer från 
denna historia om tillkomsten och sprid-
ningen av VG-hypotesen.

Det kan verka förvånande att Gerschen-
kron, som av sin elev McCloskey (1992, s. 
244) karakteriseras som omsorgsfull och 
blygsam, inte ger mer ”credit” till Veblen när 
han utvecklar sin teori om relativ efterbli-
venhet. Förklaringen ligger troligen i att Ve-
blen visserligen framhållit möjligheten för 
efterföljaren (Tyskland) att genom överfö-
ring av teknisk kunskap gå ifatt och förbi 
föregångaren (England) men att Veblens 
idéer i övrigt går på tvärs mot Gerschen-
krons. Hos Gerschenkron kan banker och/
eller stat kompensera för ”efterblivenhet” i 
utgångsläget men hos Veblen spelar dessa 
institutioner snarast en negativ roll. 

När Veblen och Gerschenkron kopplas 
ihop till en hypotes av Findlay får den en 
specifik betydelse som tar sikte på utländska 
företag och deras investeringar, något som 
varken Veblen eller Gerschenkron satt i cen-
trum för sina analyser. Hypotesen knyter an 
till Veblens betoning av teknisk kunskapsö-
verföring men Gerschenkrons slagnummer 
– bankerna och staten – finns inte med. De 
flesta som gjort bruk av hypotesen verkar 
leva i tron att dess specifika betydelse kan 
härledas direkt från Veblen och Gerschen-
kron.

Hälften av de forskare som de första 20 
åren nämner eller använder hypotesen hän-
visar inte till – är inte medvetna om? – ”upp-
finnaren” Findlay. Exempelvis Wigger, som 
först av alla sätter VG-hypotesen i rubriken 
på ett arbete, hänvisar inte till Findlay utan 
till en av de inspirationskällor Findlay an-
vänt sig av, nämligen Nelson och Phelps. Av 
åtta arbeten som tar upp hypotesen 2011 
hänvisar fem till Findlay på ett eller annat 
sätt men ett par lyfter fram Nelson och 
Phelps som männen bakom den. Uttolk-
ningen av hypotesen har också, föga förvå-
nande, varierat allt eftersom den applicerats 
för olika syften i olika sammanhang.
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Wigger (1993) får, trots att han var först 
med att sätta hypotesen på rubrikplats, ing-
en större uppmärksamhet i följande arbeten. 
Desto större uppmärksamhet får Peri och 
Urban (2006). Det demonstrerar sannolikt 
betydelsen av att ett arbete finns lätt till-
gänglig på internet för att det ska få sprid-
ning.

EN ANNAN HISTORIA
Här kunde den lilla historien om Veblen-
Gerschenkron-viruset vara slut. Men låt oss, 
innan vi sätter punkt, notera det lustiga i att 
Findlay formulerade VG-hypotesen genom 
att korsbefrukta Veblen och Gerschenkron 
med Arrow. Arrow har nämligen sedan dess 
(2000, s. 175) lyft fram Veblens bok från 
1915 som en källa till begreppet spårbun-
denhet:

Ett tidigt exempel på spårbundenhet är Ve-
blens förklaring (1915) till varför Tysklands 
ekonomiska utveckling övertrumfade Eng-
lands trots att den senare hade börjat tidigare. 
I själva verket var det, enligt Veblen, just den ti-
diga starten som skadade England längre fram. 
När teknologin utvecklades satt England fast 
med föråldrade kapitalvaror. 

Genom att följa i spåren på VG-hypotesen 
har vi alltså kommit fram till att Veblen 
kanske var mannen bakom spårbundenhe-
ten. I en artikel som ställer frågan om Ve-
blen var den första utvecklingsekonomen 
konstaterar James Cypher (2009, s. 367) att 
”Veblen har tillskrivits skapandet av begrep-
pet spårbundenhet” men finner det samti-
digt ”förvånande att notera att begreppet 
inte använts i Imperial Germany”. Så var bör-
jar spåret som leder till spårbundenheten? 
Ja, se det är en annan historia.
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• 

Artikkelen begynner med en dokumentasjon av en påstand om at en av den økonomiske 
litteraturenes klassikere, John Maynard Keynes, gjennom hele sitt forfatterskap analyserte vårt 
økonomiske system som en eksplisitt kapitalistisk økonomi. I moderne økonomisk teori, både 
på undervisnings- og forskningsnivå, er imidlertid kapitalismen i stor grad underkommunisert. 
Det er i stedet visjonen om en markedsøkonomi med helt spesielle egenskaper som lenge har 
vært dominerende her. Dette har gjort økonomisk teori mindre relevant som et hjelpemiddel 
til å analysere og forstå den økonomiske virkelighet vi faktisk lever og virker i. I artikkelen 
drøftes det mulige årsaker bak denne utviklingen av økonomifaget. Videre reflekteres det over 
hvilke muligheter som kunne åpne seg dersom vi, som Keynes og andre store økonomer fra 
tidligere tider, igjen skulle ta kapitalismen alvorlig og gjøre studier av den til et sentralt element 
både i vår undervisning og i vår forskning.

Keynes, kapitalismen og «moderne» 
økonomisk teori

Bjørn-Ivar Davidsen

1. INNLEDNING1

Det har ofte blitt hevdet at John Maynard 
Keynes spilte en sentral rolle i arbeidet med 
å redde kapitalismen fra seg selv i en utsatt 
periode i mellomkrigstiden. Men i den om-
fangsrike sekundærlitteraturen med tolk-
ninger og videreutviklinger av Keynes’ tan-
ker og idéer finner man lite om nettopp 
hans forhold til kapitalismen. Enda mer be-
merkelsesverdig er det kanskje at det i det 
store og hele blir sagt svært lite om kapita-
lismen i nær sagt alle former for «moderne» 
økonomisk teori – løselig definert som 

1 Jeg takker for konstruktive kommentarer fra tidsskriftets 
anonyme referee.

mainstream økonomi de seneste ti-årene. I 
anerkjente lærebøker innen denne tradisjo-
nen finner man knapt ordet kapitalisme 
nevnt noe sted. Og det samme gjelder om 
man går til den mer forskningsorienterte 
litteraturen innen samme mainstream. I 
denne litteraturen er det visjonen om en 
markedsøkonomi som råder grunnen. Ka-
pitalismen blir bare eksplisitt beskrevet og 
analysert av økonomer som man gjerne for-
binder med politiske ytterfløyer; som 
 Ludvig von Mieses, Friedrich von Hayek og 
andre østerrikske økonomer på den ene side 
og økonomer med en eksplisitt marxistisk 
forankring på den annen side.
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Disse observasjonene danner utgangs-
punktet for foreliggende artikkel. Jeg vil her 
først dokumentere at Keynes faktisk be-
skrev og analyserte en eksplisitt kapitalistisk 
økonomi gjennom store deler av sitt forfat-
terskap – fra The Economic Consequences of 
the Peace som ble publisert i 1919 til The Ge-
neral Theory som ble utgitt i 1936. I denne 
perioden utviklet han en forståelse av kapi-
talismens betingelser og funksjonsmåte som 
har gitt ham status som en klassiker blant 
dem som har kapitalismen som sitt studie-
objekt. Men innen økonomifaget er det altså 
i liten grad blitt registrert at Keynes analy-
serte økonomien som et kapitalistisk sy-
stem. Jeg drøfter mulige årsaker til at man 
innen «moderne» økonomisk teori har valgt 
å neglisjere denne siden ved Keynes’ tanke-
gods. Videre reflekterer jeg over hva det 
kunne bety for fagets videre utvikling der-
som man igjen tok opp lærdommen fra 
 Keynes og andre økonomer som nå er hen-
ført til fagets idéhistorie, og på nytt begynte 
å analysere vår økonomi som det den faktisk 
er – en kapitalistisk økonomi. 

Før jeg går i gang med mine drøftinger og 
analyser av disse forhold kan det være grunn 
til å understreke at jeg her bare vil konsentre-
re meg om Keynes’ beskrivelse og analyse av 
kapitalismens funksjonsmåte. Han hadde 
også interessante etiske og moralske refleksjo-
ner over kapitalismen som økonomisk sy-
stem. Dette er forhold som jeg eventuelt vil 
komme tilbake til ved en annen anledning.

2. KAPITALISMEN I KEyNES’ 
øKONOMISKE ANALySER 
Noen av Keynes’ første utsagn og vurderin-
ger omkring kapitalismen som vårt rådende 
økonomiske system, finner vi i boka The 
Economic Consequences of the Peace, publisert 
i 1919. Det er ikke dette som er hovedte-

maet i denne publikasjonen. Boka ble skre-
vet etter at Keynes trakk seg fra den engel-
ske delegasjonen i forhandlingene som la 
grunnlaget for den såkalte Versailles-freden 
etter første verdenskrig. Keynes framsetter 
her en bitende kritikk av de allierte seierher-
rerenes omfattende krav om erstatninger og 
godtgjørelser som han mente var generert av 
et misforstått og urimelig ønske om hevn og 
revansje. Men da Keynes’ argumenter i stor 
grad dreier seg om hva fredsavtalen kunne 
komme til å gjøre med den politiske og sam-
funnsøkonomiske stabiliteten i store deler 
av den vestlige verden, begynner han boka 
med et tilbakeblikk på perioden før utbrud-
det av første verdenskrig.

Keynes viser her til at tiden fra rundt 1870 
og fram til 1914 historisk sett var en bemer-
kelsesverdig periode for mange land i Europa, 
preget av stor økonomisk framgang. Denne 
framgangen kunne, etter Keynes’ oppfatning, 
hovedsakelig forklares av en uvanlig stor kapi-
talakkumulasjon. Dette hadde i sin tur bak-
grunn i en samfunnsorden karakterisert ved 
en betydelig grad av økonomisk ulikhet:

In fact, it was … the inequality of the distribu-
tion of wealth which made possible those vast 
accumulations of fixed wealth and of capital 
improvements which distinguished that age 
from all others. ( JMK II: 11)2

Keynes reflekterer så nærmere over hvilke 
forhold som hadde gjort denne store kapi-
talakkumulasjonen mulig. Her tar han for 
seg både den akkumulerende kapitalistklas-
sen og arbeiderklassen:

2 Keynes samlede verker er utgitt i 30 bind; The Collected 
Works of John Maynard Keynes vol I–XXX. Volum som det 
refereres til fra denne utgivelsen vil i det følgende bli angitt med 
JMK og det aktuelle romertall. De volum det konkret refereres 
til er angitt i litteraturlisten.
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The new rich of the nineteenth century were 
not brought up to large expenditures, and pre-
ferred the power which investment gave them 
to the pleasures of immediate consumption… 
Herein lay, in fact, the main justification of 
the Capitalist System. If the rich had spent 
their new wealth on their own enjoyments, 
the world would long ago have found such a 
règime intolerable. ( JMK II: 11) 

… the laboring classes accepted from ig-
norance or powerlessness, or were compelled, 
persuaded, or cajoled by custom, convention 
authority, and the well-established order of 
society into accepting a situation in which they 
could call their own very little of the cake that 
they and nature and the capitalists were co-
operating to produce. ( JMK II: 11–12)

Vi ser her hvordan Keynes beskriver de øko-
nomiske og kulturelle betingelsene som det 
økonomiske systemet i Europa bygde på i 
tiden før første verdenskrig. Kapitalakku-
mulasjon står sentralt. Stor ulikhet mellom 
økonomiske klasser var etter Keynes’ opp-
fatning en forutsetning for dette. For at ka-
pitalakkumulasjonen skulle finne sted, måt-
te kapitalistene få en uforholdsmessig stor 
del av verdiskapningen i samfunnet. Arbei-
derklassen kunne dermed ikke få en rimelig 
andel av de verdiene den har vært med på å 
skape. Årsakene til at arbeiderklassen ak-
septerte dette var flere. De hadde dels mang-
lende kunnskap og innsikt om hva om hva 
som skjedde, dels følte de seg tvunget og 
maktesløse. Generelle oppfatninger av hva 
som er gjeldende normer og den rådende 
samfunnsorden, dvs. mer kulturelle faktorer 
i vid forstand, spilte også inn her.

Kapitalistenes vilje til å investere store de-
ler av den verdiskapningen de la beslag på i 
nytt produksjonsutstyr, er også sentralt i Key-
nes’ analyse. Han viser til at dette er et uttrykk 

for kapitalistklassens preferanser for makt og 
kontroll framfor høyt konsum. Men han me-
ner også at dette kan gi de to klassene en fø-
lelse av et felles prosjekt. Akkumulasjon i 
form av økt produksjonskapasitet kan oppfat-
tes som veien til framgang for alle i et lengre 
perspektiv. Dette var, etter Keynes’ oppfat-
ning, noe som kunne glatte over motsetnin-
gene og gi en form for fellesskapsfølelse in-
nenfor rammen av den kapitalistiske sam-
funnsorden. ( JMK II: 12–13)

Det kapitalistiske systemet som karakteri-
serte store deler av Europa i tiden før første 
verdenskrig var altså basert på stor ulikhet 
mellom klassene. Dette ble imidlertid, av uli-
ke årsaker, akseptert av de fleste. Keynes selv 
oppsummerte disse forholdene i det han kalte 
det the psychology of society. I dag ville vi 
kanskje kalle det en uformell samfunnskontrakt 
mellom to store klasser i økonomien. Denne 
samfunnskontrakten hadde imidlertid et 
skjørt og sårbart fundament, etter Keynes’ 
opp fatning. Dette var altså ikke et stabilt sy-
stem som man uten videre kunne ta for gitt. 
Tvert imot mente han at krigen i seg selv kun-
ne ha bidratt til å bringe systemet ut av ba-
lanse. Faren for dette ville ytterligere forster-
kes ved det forslaget til fredsavtale som han 
var så sterkt imot: 

…. the principle of accumulation based on in-
equality was a vital part of the pre-war order of 
Society and of progress as we then understood 
it, …. this principle depended on unstable psy-
chological conditions, which it may be impos-
sible to re-create. ( JMK II: 13)

Denne faren for en destabilisering av hele 
det kapitalistiske systemet var noe som skul-
le oppta Keynes gjennom hele hans karriere. 
I The Economic Consequences of the Peace pe-
ker han spesielt på the psychology of society i 
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denne sammenheng. Senere tilføyer han yt-
terligere momenter som bidrar til systemets 
potensielle ustabilitet. 

I 1923 ga Keynes ut boka A Tract on Mo-
netary Reform. Dette er en bok som ble skre-
vet i en periode da engelsk økonomi var ka-
rakterisert ved store svingninger i prisnivået. 
Perioder med sterk inflasjon ble avløst av 
perioder med regelrett deflasjon. I tillegg 
vurderte den engelske regjeringen å innføre 
gullstandarden igjen på denne tiden, etter at 
den var blitt suspendert i forbindelse med 
første verdenskrig. Keynes hevdet at en gje-
ninnføring av gullstandarden til opprinnelig 
pari kurs ville føre til en kraftig revaluering 
av det britiske pundet og dermed fare for yt-
terligere deflasjon. Keynes argumenterte 
derfor sterkt imot en slik gjeninnføring av 
gullstandarden og for en aktiv pengepolitikk 
som hadde prisstabilitet som et viktig ho-
vedmål. Men selv om det er disse forhold 
som er hovedtemaene i Tract, kommer det 
ved flere anledninger klart fram at analysene 
Keynes gjennomfører i denne boka har en 
eksplisitt kapitalistisk økonomi som bak-
grunn. Følgende utsagn er ett av flere som 
illustrerer dette:

The economic doctrine of normal profits, 
vaguely apprehended by everyone, is a neces-
sary condition for the justification of capital-
ism. The business man is only tolerable so long 
as his gains can be held to bear some relation to 
what, roughly and in some sense, his activities 
has contributed to society. ( JMK IV: 24)

Vi ser her igjen hvordan Keynes er opptatt av 
den underliggende og underforståtte sam-
funnskontrakten han mener kapitalismen er 
avhengig av. Kapitalismen skaper ulikhet. For 
at dette skal aksepteres, må ulikheten ha en 
rimelig begrunnelse. Det må være en sam-

menheng mellom hva ulike grupper får og hva 
de bidrar med til samfunnet. 

I The Modern Archives ved King’s College i 
Cambridge finner man i dag det meste av 
 Keynes’ etterlatte materiale som ikke er publi-
sert i de 30 bindene som utgjør The Collected 
Writings of John Maynard Keynes. Arkivet be-
finner seg i en gammel og ærverdig bygning 
med inngang fra Webb’s Court på King’s store 
inngjerdede område midt i Cambridge. Mate-
rialet som er samlet her består av diverse ut-
kast, notater, brev, osv. Dette er sirlig ordnet i 
mapper og pappesker. Fra arkivets vinduer i 
tredje etasje kan man se over på et av Cam-
bridge bys virkelige store varemerker; King’s 
College Chappel. Man kan tenke seg mange 
malende og betegnende adjektiver for å be-
skrive dette arkivet, lokalene og omgivelsene 
de befinner seg i, men ‘moderne’ er definitivt 
ikke blant de som passer best her. Men det 
offisielle navnet er nå The Modern Archives.

Under katalogreferansen JMK/A/2 ligger 
det der tre håndskrevne sider hvor Keynes 
har skissert innholdsfortegnelsen til en plan-
lagt bok med tittelen An Examination of Capi-
talism. Det ene utkastet er datert 6. april 
1926. Det andre er udatert. I begge utkastene 
operer han med kapitler hvor han først vil un-
dersøke kapitalismen slik den ideelt sett vil 
kunne fungere, deretter følger kapitler hvor 
han ville beskrive hvordan den faktisk funge-
rer. Mest interessant er imidlertid den siste 
delen hvor Keynes i ulike kapitler ville drøfte 
mulighetene for å minske avstanden mellom 
det ideelle og det faktiske. Det er her påfal-
lende hvordan nærmest alle kapitteloverskrif-
tene berører statens rolle i denne sammen-
heng.

Av grunner som vi ikke kjenner til, ble det 
aldri noe av denne boka. Men de foreliggende 
utkastene til en innholdsfortegnelse i en slik 
bok viser likevel to viktige ting. De indikerer 
for det første at Keynes’ korte, men likevel 
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klare, beskrivelse av kapitalismens betingelser 
og funksjonsmåte i The Economic Consequence 
of the Peace var alvorlig ment. Dette var åpen-
bart noe som fanget hans interesse og som 
han var innstilt på å videreutvikle. Videre in-
dikerer de at Keynes nå hadde begynt å tenke 
mer eksplisitt på statens rolle i den kapitalis-
tiske orden. Vi kan følge utviklingen av hans 
tanker og ideer omkring disse forhold i flere 
av hans senere publiserte og upubliserte ar-
beider.

Et av de arbeidene som er av relevans her, 
er pamfletten The End of Laissez Faire, publi-
sert i 1926 (Gjengitt i JMK IX s. 272–294). I 
dette arbeidet tar Keynes et oppgjør med den 
økonomisk-teoretiske doktrinen som sier at 
en økonomi med fri konkurranse mellom li-
keverdige parter vil gi en samfunnsøkono-
misk optimal tilpasning uten noen innblan-
ding fra myndighetenes side. Her sier han 
blant annet følgende: 

It is not a correct deduction from the principles 
of economics that enlightened self-interest al-
ways operates in the public interest. ( JMK IX: 
288)

Dette skurrer kanskje litt i ørene til de som 
er skolert i «moderne» økonomisk teori. 
Her er det jo en helt grunnleggende lærdom 
at en økonomi med fullkommen konkur-
ranse automatisk gir en samfunnsøkono-
misk optimal tilpasning. Dette resultatet er i 
høyeste grad utledet ved deduksjon fra et 
sett av grunnleggende premisser hvor egen-
interesse, full informasjon og jevnbyrdighet 
står sentralt. Men Keynes’ poeng er nettopp 
at slike forutsetninger er fullstendig ureali-
stiske. I den virkelige verden, i motsetning til 
den teoretiske og hypotetiske verden som 
laissez-faire doktrinen bygger på, er det in-
gen jevnbyrdighet mellom økonomiske ak-

tører. Noen har mer makt og ressurser enn 
andre. Og dette er ikke noe ‘naturgitt’, men 
snarere et resultat av den rådende sam-
funnsorden. Videre viser Keynes her til noe 
som han kommer mer utfyllende tilbake til i 
senere arbeider, nemlig det faktum at øko-
nomiske aktører i mange situasjoner ikke 
har full innsikt i, eller kunnskap om, alle 
mulige konsekvenser av sine handlinger. De 
har ikke ‘full informasjon’ i økonomisk-teo-
retisk forstand. Det er derfor ikke noe teore-
tisk grunnlag for å hevde at individuell ad-
ferd alltid er bedre enn kollektiv adferd, noe 
Keynes mener praktiske erfaringer støtter 
opp om. ( JMK: IX: 288–89) 

Men om Keynes på denne måten argu-
menterer mot en liberalistisk kapitalisme, fø-
rer ikke dette til en avvisning av kapitalismen 
som sådan. Keynes mener imidlertid at kapi-
talismen må ha et betydelig element av offent-
lig styring:

For my part I think that capitalism, wisely 
managed, can probably be made more efficient 
for attaining economic ends than any alterna-
tive yet in sight. … Our problem is to work out 
a social organization which shall be as efficient 
as possible without offending our notions of a 
satisfactory way of life. ( JMK IX: 294) 

Det kan her være grunn til å understreke at 
Keynes ikke mener staten eller det offentlige 
skal overta virksomhet som det private gjør 
minst like bra. Det er snakk om en arbeids-
deling hvor de to sektorene støtter opp om 
hverandre. Oppgavefordelingen er imidler-
tid ikke et rent teoretisk anliggende, slik 
Keynes ser det. Vi må snarere finne fram til 
dette gjennom prøving og feiling og praktisk 
erfaring:



59

We cannot … settle on abstract grounds, but 
must handle on its merits in detail … to deter-
mine what the State ought to take upon itself 
to direct by the public wisdom, and what we 
ought to leave, with as little interference as pos-
sible, to individual exertion. ( JMK IX: 288)

Gjennom 1920-åra hadde Keynes lyktes 
med å konsolidere sin posisjon som en inn-
flytelsesrik og engasjert økonomisk kom-
mentator og analytiker på flere arenaer. I til-
legg til sin undervisningsjobb ved Universi-
tetet i Cambridge var han nå en veletablert 
skribent og kommentator i den seriøse pres-
sen, han var en aktiv spekulant både i valuta-
markedet, på varebørser og i aksjemarkedet 
og han arbeidet som styrerepresentant i flere 
selskaper innen finans og forsikring. Mot 
slutten av dette år-tiet hadde han også blitt 
tatt til nåde igjen av den politiske makteliten 
og var fullt ut rehabilitert der etter utfrysin-
gen som fulgte i kjølvannet av The Economic 
Consequences of the Peace.3 Men han hadde 
stadig et ønske om også å bli ansett som en 
ledende akademiker i pengeteoretiske spørs-
mål. For å realisere dette ønsket, arbeidet 
han i andre halvdel av 1920-årene intenst 
med en bok som han håpet skulle sikre ham 
en slik anseelse. 

3 I The Economic Consequences of the Peace hadde Keynes kom-
met med nærgående og lite flatterende personkarakteristikker 
av flere sentrale aktører under fredsforhandlingene i Paris, som 
Frankrikes statsminister George Clemenseau, USAs president 
Woodrow Wilson og også Englands statsminister David Lloyd 
George. Keynes’ mor hadde riktignok overtalt ham til å stryke 
noen av de mest ytterliggående omtalene av Lloyd George fra 
manuset, men det var likevel nok igjen til å vekke oppsikt i store 
deler av den britiske pressen og i offentligheten for øvrig. På 
grunn av dette, og den kritikk han hadde kommet med mot 
resultatet av fredsforhandlingene, var Keynes lenge lite ansett 
i den engelske makteliten. Noen snakket sågar om både svik 
og illojalitet. Men med tiden ble han rehabilitert også her, og i 
1930 ble han blant annet oppnevnt som medlem av den såkalte 
Macmillan-komiteen, eller The Committee on Finance and Indu-
stry som den offisielt het, nedsatt for å vurdere den økonomiske 
situasjonen i England etter krakket på New York børsen i 1929. 
Parallelt med dette ble han i 1930 også oppnevnt som medlem 
i regjeringens nye Economic Advisory Board.

I 1930, etter mer enn fem års arbeid, ble 
resultatet av disse bestrebelsene lagt fram i to 
bind som fikk tittelen A Treatise on Money. 
Men denne boka ble en skuffelse, både for 
ham selv og for mange av dem som hadde 
ventet på den annonserte utgivelsen i lang tid. 
Samme dag som boka ble utgitt skriver han til 
sin mor: “Artistically it is a failure – I have 
changed my mind too much during the course of 
it for it to be a proper unity” ( JMK XIII: 176). 
Og allerede året etter utgivelsen er det klart at 
han planlegger en ny bok. I et brev til Nicolas 
Kaldor, en videregående student ved London 
School of Economics som senere skulle bli pro-
fessor ved Universitetet i Cambridge, sier han 
følgende: “Well, I must be more lucid next time” 
og forklarte at han nå ville formulere “the 
whole thing over again more clearly and from a 
different angle”. ( JMK XIII: 243). Bare ett år 
etter utgivelsen av det han trodde skulle bli 
sitt magnum opus, var altså Keynes i gang 
med å planlegge en ny bok, boka som virkelig 
skulle etablere ham ikke bare som en av de 
mest sentrale økonomer i sin egen samtid, 
men som en av den økonomiske litteraturens 
store klassikere gjennom alle tider: The Gene-
ral Theory of Employment, Interest and Money.

Men før vi går over til denne boka, kan det 
være på sin plass med noen korte kommenta-
rer om A Treatise on Money. Selv om den ikke 
ble en suksess i den forstand Keynes hadde 
håpet, og mange av hans kollegaer og venner 
hadde trodd, står den fremdeles som et ek-
sempel på en inngående analyse av en økono-
mi hvor den finansielle sektoren spiller en 
sentral rolle. Men han klarte ikke helt å kom-
me ut av den tradisjonelle kvantitetsteoriens 
begrensninger. Arbeidsledighet var et pro-
blem i store deler av den vestlige verden gjen-
nom 1920-åra, noe som ble ytterligere for-
sterket av ringvirkningene etter krakket på 
New York børsen i 1929. I mer praktisk an-
lagte analyser, som var publisert i avisartikler 
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og ulike pamfletter, hadde Keynes lenge argu-
mentert for offentlige inngrep i økonomien 
for å bidra til full sysselsetting.4 Men han had-
de ikke lyktes med å utvikle et teoretisk 
grunnlag for slike råd. Hans innspill hadde 
vært basert mer på intuisjon og praktisk inn-
levelse enn på teoretisk velfunderte argumen-
ter. 

Det viste seg snart at A Treatise on Money 
ikke representerte noen framgang i så hense-
ende. Keynes ble etter kort tid overbevist, ikke 
minst av kritikk fra et knippe yngre, fremad-
stormende økonomer ved Universitetet i 
Cambridge som gikk under betegnelsen The 
Circus, om at han i Treatise egentlig opererte 
med en modell som underforstått forutsatte 
full utnyttelse av ressursene, og dermed full 
sysselsetting.5 Denne analysen kunne derfor 
ikke kaste noe lys over det som var det mest 
presserende økonomisk-politiske problemet 
på den tiden. Slik Keynes så det, var oppgaven 
med å holde arbeidsledigheten nede en helt 
sentral forutsetning for at den uformelle sam-
funnskontrakten kapitalismen bygde på skul-
le opprettholdes. For å kunne gi et teoretisk 
grunnlag for en vellykket håndtering av denne 
utfordringen måtte han begynne på nytt. Han 
måtte skrive en ny bok som kunne belyse de 
problemene og de mulighetene man sto over-
for her. 

Av publiserte arbeider som viser utviklin-
gen i Keynes’ tanker fram mot The General 
Theory, er en artikkel i et festskrift for den 

4 Mest kjent her er kanskje pamfletten Can Lloyd George Do 
It? som Keynes publiserte sammen med Hubert Henderson i 
1929. (Gjengitt i JMK IX, s. 86–125) Dette var en pamflett 
til støtte for den sysselsettingspolitikken Lloyd George hevdet 
han ville føre da han forsøkte seg på et politisk comeback i slut-
ten av 1920-årene. Nå kan det kanskje synes litt merkelig at 
Keynes nå støttet Lloyd George, mannen som han kritiserte 
i krasse ordelag i The Economic Consequences of the Peace. Da 
Keynes ble konfrontert med nettopp denne tilsynelatende 
inkonsistente holdning, svarte han på sin sedvanlige selvsikre 
måte: ‘‘The difference between me and some other people is that I 
oppose Mr Lloyd George when he is wrong and support him when 
he is right.’’ (Harrod 1951/1972: 466) 
5 Flere medlemmer av denne gruppen som Joan Robinson, 
Richard Kahn, James Mead, Roy Harrod skulle senere bli øko-
nomer med stor anseelse

tyske økonomen Arthur Spiethoff av spesi-
ell interesse. I denne artikkelen, første gang 
publisert i 1931, tar Keynes opp relasjonene 
mellom teori og virkelighet. Han viser til det 
faktum at store deler av den vestlige verden 
var inne i en dyp depresjon, mens den rå-
dende økonomiske teori verken kunne for-
klare hvordan denne depresjonen hadde 
oppstått eller vise noen vei ut av den. Keynes 
mente derfor man måtte utvikle en ny teori:

In my opinion the main reason why the prob-
lem of crises is unsolved, or at any rate why this 
theory is so unsatisfactory, is to be found in the 
lack of what might be called a monetary theory 
of production. ( JMK XIII: 408)

Når Keynes utdyper dette videre, understre-
ker han nødvendigheten av å skille mellom 
det han kaller hhv. en realøkonomisk bytte-
økonomi og en monetær økonomi. Han base-
rer ikke dette skillet på anvendelse eller ik-
ke-anvendelse av penger ved gjennomføring 
av transaksjoner. Det er spørsmålet om pen-
genes nøytralitet som er avgjørende:

An economy which uses money but uses it 
merely as a neutral link between transactions 
in real things and real assets and does not allow 
it to enter into motives or decisions, might be 
called – for want of a better name – a real-ex-
change economy. ( JWK XIII: 408)

Motsetningen til dette er en ’monetær øko-
nomi’. Dette beskriver Keynes som: 

... an economy in which money plays a part of 
its own and effects motives and decisions and 
is, in short, one of the operative factors in the 
situation, so that the course of events cannot 
be predicted, either in the long period or in the 
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short, without a knowledge of the behaviour 
of money between the first state and the last. 
( JMK XIII: 408–9)

Keynes advarer mot å tro at tradisjonelle re-
aløkonomiske modeller kan anvendes for å 
analysere monetære økonomier i ovennevn-
te forstand. Han argumenterer også for at 
det vil være et mer eller mindre håpløst fore-
tagende først å starte ut med en realøkono-
misk analyse for så å utstyre den med en 
monetær ferniss. For å kunne forstå og for-
klare faktiske forhold og hendelser i våre 
økonomier, mente Keynes at man må ope-
rere med en genuint integrert realøkono-
misk og monetær analyse. Han slutter der-
for artikkelen med følgende ord:

Accordingly I believe that the next task is to 
work out in some detail a monetary theory of 
production, to supplement the real-exchange 
theories which we already possess. At any rate 
that is the task on which I am now occupying 
myself, in some confidence that I am not wast-
ing my time. ( JMK XIII: 411)

Det var selvfølgelig arbeidet med The Gene-
ral Theory Keynes viser til her. I de første 
bevarte utkastene til ulike kapitler i denne 
boka kan man se hvordan Keynes forsøker å 
videreutvikle den kontrastive angrepsmåten 
som han introduserte i Spiethoff-artikkelen. 
Han gir nå en mer utdypende forklaring på 
hva han mener med en monetær produk-
sjonsøkonomi, eller en entreprenørøkono-
mi, som han alternativt kaller det. Han re-
sonnerer her ut fra et aggregert skjema hvor 
han opererer med tre grupper av aktører; 
bedrifter eller entreprenører, arbeidstagere 
og ulike finansieringsinstitusjoner.

Keynes benytter ikke lenger betegnelsen 
en ‘kapitalistisk økonomi’ slik han gjorde i 

tidligere arbeider. Men det er jo åpenbart et 
slikt konsept han arbeider ut fra nå. Keynes 
argumenterer for det første for at man må 
utvikle en genuint monetær økonomisk teori 
hvor penger og monetære forhold har en 
helt sentral rolle. Videre argumenter han for 
at bedriftenes beslutninger må settes i fokus. 
Han viser til at det er i bedriftene beslutnin-
gene om produksjon, og dermed også syssel-
setting, fattes. Bedriftene treffer videre sine 
beslutninger på bakgrunn av nominelle kal-
kyler. Og i en entreprenørøkonomi, eller ka-
pitalistisk økonomi, er det bedriftenes mål-
setting å maksimere den nominelle profit-
ten:

The firm is dealing throughout in terms of 
sums of money. It has no object in the world ex-
cept to end up with more money than it started 
with. That is the essential characteristic of an 
entrepreneur economy. ( JMK XXIX: 89)

Selv om Keynes åpenbart brukte mye tid og 
krefter på å avklare forskjellene mellom det 
han kaller en ren bytteøkonomi, en nøytral 
økonomi og en monetær produksjonsøko-
nomi i forarbeidene til The General Theory, 
bruker han ikke disse begrepene i den ende-
lige versjonen av boka. Det kan man kanskje 
beklage, da innholdet kunne ha kommet 
klarere fram dersom han hadde gjort det. 
Men det er ikke tvil om at det er en monetær 
produksjonsøkonomi, slik han definerte det 
i forarbeidene, som er det analytiske ut-
gangspunktet i teksten i denne boka. Det 
spesielle med Keynes’ analyse i The General 
Theory er vektleggingen av monetære eller 
pengemessige forhold og ikke minst den be-
tydning usikkerhet har i denne sammen-
heng. I en moderne, monetær økonomi fun-
gerer ikke penger bare som et hjelpemiddel 
for å omsette varer og tjenester. De kan også 
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benyttes til å oppbevare formue. De kan 
dermed trekkes ut av den økonomiske sir-
kulasjonen. Da vil etterspørselen etter varer 
og tjenester falle, og det blir arbeidsledighet. 

Nå har mange økonomer av ulike avskyg-
ninger opp gjennom tiden hevdet at ingen 
rasjonell økonomisk aktør vil oppbevare for-
mue i form av penger. En kontantbeholdning 
gir ingen nytte, blir det hevdet. Derfor vil en 
rasjonell aktør enten bruke pengene til å kjøpe 
noe som faktisk gir ham eller henne nytte, el-
ler alternativt investere pengene i noe som gir 
en avkastning. Dermed vil ikke penger bli tatt 
ut av den økonomiske sirkulasjonen. Full sys-
selsetting vil mer eller mindre automatisk 
være sikret til enhver tid, forutsatt at mar-
kedsmekanismen for øvrig får virke uhindret. 
Men her er det Keynes tilfører analysen noe 
nytt gjennom sin argumentasjon omkring 
usikkerhet og pengenes spesielle egenskaper 
(behandlet spesielt i kapittel 12 og kapittel 17 
i The General Theory; JMK VII).

Sentralt i Keynes’ analyse her er skillet 
mellom kalkulerbar risiko på den ene side og 
genuin usikkerhet på den annen side. I mange 
situasjoner står vi overfor genuin usikkerhet 
hevder han. Når vi ser inn i framtiden, har vi 
ikke noe vitenskapelig grunnlag for å avgjøre 
hva som vil skje. Vi må basere oss på tro, håp 
og forventninger. Men i enkelte situasjoner 
svikter motet oss, og da vil mange gardere seg 
mot framtidens dunkle mørke. I usikre tider 
vil verdier bundet opp i realinvesteringer i 
form av maskiner og bygninger eller finan-
sielle investeringer i form av aksjer og obli-
gasjoner brott kunne synke i verdi. Da er pen-
ger ofte et bedre alternativ for å oppbevare 
formue. Penger synker bare meget sjeldent 
plutselig i verdi på denne måten. Og har man 
penger, kan man alltid møte sine betalings-
forpliktelser, gjøre investeringer når framtids-
utsiktene bli lysere igjen, osv. Penger har der-
for en spesiell verdi for folk, hevdet Keynes. 

De fungerer som en angstdemper i usikre ti-
der. 

Sagt på en annen måte gir penger en form 
for likviditetspremie som ingen andre former 
for oppbevaring av formue kan gi. Av den 
grunn tenderer etterspørselen etter penger til 
å øke i tider med stor usikkerhet. Men mens 
økt etterspørsel etter varer og tjenester vanlig-
vis fører til økt produksjon og dermed økt 
sysselsetting, har økt etterspørsel etter penger 
ingen slike virkninger i økonomien. Økt et-
terspørsel etter penger gir ikke økt sysselset-
ting da dette er en etterspørsel som ikke fører 
til økt produksjon av varer og tjenester. Der-
som etterspørselen etter penger øker, trekkes 
kjøpekraft ut av markedene for varer og tjene-
ster. Det bidrar til redusert produksjon og 
sysselsetting snarere enn det motsatte. Økt 
etterspørsel etter penger driver videre prisen 
på penger, dvs. renta opp, noe som reduserer 
etterspørselen etter investeringsvarer med yt-
terligere negative effekter på samlet pro-
duksjon og sysselsetting. 

Det kan da være på sin plass å oppsum-
mere kort noen av de argumentene og reson-
nementene som er framsatt så langt. Hoved-
poenget har vært å vise at Keynes gjennom 
hele den perioden det er fokusert på her, ana-
lyserte sin samtids økonomi som et kapitali-
stisk system. Vi har også sett hvordan han i 
disse analysene var spesielt opptatt av dette 
systemets stabilitet. I de tidlige arbeidene un-
derstrekte han betydningen av systemets 
uformelle samfunnskontrakt. Keynes mente 
det kapitalistiske systemet var potensielt usta-
bilt fordi det bygger på en implisitt eller un-
derforstått samfunnskontrakt som ikke kan 
tas for gitt. For at denne kontrakten skal opp-
rettholdes over tid, må man være oppmerk-
som på de forhold kontrakten bygger på og 
foreta justeringer og tilpasninger når dette 
blir nødvendig. Keynes mente blant annet at 
full sysselsetting var et viktig element i en po-
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litikk for å opprettholde systemets legitimitet 
over tid. I sitt praktiske og journalistiske virke 
gjorde han seg til talsmann for en aktiv fi-
nans- og pengepolitikk for å bidra til å holde 
økonomien så nært opp til full sysselsetting 
som mulig. I tiden før han publiserte The Ge-
neral Theory hadde han imidlertid ennå ikke 
utarbeidet et teoretisk grunnlag for slike øko-
nomisk-politiske anbefalinger.

Gjennom The General Theory tilførte han 
så forståelsen av en moderne, kapitalistisk 
økonomi en ny dimensjon. Han utviklet her 
et teoretisk grunnlag for å forklare hvordan en 
aktiv finans- og pengepolitikk virker i økono-
mien. Men vel så viktig er det at han nå også 
avdekket ytterligere kilder til potensiell usta-
bilitet i en kapitalistisk økonomi. Gjennom 
de analysene han presenterte i The General 
Theory, viste Keynes at penger, og nære sub-
stitutter til penger, har en spesiell rolle i en 
moderne økonomi. I tider med reell eller følt 
usikkerhet kan etterspørselen etter penger 
øke, med den konsekvens at etterspørselen et-
ter varer og tjenester faller og det blir arbeids-
ledighet. Opplevelser av usikkerhet om fram-
tiden kan langt på vei være et psykologisk og 
sosialpsykologisk fenomen. De vil også kunne 
oppleves forskjellig av ulike personer og grup-
per av personer. Det åpner for bølger av 
urasjonell adferd og spekulasjon, hvilket yt-
terligere bidrar til den potensielle ustabilite-
ten. Keynes så derfor at det å opprettholde 
full sysselsetting i økonomien gjennom en ak-
tiv finans- og pengepolitikk i enkelte situasjo-
ner kunne bli en større utfordring enn hva 
han tidligere hadde sett for seg. Han argu-
menterte derfor nå også for betydningen av 
institusjonelle forhold som kunne redusere 
graden av usikkerhet i økonomien som et vik-
tig bidrag til en stabilisering av det kapitalisti-
ske systemet. Mens mange økonomer syntes å 
mene at kontrakter, for eksempel i arbeids-
markedet, hindret markedsmekanismens på-

ståtte effektivitet, mente Keynes tvert om at 
slike kontrakter ga det økonomiske systemet 
økt stabilitet. 

3. KAPITALISMEN OG 
«MODERNE» øKONOMISK TEORI.
I del 1 av boka Capitalism trekker forfatte-
ren Geoffrey Ingham fram det han mener er 
de mest innflytelsesrike bidragsyterne til vår 
forståelse av hvordan det kapitalistiske sy-
stemet fungerer (Ingham 2008). Han be-
gynner med Adam Smith, fortsetter så med 
Karl Marx og Max Weber og runder av med 
en redegjørelse for bidragene til Joseph 
Schumpeter og vår hovedperson her, John 
Maynard Keynes. Ingham reflekterer også 
eksplisitt over det faktum at han ikke har 
med noen bidragsytere etter Schumpeter og 
Keynes, og forsikrer leseren om at dette ikke 
skyldes manglende oppdatering på nyere lit-
teratur. Årsaken som angis er snarere denne:

I have reached the outrageous conclusion that 
no social scientist over the past century has 
added anything that is fundamentally new to 
our understanding of the capitalist economic 
system. Indeed, some of those who might be 
thought to qualify for such a list have merely 
distorted and obscured much of the legacy of 
Smith, Marx, Weber, Schumpeter and Keynes. 
(Ingham 2008: 2–3) 

Ingham mener altså at økonomer etter 
Schumpeter og Keynes har bidratt lite til 
vår forståelse av kapitalistiske økonomiers 
funksjonsmåte. Og verre enn det. Flere av 
dem har snarere bidratt til å forvrenge og 
forkludre den innsikt som klassikerne har 
gitt oss. Ingham gir ikke noen konkrete ek-
sempler på dette siste, men nobelprisvinner 
Milton Friedman må være en av dem han 
tenker på her. Friedman publiserte i 1962 
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boka Capitalism and Freedom. Ut fra tittelen 
på boka skulle man tro at dette er en analyse 
som omfatter noen av de grunnleggende as-
pektene ved en kapitalistisk økonomi. Men 
slik er det ikke. Friedmans oppfatning av ka-
pitalismen avgrenses til et sett av argumen-
ter for den private eiendomsretten og en 
økonomisk organisasjonsform karakterisert 
ved fri konkurranse og et antall økonomiske 
aktører som kun har som mål å maksimere 
sin nytte og sin profitt gjennom interaksjon 
på markedet. Friedman hevder at det i en 
slik økonomi råder frihet, harmoni og rett-
ferdighet. Han setter med andre ord likhets-
tegn mellom kapitalismen og en idealisert 
markedsøkonomi 

Dersom vi ser litt nærmere på det vi kan 
kalle «moderne» økonomisk teori – løselig 
definert som mainstream-økonomi i de sene-
ste ti-årene – ser vi en ytterligere illustrasjon 
på det Ingham påpeker. Lærebøker innen 
denne tradisjonen er ærligere enn Fried-
mans bok i den forstand at de ikke en gang 
forsøker å gi inntrykk av at de omhandler en 
kapitalistisk økonomi. I slike bøker, det være 
seg av norsk eller utenlandsk opprinnelse, 
vil man knapt se ordet kapitalisme nevnt 
overhodet. Men de er for øvrig skåret over 
samme lest som Friedmans framstilling av 
kapitalismen. Det er visjonen om en mar-
kedsøkonomi som er det rådende paradig-
met. Økonomien betraktes som bestående 
av et stort antall jevnbyrdige økonomiske 
aktører som interagerer gjennom et sett av 
markeder. Aktørene har nyttemaksimering 
og profittmaksimering som eneste mål, og 
under ideelle betingelser vil deres samspill 
automatisk gi en samfunnsøkonomisk opti-
mal tilpasning. En markedsøkonomi med 
slike egenskaper framsettes derfor som en 
form for ideal, og benyttes som en måle-
stokk i drøftinger av mulige offentlige 
inngrep i markedsøkonomien. Et slikt syn 

på økonomiens oppbygning og funksjons-
måte er spesielt uttalt i mikroøkonomisk 
orienterte bøker, men er som regel et under-
liggende paradigme også i bøker av makro-
økonomisk karakter. 

Denne tendensen til å analysere vårt øko-
nomiske system som en markedsøkonomi 
gjelder også om vi går til den såkalte forsk-
ningsfronten innenfor mainstream-tradisjo-
nen. Det er helt uavhengig om man da snak-
ker om tradisjonell neo-klassisk økonomi, 
keynesiansk økonomi eller mer moderne og 
matematisk høy-teknologiske varianter av 
disse med betegnelser som ny-klassisk ma-
kroøkonomi, ny-keynesiansk økonomi, osv. 
De bygger alle på en forståelse av vårt økono-
miske system som en markedsøkonomi sna-
rere enn en kapitalistisk økonomi. 

Det kan kanskje hevdes at det finnes en of-
fentlig sektor med en perifer rolle i mye av 
denne teorien. Men det har lenge vært en 
trend å publisere studier av ulik karakter ba-
sert på et arsenal av mer eller mindre realisti-
ske antagelser og begrensninger, som ”bevi-
ser” at det offentlig sjelden eller aldri har lyk-
tes, eller noen gang vil lykkes, med sine forsøk 
på å styre og kontrollere utviklingen i økono-
mien. Det underliggende budskapet er da 
selvfølgelig at økonomien vil fungere best der-
som det offentlige holder seg mest mulig i 
bakgrunnen.6

Dersom vi ser etter de historiske røttene til 
denne markedsvisjonen som lenge har vært 
dominerende innen økonomifaget, er det 
klart at Keynes ikke har hatt noen særlig inn-
flytelse her. Som vi har sett ovenfor, betraktet 
ikke Keynes økonomien som et system bestå-
ende av et stort antall jevnbyrdige og fullt in-
formerte aktører som utspiller sin aktivitet 
gjennom likeverdige transaksjoner innenfor 

6 Vår seneste vinner av den såkalte Nobel-prisen i økonomi, 
Finn Kydland, er blant dem som har bidratt sterkt til denne 
utviklingen. Se for eksempel F. Kydland & E. Prescott (1977).
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rammen av naturlig gitt markedsstruktur. 
Han så snarere det økonomiske systemet som 
et kapitalistisk system bestående av ulike 
grupper av aktører som produsenter, investo-
rer, finansielle aktører, spekulanter, konsu-
menter og arbeidstagere. Disse gruppene vil 
ha ulike interesser og motiver, og de vil i ulike 
grad ha makt og mulighet for å få realisert 
sine ønsker. Keynes så derfor ikke noe grunn-
lag for å hevde at en fri, uregulert kapitalisme 
automatisk ville forene interessene til grupper 
med til dels motstridende mål. Sett i et over-
ordnet samfunnsøkonomisk perspektiv men-
te han at kapitalismen ikke var noe perfekt 
system. For at det skulle fungere så samfunns-
tjenlig som mulig, argumenterte han derfor 
for en aktiv stat eller en offentlig sektor som 
kunne styre og korrigere utviklingen. En stat 
eller offentlig sektor av denne karakter var 
med andre ord en viktig integrert del av et vel-
fungerende kapitalistisk system etter Keynes’ 
oppfatning. 

Selv om Keynes åpenbart analyserte vest-
lige lands økonomier som et kapitalistisk sy-
stem, er dette altså i liten grad blitt notert og 
fulgt opp innen den brede mainstream retnin-
gen innen økonomifaget. Ikke en gang i den 
store litteraturen omkring Keynes og tolknin-
ger av hans arbeider, er det satt noe særlig fo-
kus på nettopp dette.7 Denne litteraturen har 
fokusert på en mer begrenset forståelse av 
Keynes generelt og The General Theory spe-
sielt innenfor rammen av en rent markedsteo-
retisk forståelse. 

7 Et par hederlige unntak må nevnes her: F. Vicarelli: Keynes: 
The Instability of Capitalism; (Vicarelli 1984) og R. E. Backhou-
se og B. W. Bateman: Capitalist Revolutionary: John Maynard 
Keynes; (Backhouse og Bateman 2011). Tittelen på sistnevnte 
bok synes noe misvisende. Den antyder vel at Keynes skulle ha 
en eller annen form for revolusjonært syn på kapitalismen. Det 
hadde han ikke. Han var nok kritisk til kapitalismen ut fra mer 
moralske vurderinger, men han jobbet hele sitt liv for å forstå 
kapitalismens funksjonsmåte med det formål å kunne forbedre 
den. Men det var aldri snakk om å revolusjonere eller forandre 
den på noen dramatisk måte.

Det synes snarere å være en av Keynes’ sto-
re antagonister i hans egen samtid, LSE-øko-
nomen og den økonomiske liberalisten Lionel 
Robbins, som har hatt størst innflytelse i et-
tertiden. I boka An Essay on the Nature and 
Significance of Economic Science (Robbins 
1932) definerte han økonomifaget som “…a 
science which studies human behaviour as a rela-
tion between ends and scarce means which have 
alternative uses.” Dette er en definisjon som 
legges til grunn i de fleste lærebøker innen det 
som her er kalt «moderne» økonomisk teori. 
Noen eksempler fra nyere norske lærebøker 
illustrerer dette: 

Økonomi er læren om hvordan knappe res-
surser kan utnyttes til alternative formål for å 
tilfredsstille menneskenes behov best mulig. 
(Dedekam 2002: 21)

Samfunnsøkonomi kan .. defineres som læ-
ren om bruk av knappe ressurser for å dekke 
menneskenes ulike behov. Dels går faget ut på 
å studere hvordan ressursbruken faktisk er i 
relasjon til menneskenes behov. Dels studeres 
(det) hvordan ressursene burde brukes for å 
dekke menneskenes behov best mulig. (Ring-
stad 2011: 11)

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om 
hvordan samfunnets knappe ressurser brukes 
til alternative formål for å dekke behovene i 
samfunnet best mulig. (Andreassen 2012: 24)

Dette er bare varianter av Robbins’ defi-
nisjon fra 1932. Med et slikt utgangspunkt, 
en slik grunnleggende visjon, ender man na-
turlig opp med analyser av den karakter som 
beskrevet ovenfor. Det gis da et inntrykk av 
den underliggende drivkraften i vårt økono-
miske system er å dekke menneskenes be-
hov, som det så vakkert heter. Disse beho-
vene blir videre vanligvis betraktet som gitte, 
og upåvirket av den økonomiske aktiviteten 
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som faktisk foregår. Videre betraktes ressur-
sene gjerne som gitte. Fokus blir dermed 
rettet inn mot en statisk allokering av slike 
antatt gitte ressurstilganger mellom alterna-
tive formål. Sentralt i det hele er markede-
nes funksjon i slike sammenhenger.

For å få en forståelse av hvordan dette av-
viker fra en analyse av et kapitalistisk økono-
misk system, kan det være hensiktsmessig å ta 
utgangspunkt i noen argumenter fra Robert 
Heilbroners og William Milbergs bok The 
Crises of Vision in Modern Economic Thought 
(Heilbroner og Milberg 1995) Forfatterne vi-
ser her til at det finnes mange ulike varianter 
av kapitalismen. Den har tatt ulike former 
opp gjennom tiden, og den kan variere fra 
land til land i en og samme tidsperiode. Like-
vel mener de det er mulig å peke på noen ge-
nerelle trekk som er felles for enhver kapitali-
stisk samfunnsorden uavhengig av tid og sted. 

Heilbroner og Milberg argumenter for det 
første for at kapitalismen, som alle andre sam-
funnsformer, i sin kjerne er politisk. Den er 
organisert rundt interessene til en domine-
rende samfunnsklasse, og det overordnede 
målet er å fremme de målene som gir denne 
klassen makt og prestisje. Under kapitalismen 
er makt og prestisje knyttet til kapitalakku-
mulasjon, som i neste omgang er nært relatert 
til monetær profitt. 

Det andre grunnleggende elementet i kapi-
talismen, ifølge Heilbroner og Milberg, er 
markedet. Den mekanismen vi gjerne kaller 
markedet koordinerer den økonomiske virk-
somheten som genererer kapitalistenes pro-
fitt. Markedet tar seg av den detaljerte og 
kompliserte allokeringen av ressurser og for-
deling av inntekt på et desentralisert, og på 
mange måter effektivt, vis. Her foregår det en 
hele tiden en kamp nærmest på liv og død, 
hvor den som ikke klarer å generere en konti-
nuerlig strøm av profitt blir utkonkurrert eller 
slukt opp av konkurrentene. 

Endelig mener de at en kapitalistisk sam-
funnsorden også er avhengig av en stat eller 
en offentlig sektor med bestemte oppgaver og 
funksjoner. Staten må sørge for et nødvendig 
sett av rettsregler, lov og orden, beskyttelse 
mot ytre fiender osv. Man kan også overlate til 
offentlig sektor å stå for utbygging og drift av 
ulike former for samfunnsmessig infrastruk-
tur. Det er karakteristisk at lovverket i slike 
samfunnsordener gir en sterk beskyttelse av 
den private eiendomsretten. For øvrig vil det 
hele tiden være en mer eller mindre kontinu-
erlig dragkamp mellom de to maktsfærene.

Heilbroner og Milberg understreker at 
den økonomiske virksomheten i en kapitali-
stisk økonomi ikke kan forstås uten at man 
ser disse tre sfærene i sammenheng med hver-
andre. Det er i samspillet mellom dem de dy-
namiske og fleksible kreftene i et kapitalistisk 
system utspiller seg. De argumenterer derfor 
for at den økonomiske virksomheten i et sam-
funn ikke kan forstås løsrevet fra den kapitali-
stiske samfunnsorden. Skal man studere 
hvordan økonomien fungerer på en seriøs 
måte, må dette skje innenfor rammen av en 
kapitalistisk samfunnsforståelse. 

Men slik ser man det altså ikke innenfor 
rammen av «moderne» økonomisk teori. Her 
mener man det er tilfredsstillende å studere 
våre kapitalistiske økonomier som om de var 
en form for idealisert markedsøkonomi. Når 
man leser denne litteraturen, får man nær-
mest inntrykk av at kapitalismen ikke eksiste-
rer, og om den gjør det er det i hvert fall ikke 
noe som er relevant for økonomifaget. Heil-
broner og Milberg, sier blant annet følgende 
om dette:

This inextricable entanglement of economics 
with capitalism appears to be the best guarded 
secret of the profession. Indeed, one suspects 
that the secret is not even known to all econo-
mists. (Heilbroner & Miller 1995: 113)
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Av grunner som dette har Ingham, som jeg 
omtalte ovenfor, funnet andre kilder for å 
utvikle kunnskap om hva som faktisk fore-
går innen på det økonomiske området i vår 
tid. Når han i del 2 av sin bok, forsøker å 
utvikle en slik forståelse, benytter han ikke 
«moderne» økonomisk litteratur som kilde. 
Han baserer seg i stedet på det han kaller 
‘‘the elite capitalist press”; dvs. publikasjoner 
som the Financial Times og The Economist. 
Her finner man ifølge Ingham:

… the most expert reportage on what Schum-
peter referred to as the inner workings of the 
capitalist engine, including the representation 
and disclosure of the capitalist elites’ beliefs, 
their most pressing anxieties and the continu-
ous evolution of capitalist ideology. (Ingham 
2008: 3)

Konsekvensene for økonomifaget av at man 
har valgt å studere våre økonomier som 
markedsøkonomiske, snarere enn kapitali-
stiske, systemer ligger vel implisitt i mye av 
det jeg allerede har sagt. Men det kan likevel 
være grunn til å trekke fram og presisere 
noen hovedpunkter. Jeg viste ovenfor til 
hvordan Heilbroner og Milberg forklarer 
det kapitalistiske systemet som bestående av 
tre relaterte sfærer: Den dominerende sam-
funnsklassen og dens interesser, markedssy-
stemet og den statlige sektoren. Når man 
velger å fokusere sine analyser på et ideali-
sert bilde av én av disse sfærene og langt på 
vei overser eller marginaliserer de to andre, 
sier det seg selv at man ender opp med et 
ufullstendig og ofte direkte feilaktig bilde av 
hva som foregår i en faktisk økonomi. 

Når man reduserer et kapitalistisk system 
til en markedsøkonomi, avskjærer man seg 
muligheten for å analysere en rekke sentrale 
forhold. Systemets overordnede målsetting 
og underliggende drivkraft – kapitalistenes 

umettelige akkumulasjonsbehov – faller da 
utenfor analysen. Uten en dominerende klas-
se med slike spesielle behov og ønsker og stor 
grad av kontroll over produksjonsmidlene, får 
man heller ikke fram relevante forhold i en 
økonomi som omfatter makt og avhengighet. 
I en markedsøkonomi, slik økonomer flest 
studerer den, er betydningen av makt og 
maktrelasjoner noe som ligger utenfor analy-
sen. Makt og maktutøvelse er irrelevant i slike 
analyser, men ikke i den virkelige verden. Det 
samme gjelder den underliggende samfunns-
kontrakten systemet må bygge på, og som vi 
tidligere har sett Keynes var spesielt opptatt 
av. Endelig er en kapitalistisk økonomi karak-
terisert ved et kontinuerlig og ubarmhjertig 
konkurransepress som aktørene må svare på 
ved innovasjon, nyutvikling og rasjonalise-
ring. Dette er en ganske annen form for kon-
kurranse enn den som beskrives i den såkalte 
frikonkurransemodellen i «moderne» økono-
misk teori, som fokuserer på statisk allokering 
av gitte ressurser. 

4. HVORFOR FORSVANT 
KAPITALISMEN UT AV FOKUS?
Årsakene til at man i «moderne» økono-
misk teori har valgt å framstille vårt økono-
miske system som en markedsøkonomi sna-
rere enn som en kapitalistisk økonomi er 
flere. Jeg skal ikke her pretendere til å gi en 
fullstendig liste over alle disse, men jeg vil 
trekke fram noen momenter som etter min 
mening har vært av betydning.

Jeg vil da først se litt på økonomifaget i et 
historisk perspektiv. Går vi vel hundre år til-
bake i tid, ble det faget vi her snakker om kalt 
‘politisk økonomi’. Denne betegnelsen indike-
rer en forståelse av det faktum at politikk og 
økonomi på mange måter er gjensidig rela-
terte til, og ofte integrerte i, hverandre. Men 
fra slutten av 1800-tallet ble det startet opp 
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en prosess for å rense økonomifaget for etiske 
og politiske vurderinger. Denne prosessen var 
motivert av et ønske om å gjøre økonomifaget 
til en objektiv og nøytral vitenskap, og det er 
liten tvil om at naturvitenskapene var model-
len for det hele. Naturvitenskapene, og da 
spesielt fysikken, gjorde store framskritt på 
denne tiden og nøt derfor også stor respekt og 
anseelse i mange kretser. Ved å kopiere og et-
terligne naturvitenskapens filosofi og arbeids-
metoder så langt som mulig håpet man at 
økonomifaget skulle oppnå en lignende status 
blant samfunnsvitenskapene. Men da måtte 
politikken ut. 

Vi kan se konturene av denne prosessen i 
titlene på noen kjente bøker fra denne tiden. I 
1798 publiserte Thomas R. Malthus en bok 
med tittelen Principles of Political Economy, 
mens David Ricardos mest kjente bok, utgitt i 
1811, ble kalt The Principles of Political Econo-
my and Taxation. Og i 1871 ga William Stan-
ley Jevons ut en velkjent bok med tittelen The 
Theory of Political Economy. Men så blir ordet 
‘political’ radert ut. Når Carl Menger utgir en 
bok i 1871 kaller han den Principles of Econo-
mics. Léon Walras’ etter hvert meget innflytel-
sesrike bok fra 1874 ble kalt Elements of pure 
Economics, mens Alfred Marshalls velkjente 
lærebok fra 1890 ble kalt Principles of Econo-
mics. Transformasjonen fra ‘politisk økonomi’ 
til det mer ‘vitenskapelig’ og påståtte objektivt 
nøytrale fagområdet ‘economics’ var allerede 
godt i gang.

Denne ‘vitenskapeliggjøringen’ av økono-
mifaget har vært en lang prosess, og den har 
vært omstridt. Prosessen ble startet opp av 
europeiske økonomer, men etter hvert ble den 
tatt opp og forsterket av toneangivende ame-
rikanske økonomer. I tiden etter annen ver-
denskrig, da USAs politiske og kulturelle do-
minans var på sitt sterkeste i den vestlige ver-
den, ble denne prosessen langt på vei fullbyr-
det. De politiske elementene i økonomisk te-

ori har blitt fjernet eller i det minste sterkt 
nedtonet, og man står nå igjen med en ren 
markedsøkonomi som fokuserer på statisk al-
lokering av gitte ressurser mellom samfunns-
medlemmer med gitte preferanser. Målet er 
en mest mulig effektiv bruk av samfunnets 
ressurser, og dette blir betraktet som et apoli-
tisk spørsmål uten etisk innhold eller etiske 
konsekvenser. Økonomifaget hevdes dermed 
å være en nøytral vitenskap som beskjeftiger 
seg med etisk nøytrale spørsmål og problem-
stillinger.

Slik jeg ser det, ligger mye av forklaringen 
på at kapitalismen forsvant ut av økonomifa-
get nettopp i denne utviklingen mot en såkalt 
vitenskapeliggjøring av fagets analyser. Nå er 
det selvfølgelig svært diskutabelt om denne 
vitenskapeliggjøringen har lyktes. Det er 
mange med meg som mener at dagens «mo-
derne», markedsbaserte økonomiske teori på 
ingen måte er politisk eller etisk nøytral. Men 
i og med at man i det minste nominelt har for-
søkt å rense økonomifaget for politiske ele-
menter, har det ikke vært stuerent å snakke 
om kapitalismen innenfor rammen av det jeg 
her kaller «moderne» økonomisk teori. Som 
påpekt ovenfor, er kapitalismen i seg selv helt 
åpenbart en politisk samfunnsorden og den 
faller da på en måte per definisjon utenfor den 
«moderne» økonomiens studiefelt.

Unntakene fra dette finner vi typisk nok i 
skoleretninger som gjerne forbindes med po-
litiske oppfatninger godt til høyre eller til ven-
stre for sentrum. Til førstnevnte kategori hø-
rer da først og fremst den østerrikske skolen 
hvor sentrale bidragsytere som Ludvig von 
Mieses og Friedrich Hayek åpent og ærlig for-
svarer kapitalismen som et foretrukket øko-
nomisk system. På venstresiden har mange 
bidragsytere innen den marxistiske tradisjo-
nen analysert ulike sider ved kapitalismen fra 
et mer kritisk ståsted. Men dette er i en viss 
forstand ytterliggående posisjoner som man-
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ge økonomer innen mainstream ønsker å hol-
de litt distanse til. Dette gjelder kanskje spe-
sielt den marxistiske retningen. 

Begrepet kapitalisme står svært sentralt i 
Marx’ analyse av samfunnet generelt og dets 
økonomiske aktiviteter spesielt. Når noen be-
nytter begrepet kapitalisme, er det derfor 
mange som automatisk knytter dette an til 
nettopp Marx og marxismen. Og det er en as-
sosiasjon som mange ønsker å unngå. Selv 
om Marx selv i all hovedsak var en intellektu-
ell, kritisk analytiker av sentrale utvik-
lingstrekk i våre vestlige samfunn, har hans 
tankegods blitt til dels sterkt misbrukt av to-
talitære politiske regimer i Sovjet, Kina, 
Cuba, Kambodsja og andre steder. Begrepene 
Marx og marxisme blir derfor av mange di-
rekte eller indirekte forbundet med ubehage-
lige og lite ønskelige fenomener som tvang, 
undertrykkelse, sult, og folkemord. For å 
unngå slike koblinger, kan det være at mange 
økonomer bevisst eller ubevisst har sett det 
som en fordel at deres fag assosieres med 
markedsøkonomien og dens ulike egenska-
per snarere enn med kapitalismen. Dette til 
tross for at de fleste nok innerst inne vet at 
vårt økonomiske system er et kapitalistisk sy-
stem som ikke lar seg fange fullt ut av en rent 
markedsøkonomisk analyse.

Et tredje moment, som muligens er mer 
konspiratorisk, er dette. Framstillingen av 
vårt økonomiske system som en markedsøko-
nomi dekker over en del ubehagelige sider ved 
en kapitalistisk økonomi. I en markedsøko-
nomi som fungerer under teoretisk sett ideel-
le betingelser, får alle en avlønning eller av-
kastning på sin innsats i produksjonsproses-
sen som svarer nøyaktig til verdien av deres 
innsats i den samme. Her råder det med an-
dre ord full harmoni i en viss forstand, og be-
greper som maktutøvelse og urettferdighet 
eller urimelighet har egentlig ikke noen me-
ning. 

Hvem kan ha en spesiell interesse av at den 
økonomiske virksomheten i vårt samfunn blir 
framstilt på denne måten? Det er naturlig å 
tenke seg at det er makteliten i den kapitalisti-
ske orden. Den vil selvfølgelig se seg tjent med 
å ha en ‘objektiv’ vitenskap i ryggen som sørger 
for at både undervisning og forskning på det 
økonomiske området i utgangspunktet forut-
setter en økonomi karakterisert ved harmoni 
og likevekt snarere enn interessemotsetninger 
og potensiell konflikt. Gjennom ulike former 
for finansiering av offentlige og private forsk-
ningsprosjekter, og i mange land også av un-
dervisningsvesenet fra grunnskole til univer-
sitetsnivå, kan det følgelig være sterke gjensi-
dige interesser mellom den dominerende ka-
pitalistklassen og vitenskapsmenn- og kvin-
ner som i betydelig grad er avhengige av slike 
private donasjoner av ulik karakter.8

5. AVSLUTTENDE 
KOMMENTARER
Keynes’ analyser av vårt kapitalistiske øko-
nomiske system på 1920- og 1930-tallet av-
slørte flere av systemets potensielle svakhe-
ter. Keynes argumenterte der for at kapita-
lismen bygger på en underforstått sam-
funnskontrakt som vi ikke kan ta for gitt. 
Dersom systemet genererer en uakseptabel 
grad av økonomisk ulikhet, vil det kunne 
rokke ved systemets politiske legitimitet. 
Dette vil i neste omgang kunne føre til sosial 
uro og økonomisk dysfunksjonalitet. 
 Keynes’ dypere analyse av kapitalismens 
funksjonsmåte, som kulminerte med fram-
stillingen i The General Theory, viste videre 
hvordan det kapitalistiske systemet også er 
potensielt ustabilt på grunn av genuin usik-
kerhet og finanssektorens rolle i det økono-
miske systemet. Keynes argumenterte der-

8 Denne relasjonen mellom kapitalismen og økonomifaget ut-
dypes og begrunnes nærmere i Douglas Dowd (2000)
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for for at aktiv stabiliseringspolitikk måtte 
kombineres med utbygging og vedlikehold 
av institusjonelle rammer som kunne bidra 
til å redusere systemets innebygde svakheter 
og tilbøyeligheter til alvorlig ustabilitet.

Økonomiske hendelser i store deler av den 
vestlige verden de seneste årene har igjen de-
monstrert betydningen og relevansen av Key-
nes’ analyser. Det kapitalistiske systemet har 
nok en gang generert sine egne kriser. I mange 
land, med USA i spissen, har kapitaleierne i 
flere ti-år bemektiget seg en stadig større del 
av samfunnets produksjonsresultat. Stagne-
rende eller synkende reallønninger blant ar-
beidstagerne ble lenge forsøkt «kompensert» 
med en stadig større tilgang på kreditt. Men 
dette var selvfølgelig ikke holdbart over tid, og 
del hele endte som vi nå vet med en alvorlig 
finansiell krise. Dette har senere fått store re-
aløkonomiske konsekvenser i mange land. 
Det synes også å være et faktum at det er al-
minnelige lønnsmottagere som hovedsakelig 
må betale for den oppryddingen som nå skjer, 
med tiltagende politisk uro og politisk polari-
sering som resultat. I tillegg til denne krisen 
som har sin opprinnelse i et brudd på den un-
derliggende samfunnskontrakt kapitalismen 
må bygge på og i systemets potensielle finan-
sielle ustabilitet, er det nå også en alvorlig 
økologisk krise under oppseiling. Dette kom-
mer først og fremst til uttrykk i en truende 
klimakrise, men den potensielle økologiske 
krisen vi står overfor har også flere andre di-
mensjoner. Sammenhengen mellom denne 
framvoksende krisen og det kapitalistiske 
økonomiske systemets funksjonsmåte burde 
være ganske åpenbar for alle.

Men i tider da vi virkelig har behov for en 
bedre forståelse av hvordan vårt kapitalistiske 
økonomiske system fungerer, er man innen 
fagets mainstream dårlig rustet til nettopp 
dette. Og årsaken til det er, som forklart oven-
for, at man i utviklingen av denne mainstream 

har fokusert relativt ensidig på statiske studi-
er av ressursallokering i en ideell markedsøko-
nomi framfor analyser av dynamiske utvik-
lingsprosesser i en genuint kapitalistisk øko-
nomi. Gjennom denne utviklingen er også 
viktige sider ved Keynes’ analyser blitt borte. 
Man har tatt vare på og tilpasset de delene av 
hans tenkning som har vært forenlig med den 
neo-klassiske oppfatningen av vårt økonomi-
ske system som en ren markedsøkonomi, 
mens hans inngående analyser av vår økono-
mi som en kapitalistisk økonomi er blitt satt 
til side og oversett. 

Helt til slutt kan det da være av interesse å 
reflektere litt over hvilke muligheter som ville 
åpne seg for økonomifaget dersom vi igjen tok 
opp analysene av en genuint kapitalistisk øko-
nomi slik Keynes og flere klassiske økonomer 
med ham gjorde det i tiden før den «moder-
ne» økonomien hadde oppnådd full domi-
nans. Hva vil konsekvensene bli dersom vi tok 
innover oss at vi faktisk lever og virker i en 
kapitalistisk økonomi, og lar økonomifaget 
gjenspeile nettopp dette? Svar på disse spørs-
målene vil åpenbart berøre mange momenter. 
Jeg skal her avgrense meg til noen av de viktig-
ste. 

Dersom det erkjennes at vi lever og virker i 
en kapitalistisk økonomi, gir det liten mening 
å studere denne økonomien med et analyse-
apparat som hevdes å være fritt for politiske 
elementer. Hvis vi igjen skal ta kapitalismen 
alvorlig, må vi gå bort fra troen på at økono-
mifaget er, eller for den saks skyld kan bli, 
apolitisk. Vi må åpent og ærlig medgi at det er 
mange og viktige relasjoner mellom politikk 
og økonomi, og at den ene sfæren ikke kan 
analyseres uavhengig av den andre. Dette vil 
være den første, og den viktigste, konsekven-
sen av det å ta kapitalismen alvorlig igjen. 

Som påpekt ovenfor, vil en kapitalistisk 
samfunnsorden ha en dominerende klasse av 
kapitaleiere. Det er denne klassen som står 
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for en vesentlig del av kapitalakkumulasjonen, 
og det er denne akkumulasjonsprosessen som 
er drivkraften i systemets dynamiske utvik-
ling. I økonomiske analyser som har til formål 
å forstå og forklare kapitalistiske økonomier, 
må derfor akkumulasjonsprosessen i økono-
mien få en sentral plass. Spørsmål og pro-
blemstillinger av relevans her vil være knyttet 
til kapitalakkumulasjonens underliggende 
motiver og samfunnsmessige konsekvenser. 
Når man skal forklare motivene bak ønsker 
om mer makt og prestisje, synes den såkalte 
‘loven om avtagende grensenytte’ å ha liten re-
levans. Har man først kommet i en maktpo-
sisjon, synes det ikke å være noen grenser for 
ønsker om stadig mer makt og prestisje. 
Hvordan forklarer man ellers at personer som 
er gode for hundretalls millioner, ja kanskje 
milliarder av kroner, har som sitt viktigste mål 
å skaffe seg enda mer penger? De tilsynela-
tende umettelige behovene vi står overfor her, 
har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser 
på områder som fordeling og ulikhet, finan-
siell stabilitet, miljø- og ressursproblematikk 
osv. Dette burde det være en viktig oppgave 
for økonomifaget å studere nærmere.

Dersom man velger å analysere våre øko-
nomier som kapitalistiske økonomier snarere 
enn markedsøkonomier, vil betydningen av 
makt og maktrelasjoner bli en sentral del av 
analysen. Som Keynes og andre med ham har 
påpekt, består en kapitalistisk økonomi av ak-
tører med motstridende interesser og med 
ulik grad av makt og mulighet til å få realisert 
sine ønsker og behov. Makt og maktrelasjoner 
må derfor komme inn i økonomiske analyser 
på ulike nivåer. 

J.K. Galbraith er en av dem som har sagt 
mye innsiktsfullt om dette. I flere av hans 
mest kjente publikasjoner har han argumen-
tert for hvor viktig det er å forstå behovet for 
motvirkende og balanserende krefter i en ka-
pitalistisk økonomi. (Se for eksempel Gal-

braith 1952 og 1958). Markedet, dominert av 
en bakenforliggende kapitalistklasse, er åpen-
bart en av de sterkeste kreftene i en slik øko-
nomi. Den makten som ligger her må balan-
seres av andre krefter dersom systemet ikke 
skal komme ut av kontroll. I praksis vil staten 
og fagbevegelsen være to viktige balanserende 
krefter av denne karakter. 

I mange land, ikke minst her i Norden, har 
vi hatt gode erfaringer med en sterk fagbeve-
gelse som en viktig balanserende kraft i øko-
nomien. Men nå er organiseringsgraden på 
vikende front mange steder, og fagforeningens 
stabiliserende rolle i den kapitalistiske sam-
funnsorden vil avta som en følge av dette. Det 
innebærer at staten blir stadig viktigere som 
en balanserende motkraft i kapitalistiske øko-
nomier. Innen et økonomifag som tar kapita-
lismen alvorlig må det bli en viktig oppgave å 
etablere kunnskap og forståelse om hvordan 
den statlige sektoren kan utvikles for å takle 
denne rollen. Dette er det stikk motsatte av de 
utviklingstrender som lenge har dominert in-
nen «moderne» økonomisk teori. I prosessen 
for å ‘vitenskapeliggjøre’ økonomifaget har 
man gjort mye for å delegitimere offentlig sek-
tor. Dersom man igjen skal ta på alvor at vi 
lever og virker i en kapitalistisk samfunnsor-
den, må dette reverseres. I stedet for å foku-
sere på alt som er ineffektivt, galt og kontra-
produktivt ved offentlig sektor må det bli en 
viktig oppgave å studere hvordan offentlig 
sektors legitimitet kan rehabiliteres og utvik-
les som en viktig balanserende kraft i en kapi-
talistisk samfunnsorden. 

Konkurranse er et sentralt element i måten 
kapitalismen fungerer på. Men dette er en an-
nen form for konkurranse enn den som port-
retteres innenfor den såkalte frikonkurranse-
modellen i «moderne» økonomisk teori. En 
helt ny forståelse av hva konkurranse faktisk 
er og hvordan den virker i et lands økonomi, 
og i samfunnet for øvrig, vil derfor også måtte 



72

bli et viktig element i utviklingen av en mer 
relevant økonomisk teori.

Videre vil et økonomifag som tar kapitalis-
men alvorlig måtte åpne seg mye mer overfor 
andre fagområder enn hva som er typisk for 
«moderne» økonomisk teori. En innrømmel-
se av at økonomi og politikk er nært integrerte 
i hverandre, indikerer for det første en åpning 
mot det vi i vårt land kaller statsvitenskap (po-
litical science). Da kapitalismen er et system 
som har endret seg over tid, og som kan vari-
ere betydelig fra sted til sted innen en og sam-
me tidsperiode, vil et økonomifag som tar 
kapitalismen alvorlig måtte trekke historiske 
og kulturelle forhold inn i sine analyser. Det 
til forskjell fra den rådende «moderne» øko-
nomiske teori, som neglisjerer slike forhold. 
Kapitalismens innebygde vekstmani har ført 
oss til grensene av hva vår planet kan tåle. Av 
den grunn vil en integrering av økonomisk og 
økologisk innsikt bli av stadig større betyd-
ning for dem som vil forstå de utfordringene 
kapitalistiske økonomier står overfor i tiden 
som kommer.

Hva er så de overordnede konsekvensene 
av alt dette? Slik jeg ser det, vil det bidra til å 
gjøre økonomifaget både mer interessant og 
mer relevant igjen. Det vil bli et fagområde 
som vier seg til studier av den verden vi fak-
tisk lever i. Fagets betydning for samfunnets 
utvikling vil bli langt mer påtagelig, hvilket 
ikke vil gå upåaktet hen blant politikere og for 
øvrig folk flest. Mye taler for at dette også vil 
bidra positivt til rekrutteringen til faget. Det 
vil blant annet kunne føre til at flere samfunns-
engasjerte studenter, snarere enn halvstuderte 
matematikere, trekkes til faget igjen.

Hva er så mulighetene for en slik dreining 
av økonomifagets fokus mot studier av kapi-
talistiske økonomier snarere enn utopiske 
markedsøkonomier? Her er jeg dessverre mer 
pessimistisk. Det har med psykologiske og vi-
tenskapssosiologiske forhold å gjøre. Gjen-

nom vår egen utdannelse og akademiske 
yrkes utøvelse er de fleste av oss sosialisert til å 
se på vårt økonomiske system som en mar-
kedsøkonomi. Det at vi analyser vår økono-
miske virksomhet innenfor rammen av en 
markedsøkonomisk snarere enn en kapitali-
stisk samfunnsorden blir derfor sjelden eller 
aldri drøftet eller problematisert. Og de som 
forsøker seg på det, får snart føle konsekven-
sene gjennom negativ feedback fra redaktører 
og referees i tidsskrifter og forlagsredaksjoner. 
Men for dem som likevel føler seg fristet, mo-
ralsk forpliktet eller av andre grunner moti-
vert til å ta opp denne hansken, så er det godt 
å vite at det finnes et stort kildemateriale som 
gir innsikt og inspirasjon i vår klassiske litte-
raturskatt. Jeg har i denne artikkelen fokusert 
spesielt på den innsikt man kan finne hos 
Keynes i denne sammenheng, men jeg har un-
derveis også nevnt andre viktige bidragsytere 
til vår forståelse av kapitalismen som Smith, 
Marx, Weber og Schumpeter. Samlet sett gir 
disse klassikerne et konstruktivt grunnlag for 
utvikling av økonomiske teorier som virkelig 
kan gi oss en innsikt i og forståelse av den 
økonomiske virkelighet vi i vår egen tid lever 
og virker i.
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• 

Den här artikeln undersöker skillnaderna mellan SCB:s industriproduktionsindex (IPI) och 
förädlingsvärde i tillverkningsindustrin 2001–2011. IPI är volymindex som avser att mäta 
förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom industrin, med utgångspunkt i termer av 
förädlingsvärdesvolymer, mellan två perioder. Inom SCB används uppgifter baserade på IPI 
som underlag i Nationalräkenskapernas kvartalsvisa beräkningar av bruttonationalprodukten 
(BNP). Resultaten visar att IPI är en bra indikator för bruttoproduktion, men ej för 
förädlingsvärde. Den största skillnaden mellan förändringar i IPI och förädlingsvärde 
återfinns inom branschen datorer, elektronik och optik (DEO). Artikeln visar att osäkerheten 
för volym- och produktivitetsberäkningar i denna bransch är stor. Framgångsbilden av 
tillverkningsindustrin under 00-talet påverkas således också av vilka antaganden som görs 
för att beräkna produktiviteten i DEO. Slutligen konstateras att produktivitetsanalys inte 
alltid bör baseras på förädlingsvärde utan ibland även på bruttoproduktion.
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* Jag är tacksam för kommentarer och synpunkter från Lena 
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1. INLEDNING
Statistiska Centralbyrån publicerar två olika 
serier med mått på produktionsutveckling-
en i tillverkningsindustrin. Dels publiceras 
industriproduktionsindex (IPI) som tas 
fram av avdelningen för näringsverksamhet, 

dels produceras bruttoproduktionsvärde 
(PV) och förädlingsvärde (FV) av avdel-
ningen för nationalräkenskaper (NR). In-
dustriproduktionsindex publiceras månads-
vis och är således en viktig indikator för 
konjunkturutvecklingen. Dessutom publi-
ceras IPI på kvartals- och årsbasis. NR:s pu-
blicering av BNP/förädlingsvärde sker kvar-
tals- och årsvis. På kvartalsbasis baseras för-
ädlingsvärdet i NR på IPI, men justeringar 
görs bland annat för lager och industritjäns-
ter som har koppling till tjänsteexport. Nå-
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gon justering för insatsförbrukning sker 
dock inte. På årsbasis baseras förädlingsvär-
det på detaljerad företagsstatistik och juste-
ringar görs för förbrukning av insatsproduk-
ter. Nackdelen är dock att NR publicerar 
årsdata med cirka två års eftersläpning.

Ekonomer har under senare år konstate-
rat att industriproduktionsindex skiljer sig 
avsevärt från förädlingsvärdesindex i till-
verkningsindustrin (Hagman och Rune 
2011). Under större delen av 00-talet har 
tillväxten mätt i förädlingsvärde varit högre 
än motsvarande siffror baserade på IPI i till-
verkningsindustrin. Även det förädlingsvär-
de som tas fram av NR på kvartalsbasis har 
avvikit från IPI. Det har också inneburit 
stora skillnader i produktionsnivåer (se 
Hagman och Rune 2011).

Både industriproduktionsindex och för-
ädlingsvärdesindex används för att beräkna 
produktivitetsutvecklingen i Sverige. Pro-
duktivitetstillväxten är en viktig indikator 
för den ekonomiska utvecklingen och har 
betydelse för den ekonomiska politiken och 
lönebildningen. Det är därför av stort in-
tresse att försöka utreda varför dessa index 
skiljer sig åt. Syftet med den här artikeln är 
att analysera skillnaderna mellan industri-
produktionsindex och bruttoproduktions- 
och förädlingsvärdesindex i NR. Artikeln 
undersöker också möjliga förklaringar till 
dessa skillnader. Slutligen diskuteras huru-
vida förädlingsvärde eller bruttoproduk-
tion/IPI bör användas vid produktivitets-
analys. 

2. BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2.1 Vad är industriproduktionsindex?
Enligt SCB (2012b, s. 7) är IPI ett ”volym-
index som avser att mäta förändringen i den 
ekonomiska aktiviteten inom industrin, 
med utgångspunkt i termer av förädlings-

värdevolymer, mellan två perioder”. Data för 
gruvnäringen, tillverkningsindustrin och el, 
gas och värme redovisas.1 Inom SCB an-
vänds uppgifter baserade på IPI som under-
lag i Nationalräkenskapernas kvartalsvisa 
beräkningar av bruttonationalprodukten 
(BNP).

IPI har funnits som en självständig statis-
tikgren sedan 1968, men ingår idag som en 
del i undersökningen Konjunkturstatistik 
för industrin (SCB 2012b). Den främsta 
källan för att skatta produktionen är leve-
ranser. För några få branscher där leveran-
serna kan variera kraftigt som exempelvis 
byggande av fartyg och båtar används istäl-
let faktiska produktionsvolymer eller upp-
gifter om antal arbetade timmar.2 Leverans-
uppgifterna baseras på urvalsundersökning-
en Konjunkturstatistik för industrin. Ur-
valsundersökningen skickas till ca 2000 fö-
retag, med fler än 10 anställda, verksamma 
inom mineralindustrin, tillverkningsindu-
strin och industrin för el, gas och värme. 

Volymberäkningar i IPI baseras på index 
av Laspeyres typ. Basåret byts ut årligen vil-
ket betyder att priserna uppdateras varje år. 
Serien tas därmed fram med hjälp av kedje-
indexmetod. Sedan år 2010 finns historiska 
serier för IPI som har räknats tillbaka till 
1980. Baserat på branschklassificeringen 
SNI 2007 finns dock endast jämförbara 
data för perioden 2000–2012.

Eftersom statistiken baseras på en urvals-
undersökning så finns en risk att en avvi-
kelse kan uppstå mellan observerat resultat 

1 Denna artikel fokuserar endast på tillverkningsindustrin (se 
avsnitt 3.1).
2 Följande branscher använder produktionsvolymer som inda-
takälla: Järnmalmsutvinning (SNI 7.1), tobaksvarutillverkning 
(SNI 12), massatillverkning (SNI 17.11), tillverkning av sten-
kolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (SNI 19) 
och generering av elektricitet (SNI 35.11). Följande branscher 
använder arbetade timmar som indatakälla: Utvinning av an-
dra metallmalmer än järnmalm (SNI 7.2), byggande av fartyg 
och båtar (SNI 30.1), tillverkning av rälsfordon (SNI 30.2), 
tillverkning av luftfarkoster, rymdskepp o.d. (SNI 30.3) och 
tillverkning av militära stridsfordon (SNI 30.4).
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och resultat om man hade gjort en totalräk-
ning. Någon uppskattning av osäkerhets-
marginaler görs i dagsläget inte (SCB 
2012a). Urvalet till konjunkturstatistik görs 
i mars för att fånga upp de företagsföränd-
ringar som skett. Uppgifterna i rampopula-
tionen vad gäller bransch och antal anställda 
är då två år gamla (SCB 2012b). 

2.2 Vad är förädlingsvärde i 
nationalräkenskaperna?
Förädlingsvärdet beräknas i nationalräken-
skaperna (NR) som skillnaden mellan vär-
det på varor och tjänster och förbrukningen 
av insatsprodukter. Förbrukningen av in-
satsprodukter utgörs i sin tur av värdet på 
tjänster, råvaror, halvfabrikat och liknade 
som används som insatser i produktions-
processen exklusive fasta tillgångar som 
bokförs som kapitalförslitning.

I NR görs dock en viktig skillnad mellan 
de beräkningar som görs på kvartalsbasis 
och de på årsbasis. Enligt SCB (2012e) sak-
nas information om hur insatsförbrukning-
en har ändrats på kvartalsbasis. Därför base-
ras förädlingsvärdet i fasta priser på kvar-
talsbasis på IPI. Det innebär att man antar 
att relationen mellan insatsförbrukningen 
och produktionsvärdet är oförändrad sedan 
den senast detaljerade årsberäkningen ge-
nomfördes. I vissa fall har emellertid NR 
frångått detta antagande. År 2010 bedömde 
NR exempelvis att insatsförbrukningen 
ökade långsammare än produktionsvärdet. 
Därmed gjordes uppjusteringar av föräd-
lingsvärdet. Enligt SCB (2010, s 28) berod-
de detta på ”bedömningen att insatsför-
brukningen inte ökat i samma utsträckning 
som produktionen när ekonomin nu tagit 
fart och att de uppgifter om leveranser och 
omsättning som näringslivets produktion i 
huvudsak baseras på därmed underskattar 
uppgången första kvartalet”.

Enligt SCB (2012e, s 23) är målet med de 
kvartalsvisa beräkningarna i NR ”att så bra 
som möjligt skatta ett korrekt förädlings-
värde såsom det beräknas när mer detalje-
rad information om både produktionsvärde 
och kostnader finns tillgänglig knappt två år 
efter referensårets utgång”. För att försöka 
komma närmare detta mål görs ett par jus-
teringar av IPI:

• IPI justeras för leveranser som har 
skett från lager samt för produktion 
som läggs på lager. Det innebär att 
produktionsvolymen är lika med le-
veransvolymen plus förändringen i 
lagerstocksvolymen.3

• Eftersom IPI baseras på leveranser 
av industrivaror så ingår per defini-
tion inte tjänster som produceras 
inom tillverkningsindustrin. SCB 
räknar vissa typer av industriella 
tjänster som avser tjänsteexport som 
tillhörande tillverkningsindustrins 
förädlingsvärde. NR gör därmed ett 
tillägg för intäkter från försäljning av 
tjänster utomlands till tillverknings-
industrins förädlingsvärde (SCB 
2012e). Dessa tjänster är exportin-
täkter från forskning och utveckling 
(FoU), licenser och royalties, mer-
chanting och datatjänster.4 Stora de-
lar av denna tjänsteexport avser pro-
dukter som produceras utomlands 
och alltså inte exporteras från Sveri-
ge. Kopplingen till Sverige är att pro-
dukterna utvecklats av moderbolag i 
Sverige, som nu fakturerar hem en 
del av vinsten som ersättning för sina 
FoU-utgifter i Sverige.

3 Branscher som skattas med produktionskvantiteter eller 
med arbetade timmar i IPI justeras inte för förändring i lager.
4 Merchanting utgörs av svenska företags köp och försäljning 
av produkter som tillverkats och sedan sålts utomlands utan att 
ha importerats till Sverige (SCB 2004). För en mer detaljerad 
beskrivning se avsnitt 4.2.
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• NR genomför också en avstämning 
för att få tillgångs- och användnings-
sidan i ekonomin att stämma över-
ens. Det leder till ytterligare korrige-
ringar. 

Årsberäkningar som redovisas av NR base-
ras inte på IPI utan på undersökningarna 
Företagens ekonomi (FEK). Utifrån denna 
statistik beräknas produktionsvärde, insats-
förbrukning och förädlingsvärde. Produk-
tionsvärdet och insatsförbrukningen defla-
teras med två olika prisindex, vilket innebär 
att hänsyn tas till att prisutvecklingen inom 
produktion och insatsförbrukningen skiljer 
sig åt. De årsvisa nationalräkenskaperna pu-
bliceras dock med en eftersläpning på cirka 
två år.5

3. SKILLNADER MELLAN 
FÖRÄDLINGSVÄRDES- OCH 
INDUSTRIPRODUKTIONSINDEx
3.1. Skillnader för tillverkningsindustrin
Eftersom industriproduktionsindex endast 
produceras för branscherna utvinning av 
mineral (SNI 5–9), tillverkningsindustri 
(SNI 10–33) samt el, gas och värme (SNI 
35–39) är det endast möjligt att jämföra IPI 
med NR:s produktions- och förädlingsvär-
de för dessa branscher. I denna studie görs 
endast jämförelser för tillverkningsindustrin 
eftersom den är störst av de tre branscherna 
och det därmed finns mest detaljerad data 
för denna bransch. Jämförelser mellan de 
olika indexen på årsbasis görs endast för pe-
rioden 2001–2011 eftersom det endast 
finns data baserat på branschklassificering-
en SNI 2007 för denna tidsperiod. Alla 
jämförelser avser volymförändring det vill 
säga förändring i fasta priser.

5 Beräkningarna i denna artikel baseras på detaljerade årsbe-
räkningar till och med år 2010.

Figur 1 visar den procentuella produk-
tionsförändringen i tillverkningsindustrin 
per kvartal jämfört med samma kvartal före-
gående år 2001–2012 baserat på IPI såväl 
som förädlingsvärde. Av figuren framgår det 
att skillnaden för enskilda kvartal är avse-
värd beroende på om produktionsutveck-
lingen baseras på IPI eller förädlingsvärde. 
Figur 2 visar skillnaden mätt som procent-
enheter i produktionsförändring baserat på 
de två olika indexen. Enligt figur 2 var skill-
naderna mellan de två indexen som störst 
under det fjärde kvartalet 2010 med mer än 
20 procentenheter. Även under övriga kvar-
tal 2010 var skillnaden större än 15 procent-
enheter.

Figur 3 visar skillnaden i produktionsför-
ändring baserat på årsdata istället för kvar-
talsdata för de två indexen. Resultaten är 
liknande de som baseras på kvartalsdata. Av 
figuren framgår att skillnaderna var som 
störst för år 2010 med 18 procentenheter. 
Även för år 2002 var skillnaden så stor som 
6 procentenheter. Om däremot produk-
tionsutvecklingen baseras på bruttoproduk-
tionsvärde istället för förädlingsvärde blir 
skillnaderna jämfört med IPI betydligt min-
dre. Figur 3 visar att skillnaden mellan IPI 
och förändringen i bruttoproduktionen inte 
översteg 2 procentenheter för ett enskilt år 
2001–2011. IPI är således en bra indikator 
för bruttoproduktion, men inte en bra indi-
kator för förädlingsvärdet. 

3.2 Skillnader på branschnivå
IPI publiceras även för olika branscher och 
används därmed som en indikator för att 
göra konjunkturbedömningar på bransch-
nivå. Det är därmed av intresse att även un-
dersöka hur stora skillnaderna är mellan IPI 
och förädlingsvärdet på branschnivå. Tabell 
1 visar skillnaden mellan förändringen i för-
ädlingsvärde i fasta priser i olika branscher 
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Figur 2. Skillnaden mellan förändringen i industriproduktions- och 
förädlingsvärdesindex i tillverkningsindustrin 2001:1–2012:2  

(procentenheter, per kvartal)
Anm: Beräkningarna baseras på kalenderkorrigerade kvartalsdata. Först beräknas 

förändring per kvartal jämfört med samma kvartal föregående år, därefter skillnaden  
mellan förändringarna i förädlingsvärdes- respektive industriproduktionsindex.

Källa: SCB (2012a, c).

Figur 1. Förändring i industriproduktions- och förädlingsvärdesindex i 
tillverkningsindustrin år 2001:1–2012:2 (i procent, per kvartal)

Anm: Beräkningarna baseras på kalenderkorrigerade kvartalsdata och avser 
förändring per kvartal jämfört med samma kvartal föregående år.

Källa: SCB (2012a, c).
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och IPI baserat på årsdata 2001–2011.6 Av 
tabellen framgår att skillnaderna mellan de 
båda indexen är mycket stor för branschen 
datorer, elektronik och optik (DEO) (SNI 
26). Exempelvis var skillnaden 210 procent-
enheter år 2002 och 99 procentenheter år 
2004. Dessa skillnader visar att resultatet av 
produktionsutvecklingen skiljer sig avsevärt 
för denna bransch om man baserar sin ana-
lys på förädlingsvärdesförändring jämfört 
med förändringen i IPI. 

För de flesta övriga branscher är skillna-
den mellan de två indexen betydligt mindre 
jämfört med DEO. För många branscher 
tycks avvikelsen mellan de två indexen vara 
som störst under år 2010, vilket också över-
ensstämmer med resultaten för den totala 

6 För år 2011 baseras förädlingsvärdet på preliminära kvartals-
siffor (se avsnitt 2.2). 

tillverkningsindustrin (se figur 3). Exempel-
vis var avvikelsen år 2010 för branschen mo-
torfordon och släpfordon (SNI 29) och öv-
rig maskinindustri (SNI 28) 76 respektive 
50 procentenheter. Jämförelsen på bransch-
nivå förstärker slutsatsen att IPI är en myck-
et osäker indikator för att förutsäga föräd-
lingsvärdeutvecklingen. 

Det är också intressant att jämföra den 
genomsnittliga förändringen i IPI och för-
ädlingsvärde på branschnivå 2001–2011. 
Figur 4 visar den årliga genomsnittliga för-
ändringen i tillväxt i ett antal olika bran-
scher baserat på förädlingsvärde och IPI. 
Skillnaden är som störst för DEO. För den-
na bransch blir den årliga tillväxten baserad 
på förädlingsvärde 33 procent, medan mot-
svarande siffra baserat på IPI endast är 4 
procent. Skillnaden är således hela 29 pro-
centenheter per år för denna bransch bero-

Figur 3. Årlig skillnad mellan förändringen i förädlingsvärdes- och 
industriproduktionsindex (IPI) samt produktionsvärde och IPI  

i tillverkningsindustrin år 2001–2011 (procentenheter)
Anm: FV = förädlingsvärde, PV = produktionsvärde och IPI = industriproduktions-

index. Data för perioden 2001–2010 baseras på årsdata, medan data för år 2011  
baseras på kvartalsdata.

Källa: SCB (2012a, c, d).
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ende på om man mäter produktionsutveck-
lingen med förädlingsvärde eller IPI. 

Den näst största skillnaden återfinns 
inom annan transportmedelsindustrin (SNI 
30) med 4 procentenheter. För denna 
bransch baseras dock förändringen i IPI på 
arbetade timmar (se fotnot 2), vilket kan 
förklara avvikelsen mellan de båda indexen. 
Skillnaderna mellan IPI och förädlingsvär-
de i tillverkningsindustrin tycks således 
främst bero på skillnaderna inom branschen 
datorer, elektronik och optik. Skillnaden 
mellan IPI och förädlingsvärdesförändring-
en i denna bransch var som störst under pe-
rioden 2002–2004 (se tabell 1), vilket sam-
manfaller med stora avvikelser mellan IPI 
och förädlingsvärde för tillverkningsindu-
strin som helhet (se figur 3)

4. VAD KAN FÖRKLARA 
SKILLNADERNA MELLAN 
INDExEN?
Avsnitt 3 visade att IPI är en bra indikator 
för produktionsvärdestillväxt, men inte för 
förädlingsvärdestillväxt. Skillnaderna i pro-
duktionstillväxt baserad på förädlingsvärde 
och IPI var avsevärda för såväl enskilda 
kvartal som för olika år. Störst var skillna-
derna mellan indexen på branschnivå. När 
NR gör beräkningar för förädlingsvärdet på 
kvartalsbasis baseras dessa på ett justerat 
värde för IPI. Justeringar görs för lagerför-
ändringar, industriella tjänster samt en av-
stämning mellan tillgångs- och använd-
ningssidan. Dessutom kan i vissa fall juste-
ringar av insatsförbrukningen göras på kort 
sikt utifrån egna antaganden från NR, inn-

Figur 4. Årlig genomsnittlig förändring av industriproduktionsindex (IPI) och 
förädlingsvärde (FV) för olika branscher i tillverkningsindustrin 2001–2011 (procent)
Anm: FV=förädlingsvärde och IPI=industriproduktionsindex. Förädlingsvärde år 2011 

baseras på kvartalsdata. Aggregering ej möjligt för raffinaderiprodukter m.m. (SNI 19–21).
Källa: SCB (2012a, c, d).
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an årsstatistiken finns tillgänglig (se exem-
pelvis SCB 2010). Detta avsnitt försöker 
undersöka vilken effekt dessa justeringar 
har för jämförelsen mellan IPI och föräd-
lingsvärde. 

4.1 Lagerförändringar
Företag bygger vanligtvis upp lager för att 
kunna hålla en jämn produktionstakt även 
vid tillfälliga förändringar i efterfrågan. I 
BNP ingår även förädlingsvärdet på varor i 
lager även om de inte har sålts. För IPI, som 
mäter leveranser, görs inga justeringar för 
lager, men för NR:s kvartalsberäkningar av 
förädlingsvärdet görs justeringar för föränd-
ringen i lagerstocken baserat på varor i ar-
bete och lager av färdigvaror (SCB 2012e). 
Således är lagerförändringar en möjlig för-
klaring till skillnaderna mellan de två index-
en.

Inom tillverkningsindustrin skiljer den 
officiella statistiken på tre typer av lager: la-
ger av insatsvaror, varor i arbete och lager av 
färdigvaror. Lager av insatsvaror består av 
råvaror och halvfabrikat, lager i arbete är så-
dana insatsvaror som vid mättillfället ingår i 
förädlingsprocessen och lager av färdigvaror 
består av färdigförädlade varor som väntar 
på att levereras till en köpare.7

Lagerstockarna publiceras kvartalsvis av 
SCB. Lagerinvesteringen är skillnaden mel-
lan de uppmätta lagerstockarna. För att be-
räkna vilken påverkan lagerförändringen 
har på förädlingsvärde/BNP måste man 
dock beräkna lageromslaget som är årets la-
gerinvesteringar minus föregående års lager-
investeringar. Bidraget till BNP-tillväxten är 
lageromslaget i procent av föregående års 

7 Det är endast varor som kan lagras, inte tjänster. Varulager 
förekommer dock även inom tjänsteproduktionen eftersom 
varor används som insatsprodukter i exempelvis detaljhandeln. 
Denna typ av lager brukar kallas för handelslagren. Slutligen 
utgör även den svenska skogen ett lager som förändras genom 
att skogen växer och avverkas.

BNP-nivå. Bidraget till BNP-tillväxten är 
alltså positivt om lagren ökar mer än föregå-
ende år eller minskar mindre jämfört med 
föregående år.

Figur 5 visar vilken påverkan lageromsla-
get för varor i arbete och lager av färdigvaror 
skulle få på förädlingsvärdet i tillverknings-
industrin 2001–2011. Av figuren framgår 
att påverkan från dessa typer av lager var re-
lativt små under den första halvan av 00-ta-
let. För perioden 2001–2004 var effekten 
inte större än en procentenhet. Under sena-
re delen av 00-talet har dock påverkan från 
lageromslaget varit avsevärd. År 2010 var 
bidraget från lageromslaget positivt med 
närmare 6 procentenheter, medan det var 
negativt med 4 respektive 2 procentenheter 
för åren 2008 och 2009. De stora skillna-
derna mellan förädlingsvärde och IPI under 
den senare delen av 00-talet kan således del-
vis förklaras genom förändrade lager, men 
inte för den första halvan av 00-talet.

4.2 Industritjänster
Förutom lagersjusteringar görs även en jus-
tering för industrins tjänsteproduktion med 
avseende på tjänsteexport, då denna inte 
täcks in i IPI:s avgränsningar (SCB 2012e). 
I årsberäkningarna i NR finns data över in-
dustrins tjänsteproduktion för samtliga 
tjänster, men för BNP-statistiken som pu-
bliceras på kvartalsbasis saknas dessa upp-
gifter. Istället görs justeringar för fyra kate-
gorier av tjänsteexport: Merchanting, forsk-
ning och utveckling (FoU), licenser och 
royalties samt datatjänster. 

Merchanting ingår i produktions- och ex-
portvärdet och utgörs av svenska företags 
köp och försäljning av produkter som till-
verkats och sedan sålts utomlands utan att 
ha importerats till Sverige (SCB 2004). Tre 
olika typer av merchanting kan särskiljas. 
Dels kan svenska handelsföretag köpa och 
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sälja produkter på världsmarknaden utan att 
de importeras till Sverige, dels kan ett före-
tag som är verksamt i Sverige låta ett främ-
mande företag i ett annat land tillverka pro-
dukter till ett överenskommet pris och se-
dan sälja produkterna på världsmarknaden. 
I båda dessa fall registreras skillnaden mel-
lan försäljningspris och inköpspris som 
svensk produktion och export. Det finns 
även ett tredje fall där det tillverkande före-
taget i utlandet är ett dotterbolag till det 
svenska företaget. Då påverkas BNI, men 
inte BNP (se SCB 2004).

FoU definieras utifrån Frescatimanualen 
(OECD 2002). Enligt denna definieras for-
skning och utveckling som: ”creative work 
undertaken on a systematic basis in order to 
increase the stock of knowledge, including 
knowledge of man, culture and society, and 
the use of this stock of knowledge to device 
new applications”. 

Licenser och royalties avser utnyttjande 
av rättigheter som patent, varumärken, in-

dustriella licenser och franchising i utlandet 
(Gozzo 2009).

Datatjänster består av exempelvis syste-
mering, programmering och bearbetning. 
Datatjänster är ofta skräddarsydda för att 
passa kunden vilket gör det svårt att defi-
niera tjänster som är jämförbara över tiden 
och mellan kontrakt. Större affärer före-
kommer vilket kan innebära att dataföreta-
gen ansvarar för helpdesk, affärsutveckling 
och i många fall tar över kundens IT-avdel-
ning (Grünewald m.fl. 2008).

Figur 6 visar industrins tjänsteproduk-
tionsbidrag till förädlingsvärdet i tillverk-
ningsindustrin 2001–2011.8 I mitten av den 
undersökta perioden var bidraget som 
högst. År 2007 uppmättes det högsta bidra-
get med närmare 4 procentenheter. För öv-
riga år var bidraget aldrig högre än 2 pro-
centenheter. De preliminära beräkningarna 

8 Data saknas för år 2009.

Figur 5. Bidrag från lager i arbete och färdigvarulager till förändring  
i förädlingsvärde i tillverkningsindustrin 2001–2011 (procentenheter)

Källa: Konjunkturinstitutet (2012).
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för år 2010–11 visar på ett negativt bidrag 
för dessa båda år. 

Tyvärr går det inte att beräkna hur stort 
bidraget var för respektive kategori av tjäns-
ter. Under senare år har bidraget från mer-
chanting ökat i ekonomin, men data redovi-
sas inte separat för tillverkningsindustrin. 
Beräkningar visar att merchanting utgjorde 
cirka 1 procent av BNP totalt år 2001 jäm-
fört med ungefär 2 procent år 2011. Således 
utgör merchanting en stor del av Sveriges 
tjänsteexport, 14 procent år 2010 (Lind 
m.fl. 2011).

Figur 7 visar påverkan från merchanting 
på BNP-tillväxten för den totala svenska 
ekonomin. Av figuren framgår att bidraget 
från merchanting under ett flertal av de un-
dersökta åren var så hög som 0,4 procenten-
heter av BNP-tillväxten. Vanligen varierar 
tillväxten för merchanting med konjunktu-
rens svängningar. Det finns ingen data till-
gänglig för exakt hur stor andel av merchan-

ting som är hänförlig till tillverkningsindu-
strin. Det är dock känt att ett fåtal stora in-
dustriföretag svarar för större delen av mer-
chanting, vilket innebär att påverkan är be-
tydande för tillverkningsindustrin. 

Det är av stort intresse att SCB framöver 
redovisar exakt vilken betydelse merchan-
ting såväl som licenser och royalties, FoU 
och datatjänster har för förädlingsvärdet i 
tillverkningsindustrin eftersom denna tjäns-
teexport har haft en växande betydelse för 
Sveriges totala produktion. I dagsläget in-
kluderas dessa tjänster i den löpande kvar-
talsvisa redovisningen av förädlingsvärdet i 
NR, utan att användarna av statistiken får 
se vilken påverkan denna tjänsteexport har 
på tillväxten i tillverkningsindustrin. 

4.3 Avstämning
Utöver justeringar för lageromslag och 
tjänster som produceras av tillverkningsin-
dustrin så görs ett avstämningsarbete för att 

Figur 6. Bidrag från tjänsteproduktion i tillverkningsindustrin till förändring i 
förädlingsvärde i tillverkningsindustrin 2001–2011 (procentenheter)

Anm: Data för 2009 saknas. Data för perioden 2010–2011 baseras på kvartalsdata.
Källa: SCB (2012e), Industrins ekonomiska råd (2012) och egna beräkningar.
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tillgångssidan och användningssidan i eko-
nomin ska stämma överens (SCB 2012e). 
Förädlingsvärde från användningssidan av 
ekonomin beräknas som summan av offent-
lig och privat konsumtion, investeringar, la-
gerförändringar samt nettot av export och 
import. När BNP beräknas från tillgångssi-
dan summeras förädlingsvärden för samtliga 
branscher i ekonomin. 

Det är mycket oklart exakt hur avstäm-
ningsarbetet baserat på IPI görs särskilt 
som det på kort sikt inte finns någon infor-
mation av olika branschers insatsförbruk-
ning. Dataunderlag om insatsförbrukningen 
kommer först i årsstatistiken som publiceras 
med två års eftersläpning. Beräkningar pu-
blicerade av Industrins Ekonomiska råd 
(2012) visar dock att avstämningsarbetet 
hade mycket stor påverkan på skillnaden 
mellan IPI och förädlingsvärde i NR:s kvar-
talssiffror år 2010. Det är viktigt att SCB 
redogör exakt hur dessa beräkningar och 
antaganden görs. 

4.4 Beräknade resultat av justeringar
Figur 8 visar skillnaden mellan förändringen 
i förädlingsvärde och justerat IPI samt mel-
lan förändringen i bruttoproduktionsvärde 
och justerat IPI. Eftersom det är alltför 
oklart hur SCB gör avstämningar mellan 
användningssidan och tillgångssidan har en-
bart justeringar av IPI gjorts med avseende 
på lagerförändring och tjänsteproduktion 
inom tillverkningsindustrin. 

Av figur 8 framgår det att skillnaderna 
mellan förändringen i förädlingsvärde och 
justerat IPI fortfarande är betydande för 
många år. För år 2002 och 2007 var skillna-
den nästan 6 procentenheter, medan den var 
cirka 13 procentenheter för år 2010. Jämfört 
med IPI som inte justerats för leveranser 
och tjänsteproduktion i tillverkningsindu-
strin (se figur 3) så minskade dock skillna-
den för år 2010 från cirka 18 till 13 procent-
enheter. Samtidigt så ökade skillnaden för 
exempelvis år 2007 från 0 till minus 5 pro-
centenheter. Totalt sett blir dock slutsatsen 

Figur 7. Bidrag från merchanting till BNP-tillväxt för den totala svenska  
ekonomin 2000–2011 (procentenheter)

Källa: Industrins ekonomiska råd (2012).
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att även när IPI justeras för lagerförändring-
ar och tjänsteproduktion så är det inte en 
särskilt bra indikator för förädlingsvärde, 
vilket är syftet med de justeringar som görs. 

Figur 8 visar också att skillnaderna mel-
lan förändringen i bruttoproduktionsvärde 
och justerat IPI är betydande för många av 
de år som undersöks. Exempelvis var skill-
naden mellan förändringen av bruttopro-
duktion och justerat IPI 4–6 procentenhe-
ter för perioden 2007–2009. Totalt sett var 
skillnaderna mellan bruttoproduktion och 
justerat IPI större än om IPI inte justerats 
för perioden 2001–2010 (se figur 3). Slut-
satsen är således att ojusterad IPI tycks vara 
en bättre indikator för förändringen i brut-
toproduktionsvärdet än justerad IPI.

5. DEFLATERING
Figur 4 visade att skillnaden mellan IPI och 
förädlingsvärde var avsevärd för branschen 
datorer, elektronik och optik (DEO) (SNI 
26). För perioden 2001–2011 var den ge-
nomsnittliga skillnaden mellan de två index-
en nästan 30 procentenheter per år. Av tabell 
1 framgår att skillnaderna var som störst för 
perioden 2002–2004 och år 2010. De stora 
avvikelserna för indexen i branschen dato-
rer, elektronik och optik sammanfaller med 
de största avvikelserna även för tillverk-
ningsindustrin (se figur 3).

Tidigare forskning har visat på proble-
men med att mäta produktivitet för telepro-
duktindustrin som ingår i DEO (se Edquist 
2004; 2005). Skillnaden mellan volymtill-

Figur 8. Årlig skillnad mellan förändringen i förädlingsvärde och justerat IPI  
samt produktionsvärde och justerat IPI i tillverkningsindustrin  

år 2001–2011 (procentenheter)
Anm: FV=förädlingsvärde, PV=produktionsvärde och IPI=industriproduktionsindex. 

Justeringar av IPI tar hänsyn till lageromslag och industritjänster i tillverkningsindustrin. 
Data för tjänsteproduktion år 2009 saknas. 

Källa: SCB (2012a, c, d), Konjunkturinstitutet (2012), Industrin ekonomiska 
råd (2012) och egna beräkningar.
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växten mätt som förädlingsvärde respektive 
produktionsvärde/IPI aktualiserar frågan 
om hur de olika indexen deflateras. 

För produktionsvärde/IPI beräknas de-
flatorn som skillnaden i det aggregerade 
prisförändringen för samtliga slutprodukter. 

PVdef = DPrisPV  (1)

där PVdef är prisdeflatorn för bruttoproduk-
tion och DPrisPV är den aggregerade prisför-
ändringen för samtliga slutprodukter, där 
deras marknadsvärde utgör vikterna. 

I de svenska nationalräkenskaperna byg-
ger metoden för deflatering av förädlings-
värde på så kallad dubbeldeflatering. Det 
innebär att produktion och förbrukning av 
insatsprodukter deflateras med två olika 
prisindex. De deflaterade prisserierna för 
produktion och förbrukning används sedan 
för att beräkna förädlingsvärdet i fasta pri-
ser (OECD 2001). Förändringen av föräd-
lingsvärdets prisdeflator anges enligt följan-
de formel:

FVdef = PV * [DPrisPV – DPrisförbruk * Förbruk] (2)
FV PV

där FVdef är förädlingsvärdets deflator, 
DPrisPV och DPrisförbruk är prisförändringen i 
total produktion samt förbrukning av in-
satsprodukter. Prisförändringen av förbruk-
ningen viktas med förbrukningens andel av 
bruttoproduktionen i löpande priser (För-
bruk/PV) och hela uttrycket multipliceras 
med kvoten mellan bruttoproduktion och 
förädlingsvärde i löpande priser (PV/FV).

Tidigare forskning har visat att prisför-
ändringen hos en stor andel av förbrukning-
en av insatsvaror för branschen datorer, 
elektronik och optik är mycket svår att mäta 
(Edquist 2005). Viktiga insatsprodukter i 
denna bransch är elektroniska komponenter 
som till stor del består av olika typer av halv-

ledare och mikroprocessorer. Historiskt har 
kapaciteten hos olika typer av halvledare 
fördubblats var 18:e månad. Olika metoder 
tillämpas i olika länder för att kvalitetsjus-
tera prisindex för halvledare. Metodvalet för 
kvalitetsjusteringarna påverkar prisindex 
och gör att produktivitetstillväxten för 
DEO blir väldigt osäker och avgörs av vilken 
kvalitetjusteringsmetod som används för att 
mäta prisförändringen. 

En annan viktig förklaring till att skillna-
derna mellan bruttoproduktions- och föräd-
lingsvädesdeflatorn för DEO är kvoten för 
produktionsvärde och förädlingsvärde i lö-
pande priser (PV/FV). Av ekvation (2) 
framgår att denna kvot har en multiplika-
toreffekt för förädlingsvärdets deflator. Figur 
9 visar att denna kvot ökade kraftigt i bran-
schen datorer elektronik och optik under 
början av 00-talet för att sedan åter stabili-
seras under den senare delen av 00-talet. 

Förändringen i kvoten kan troligtvis för-
klaras av den kris som ett stort svenskt tele-
komföretag genomgick i början av 00-talet. 
Då efterfrågan på teleprodukter föll påver-
kades produktionsvärdet snabbare än vad 
det var möjligt att minska insatsförbruk-
ningen, vilket ledde till ett krympande för-
ädlingsvärde i löpande priser. Så länge pri-
serna för slutprodukter minskar mer än för 
insatsprodukterna så får detta en positiv ef-
fekt på förädlingsvärdet i fasta priser som 
förstärks genom multiplikatoreffekten. Ex-
empelvis så minskade förädlingsvärde med 
nästan 80 procent i löpande priser år 2000–
2001 medan motsvarande minskning i fasta 
priser endast var 30 procent. För perioden 
2001–2002 ökade dock förädlingsvärdet i 
löpande priser med cirka 100 procent med-
an motsvarande ökning i fasta priser var 200 
procent. Sammanfattningsvis visar resulta-
ten att produktionsutvecklingen för DEO 
är mycket osäker. 
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Deflateringsmetod har stor effekt för 
produktionsutvecklingen och tycks också 
delvis kunna förklara den stora skillnaden 
mellan IPI och förädlingsvärde för DEO. Fi-

gur 10 visar att DEO har stor påverkan på 
volymförändringen i fasta priser för den to-
tala tillverkningsindustrin. Av figuren fram-
går att skillnaden mellan förädlingsvärdet i 

Figur 9. Kvoten mellan bruttoproduktion och förädlingsvärde i löpande priser för 
branschen datorer, elektronikvaror och optik (DEO) (SNI 26) 1993–2010 

Källa: SCB (2012d)

Figur 10. Årlig förändring i förädlingsvärde i fasta priser för tillverknings- 
industrin respektive tillverkningsindustrin exkl. industrin för datorer,  

elektronikvaror och optik (DEO) (procent)
Källa: SCB (2012d).
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fasta priser i tillverkningsindustrin inklusive 
och exklusive DEO var betydande i början 
av 00-talet. Exempelvis var skillnaden hela 6 
procentenheter år 2004.

6. PRODUKTIVITETS-
BERÄKNINGAR 
IPI såväl som bruttoproduktionsvärde och 
förädlingsvärde i nationalräkenskaperna an-
vänds ofta för att beräkna produktivitet. 
Produktivitet är ett mått på hur effektivt re-
surser används i ekonomin för att producera 
varor och tjänster och därmed en viktig in-
dikator för ett lands ekonomiska framgång. 
Produktivitet har betydelse för hur den eko-
nomiska politiken utformas, men spelar 
även en viktig roll för löneanspråk i avtalsrö-
relsen. 

Då man mäter produktivitet brukar man 
skilja mellan partiella och totala mått på 
produktivitet. Det partiella måttet mäter 
värdet av produktionen dividerat med en 
enskild produktionsfaktor, medan det totala 
måttet mäter värdet av produktionen divi-
derat med samtliga produktionsfaktorer. 

Det vanligaste partiella måttet på pro-
duktivitet är arbetsproduktivitet som defi-
nieras som produktionsvolym per arbetsin-
sats.9 Produktionsfaktorn arbete brukar 
vanligen mätas som antal sysselsatta eller ar-
betade timmar. Förändringen i total faktor-
produktivitet (TFP) definieras som föränd-
ringen i produktionsvolymindex minus för-
ändringen i indexet av produktionsfakto-
rer.10 Vanligtvis mäts TFP som en residual 
och är helt enkelt den förändring i produkti-
vitet som inte kan förklaras av förändringen  

9 För fler exempel på partiella produktivitetsmått se OECD 
(2001).
10 För att erhålla ett operationellt mått på TFP måste en 
produktionsfunktion användas för att specificera ett index för 
produktionsfaktorerna.

i övriga produktionsfaktorer (Lundgren m.
fl. 2007). En förändring i TFP brukar för-
klaras med teknologisk utveckling eller or-
ganisatoriska förändringar.

En mycket viktig fråga är huruvida pro-
duktivitetsanalys bör baseras på bruttopro-
duktion eller förädlingsvärde. Svaret på 
denna fråga varierar beroende på vilken typ 
av produktivitetsmått som tillämpas. Enligt 
van Ark (1996) är förädlingsvärde att före-
dra när man beräknar produktivitetstillväx-
ten på aggregerad nivå, det vill säga för hela 
ekonomin. Genom att använda förädlings-
värde undviker man dubbelräkning av in-
satsprodukter som exempelvis energi och 
råmaterial. På aggregerad nivå är förädlings-
värde också detsamma som BNP. 

På mer disaggregerad nivå är det dock 
mer tveksamt om produktivitetsanalys ska 
baseras på förädlingsvärde. På disaggregerad 
nivå är dubbelräkning av insatsprodukter 
ett betydligt mindre problem (Bailey 1986). 
Om man analyserar arbetsproduktivitet kan 
det vara en fördel att använda förädlings-
värde eftersom man då undviker effekter 
från ”outsourcing” (Cobbold 2003; Schreyer 
och Pilat 2001). Om ett företag i en bransch 
låter ett företag i en annan bransch utföra 
vissa uppgifter och istället köper in dem så 
ökar insatsprodukterna i den första bran-
schen, medan arbetade timmar troligtvis 
minskar. Det leder till att arbetsproduktivi-
teten ökar i den första branschen om den 
baseras på bruttoproduktion. Arbetspro-
duktivitet baserad på förädlingsvärde är be-
tydligt mindre känsligt för förändringar i 
relationen insatsprodukter/arbetskraft ef-
tersom förädlingsvärdet minskar när insats-
produkterna i en bransch ökar (Schreyer 
och Pilat 2001). Samtidigt visar analysen i 
avsnitt 5 att skattningar av förädlingsvärdes-
deflatorn för branschen datorer, elektronik 
och optik är osäkra, vilket måste ses som en 
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nackdel med att basera produktivitetsanaly-
sen på förädlingsvärde för denna bransch.

Om man däremot analyserar total fak-
torproduktivitet så är nackdelen med för-
ädlingsvärde att insatsprodukter överförs 
från att vara en källa till tillväxt till att för-
klara tillväxten (van Ark 1996). Till skill-
nad mot förädlingsvärde så tillåter produk-
tionsvärdet symmetrisk behandling av in-
satsprodukter, kapital och arbete ( Jorgen-
son och Stiroh 2001). TFP baserad på 
förädlingsvärde tar således inte hänsyn till 
effektivare användning av insatsprodukter 
(Cobbold 2003). På branschnivå där fler 
insatsprodukter köps in från andra bran-
scher så är beräkningar av TFP som base-
ras på bruttoproduktion att föredra fram-
för TFP som baseras på förädlingsvärde 
(van Ark 1996).

En nackdel med att TFP baseras på 
bruttoproduktionsvärde är att det är svårt 
att aggregera TFP för en sektor relativt en 
annan. Aggregerat förädlingsvärde är där-
emot ett viktat genomsnitt för förädlings-
värden i individuella industrier (Schreyer 
and Pilat 2001). Detta kan lättast förklaras 
med ett exempel. Antag att det finns två 
branscher som är lika stora och har en 
TFP-tillväxt på en procent. Om den ena 
branschen då köper insatsprodukter av den 
andra blir den genomsnittliga TFP-tillväx-
ten inte en procent eftersom TFP-tillväx-
ten överförs från den ena branschen till den 
andra via insatsprodukterna. Om den ge-
nomsnittliga TFP-tillväxten baseras på 
förädlingsvärde blir den dock en procent 
för båda branscherna. Ett sätt att aggregera 
TFP som baseras på bruttoproduktion är 
att tillämpa så kallade Domarvikter (Do-
mar 1961). ”Domarvikter” definieras som 
bruttoproduktionsvärdet i en viss bransch 
som andel av det totala förädlingsvärdet för 
samtliga branscher.

7. SLUTSATSER
På kvartalsbasis publicerar SCB två olika in-
dex för att mäta produktionstillväxten i den 
svenska industrin. Dels publiceras Industri-
produktionsindex (IPI) som baseras på le-
veranser, dels publiceras förädlingsvärde. 
När BNP mäts på kvartalsbasis antas att 
ingen förändring sker i insatsförbrukningen 
och förädlingsvärdet baseras på IPI som jus-
teras för bland annat lagerförändringar och 
industritjänster. Anledningen till att ingen 
justering görs för förbrukning är att det an-
ses svårt att mäta både produktions- och 
förbrukningsvolymer på korttidsbasis (SCB 
2012b). Med cirka två års eftersläpning pu-
bliceras även årsberäkningar av förädlings-
värde/BNP där justeringar för insatsför-
brukningen görs.

Den här artikeln har undersökt skillna-
derna i produktionsutvecklingen i den 
svenska tillverkningsindustrin 2001–2012 
baserat på industriproduktionsindex (IPI) 
samt förädlingsvärde och bruttoproduktion. 
Resultaten visar att IPI är en bra indikator 
för bruttoproduktion, men inte för föräd-
lingsvärde under den undersökta perioden. 
Även då IPI justeras för lagerförändringar 
och tjänster inom tillverkningsindustrin så 
förblir skillnaden gentemot förädlingsvärde 
stora under ett flertal av de undersökta åren. 
För att förbättra statistiken av förädlings-
värde/BNP på kvartalsbasis bör SCB an-
vända IPI som en indikator för bruttopro-
duktionsutvecklingen samtidigt som mät-
ningar av förbrukning av insatsprodukter 
görs på kort sikt. SCB bör få utökade resur-
ser för att kunna utveckla mätningar av för-
brukning av insatsprodukter på kort sikt.

Rapporten visar också att den största 
skillnaden mellan IPI och förädlingsvärde 
återfinns inom branschen datorer, elektro-
nik och optik (DEO). För perioden 2001–
2011 var skillnaden i produktionsutveckling 
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inom denna bransch nästan 30 procenten-
heter per år beroende på om produktions-
tillväxten definieras med förädlingsvärde el-
ler IPI. En viktig förklaring till denna skill-
nad är vilken metod som används för att 
deflatera respektive index. Det finns ett stort 
problem med att mäta prisutvecklingen för 
insatsprodukter som främst består av mik-
roprocessorer och halvledare i DEO. Dess-
utom påverkades kvoten mellan produk-
tionsvärde och förädlingsvärde i löpande 
priser då ett stort svenskt telekomföretag 
genomgick en kris i början av 00-talet. Den 
stora osäkerhet som råder kring produktivi-
tetsutvecklingen i denna bransch gör att 
ingen idag vet exakt hur framgångsrik den 
svenska tillverkningsindustrin har varit un-
der 00-talet.

Rapporten diskuterar också huruvida 
man bör basera produktivitetsanalys på för-
ädlingsvärde eller bruttoproduktion/IPI. På 
aggregerad nivå är förädlingsvärde att före-
dra eftersom man då undviker problem med 
dubbelräkning av insatsprodukter. På 
branschnivå är det dock mer oklart. Om 
man mäter arbetsproduktivitet kan det vara 
en fördel att använda förädlingsvärde efter-
som man då undviker effekter från outsour-
cing. Samtidigt är en förutsättning för att 
basera produktivitetsanalysen på förädlings-
värde att priserna för insatsprodukterna kan 
mätas någorlunda korrekt. Vid estimering 
av TFP på branschnivå är dock bruttopro-
duktion att föredra framför förädlingsvärde 
eftersom man då tar hänsyn till effektivare 
användning av insatsprodukter. Det är alltså 
inte uppenbart att förädlingsvärde alltid är 
det bästa sättet för att tolka den ekonomiska 
utvecklingen i den svenska tillverkningsin-
dustrin.

Slutligen pekar den här artikeln på några 
områden där förbättringar kan underlätta 
möjligheter att undersöka skillnaderna mel-

lan förädlingsvärde och IPI. Artikeln visar 
att det saknas mer ingående förklaringar av 
hur avstämningar mellan tillgångs- och an-
vändningssidan görs när IPI justeras för att 
motsvara industrins förädlingsvärde. SCB 
borde förklara exakt hur denna process går 
till vid varje beräkningstillfälle för att använ-
dare ska kunna förstå NR:s justeringar samt 
skillnaderna mellan IPI och tillverkningsin-
dustrins förädlingsvärde. 

Artikeln visar också på den ökande bety-
delsen av merchanting i den svenska ekono-
min, men i dagsläget redovisas inte i vilken 
grad merchanting påverkar förädlingsvärdet 
i tillverkningsindustrin. SCB borde redovisa 
hur merchanting samt de övriga delarna av 
tjänsteexporten utvecklats per kvartal och 
bidragit till förändringen i tillverkningsin-
dustrins förädlingsvärde. Dessutom borde 
SCB publicera hur stor andel av merchan-
ting som är hänförlig till tillverkningsindu-
strin. Vilken betydelse deflateringen för 
branschen datorer, elektronik och optik har 
för produktionsutvecklingen borde också 
utredas vidare. För detta krävs offentliggö-
rande av bland annat detaljerade prisindex 
för insatsprodukter för denna bransch.

Utöver dessa förbättringsförslag kvarstår 
dock faktum att IPI är en bra indikator för 
bruttoproduktion, men inte för förädlings-
värde. Om man vill förbättra möjligheterna 
att mäta förädlingsvärde på kort sikt, så bör 
man också försöka förbättra mätningen av 
förbrukning av insatsprodukter på kort sikt. 
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Robert, Krupskaja och Sonja – små kuggar och stora i ryskt maktspel
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Mannen som elektrifierade Ryssland

Det var en rad tillfälligheter som ledde till 
att Christian Sundgren fick kännedom om 
sin släktings släkting Robert Klasson, en 
svenskättad ingenjör som var verksam un-
der tsarväldets sista och sovjetväldets första 
tid. Vid Stalins maktillträde lades locket på 
och den historieskrivning som fanns var 
den officiella, starkt tillrättalagda. Också 
inom familjerna var man försiktig med att 
tala om det förflutna. Därför började många 
intressanta och viktiga historier krypa fram 
först på 1990-talet, efter sovjetväldets fall. 
Robert Edvardovitj Klassons historia är en 
sådan, en viktig pusselbit i Rysslands eko-
nomiska historia, som hittills förblivit nästa 
helt undanskymd. Sundgren har gjort en 
kulturgärning genom att lyfta fram denna 
exceptionella person i dagsljuset igen efter 
många decenniers tystnad. Släktbanden 
möjliggjorde att han fick tillträde till Klass-
sons arkiv och kunde göra intervjuer med 
hans ättlingar. Boken är absolut värd att lä-
sas.

Robert Klassons farföräldrar var svenska, 
hans far hade kommit till Ryssland via Est-

land medan hans mor hade tysk bakgrund. 
Detta förklarade Klassons goda språkkun-
skaper – av allt att döma behärskade han väl 
bl.a. svenska och tyska – vilka i sin tur var en 
förutsättning för hans framgångsrika karriär 
som ingenjör senare i livet. Tyskland var ju 
föregångslandet inom teknik på den här ti-
den. Klasson utbildade sig till elingenjör och 
han fick en helt central roll vid elektrifiering-
en av landet, där industrialiseringen hade 
börjat förändra den starkt efterblivna eko-
nomin. Han var också intresserad av utveck-
lingsarbete och införde t.ex. trefasström-
men, en modernitet på den tiden. Moskva 
och St. Petersburg framstod som föregånga-
re jämfört med andra metropoler i världen 
då det gäller användningen av el. Detsamma 
gällde den ryska oljeutvinningen kring Baku, 
som tack vare Klassons insats var tekniskt 
mer avancerad än motsvarande aktiviteter i 
USA. Hela tiden fick han dock slåss mot en 
korrumperad byråkrati som inte blev lättare 
efter sovjetväldets införande. 

Robert Klasson hade emellertid också en 
politisk sida, som delvis kan förklara de 
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centrala uppdrag inom energiförsörjningen 
som han fick under Sovjetunionens första 
år. Krocken mellan en spirande ekonomisk 
och industriell utveckling och tsarväldets 
nästan medeltida institutioner skapade 
spänningar som med tiden blev outhärdliga 
och exploderade i kravaller och upprorsför-
sök. En stor del av landets intellektuella var 
marxister som såg djupgående förändringar 
av samhäller som oundvikliga. Klasson hör-
de i början till de tongivande i de inre kret-
sarna av de blivande revolutionärerna. Han 
organiserade en studiecirkel i St. Peters-
burg där också Lenin och hans blivande 
hustru, Nadezjda Krupskaja, deltog och 
där de i själva verket träffades. Den nära be-
kantskapen med Lenin och hans innersta 
krets var givetvis en enorm tillgång för 
Klasson i hans arbete för elektrifieringen av 
landet eftersom den underlättade kampen 
mot en alltmer närgången planerings- och 
kontrollbyråkrati. Den korrespondens mel-
lan Klasson och Lenin som här publiceras 
för första gången är helt unik. Att Lenin 
personligen tar sig tid att besvara Klassons 
brev i administrativa angelägenheter talar 
sitt tydliga språk om dennes status i det ti-
diga sovjetsamhället.

I och med Lenins död och Stalins maktö-
vertagande blev problemen att driva företag 
på ett vettigt sätt allt större. Saken blev inte 
bättre av att Klasson var en frispråkig debat-
tör som alltid satte den ekonomiska och tek-
niska ändamålsenligheten framför den poli-
tiska. Han trivdes inte alls med den stelben-
ta byråkratstyrda ekonomi som växte fram, 
där det verkade vara viktigare att kontrollera 
än att arbeta. Han avled dramatiskt, direkt 
efter ett kritiskt diskussionsinlägg på Natio-
nella Ekonomiska Sovjets möte den 11 fe-
bruari 1926. Hade detta inte skett hade han 
nog inte överlevt länge till i Stalins Sovjet-
unionen. 

Privatmannen Klasson, en hurudan män-
niska han var, får man, begripligt nog, inte 
veta så mycket om. Det har gått alldeles för 
lång tid för att det skulle finnas ännu levan-
de vittnen, och hans korrespondens gäller 
arbetet och kampen med byråkratin. Den 
bild som ändå framträder är av en rättfram 
och modig person som inte stack under stol 
med vad han ansåg i olika frågor. Med tanke 
på att en avvikande åsikt i den tidens Sov-
jetunionen kunde vara livsfarlig är detta mer 
exceptionellt än det kanske låter i vår tid. 
Med tanke på vad han åstadkom, ofta under 
svåra omständigheter, måste han ha varit en 
karismatisk människa och en exceptionell 
organisatör. Han verkar också ha varit en 
god familjefar, dock med den plumpen i pro-
tokollet att han lämnade sin hustru för en 
annan kvinna. 

Bokens uppläggning är speciell eftersom 
den på sätt och vis innehåller tre olika his-
torier inflätade i varandra. Vid sidan av his-
torien om Klasson själv redogör författaren 
också, som en bakgrund, för de ryska revo-
lutionärernas förehavanden under tsarti-
dens sista decennier. Slutligen skildrar han 
sina möten med Klassons sentida efterkom-
manden. Man kan alltid ha olika uppfatt-
ning om vad som är ändamålsenligt i ett 
sådant här sammanhang och hur tyngd-
punkterna borde läggas. I tecknandet av Le-
nins och hans hejdukars förehavanden tap-
par man ibland lite greppet om huvudper-
sonen, Robert Klasson, medan skildringen 
av hans nu levande släktingar inte tillför 
mycket om Klasson själv och hans gärning. 
Ändå tycker jag nog att boken blivit fatti-
gare utan denna personligt färgade uppfölj-
ning av vad som blev av familjen. På något 
sätt gör den boken mer berörande än den 
annars varit. 

Boken är givetvis ingen vetenskaplig av-
handling även om den delvis har ett veten-
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skapligt värde som dokumentation av en 
viktig bit av Rysslands ekonomiska historia. 
Det hade nog varit värdefullt med en nog-
grannare dokumentation av källorna. Med 
ett lite annat upplägg hade arbetet kanske 

kunnat göras även till en akademisk avhand-
ling. Men detta har knappast varit författa-
rens avsikt. 

HANS C. BLOMQVIST
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Blir vi sjuka av inkomstskillnader? En introduktion till sambanden  

mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa 

Studentlitteratur Ab.
 ISBN 9144082363

Blir vi sjuka av inkomstskillnader? 

Inkomskillnader får synnerligen stor utrym-
me i media i många länder, också i Sverige 
och Finland. Att inkomstskillnaderna har 
stigit under de senaste åren är också ett rätt 
välkänt faktum. I allmänhet brukar man 
vara upprörd over att ojämlikheten har ökat. 
Men vad leder den ökande inkomstojämlik-
heten egentligen till? Varför är inkomsto-
jämlikhet farligt, om det faktiskt är farligt? 

Andreas Bergh, Therese Nilsson och Da-
niel Waldenström har skrivet en bok om en 
av dessa möjliga negativa konsekvenser, 
nämligen hälsan. Onekligen träffar boken 
på så vis rätt, eftersom hälsan utan tvivel 
måste betraktas som en helt central förete-
else för vår mäskliga välfärd. 

Boken kan utan tvivel rekommenderas 
för alla som är intresserade av samhällseko-
nomi, hälsoekonomi, och samhällspolitik i 
största allmänhet. Den är redig, tydlig och 
skriven med stor sakkunskap. I princip är 
boken en omfattande litteraturstudie skri-
ven på ett något mer fylligt sätt än vad man 
skulle förvänta sig av en artikel som kunde 
återfinnas i t.ex Journal of Economic Litera-
ture.

Blir vi då sjuka av inkomstskillnader? 
Nja, är nog bokens budskap. Det tycks vara 
väldigt svårt att finna ett robust negativt 
samband mellan hälsa och inkomstojämlik-

het. Om man inkluderar studier som mäter 
effekter på subjektiv, alltså självuppfattad, 
hälsa finner man vissa tendenser till negati-
va samband, men den övergripande bilden 
är nog att detta inte finns. Det innebär att 
tidigare studier som uppseendeväckande 
nog fann negativa effekter användande enkla 
statistiska korrelationer för t.ex. amerikan-
ska delstater mer eller mindre har blivit 
motbevisade av senare forskning där man 
använt bättre data och modernare metoder. 

Även om resultaten av denna forskning 
nu pekar åt detta håll, finns det onekligen en 
hel del viktiga och intressanta aspekter inom 
denna litteratur där det definitivt behövs yt-
terligare forskning. Den första gäller de teo-
retiska förklaringarna till varför inkomsto-
jämlikhet, till skillnad från absolut fattig-
dom, skulle vara något som påverkar hälsan 
negativt. En någotsånär plausibel teori kan-
ske är en slags avundsjuketeori, som skulle 
gå ut på att en person åtminstone kan bli 
psyksikt sjuk av att det börjar gå bättre för 
omgivningen medan man själv stampar på 
stället. Men som sagt, mer forskning behövs 
på detta område.

En annan högeligen intressant aspekt gäl-
ler en individs referensgrupp, dvs. vem man 
jämför sig med. Hur stor är egentligen grup-
pen med vilken en individ jämför sig med? 
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Är det ett helt land? Är det en region, eller 
är det någon annan mycket mindre grupp? 
På denna punkt verkar det finnas rätt litet 
både vad gäller teori och empiri. 

Sammanfattningsvis är det klart att sam-
bandet mellan hälsa och inkomstojämlikhet 
fortsättningsvis kommer att vara ett om-
stritt ämne, både vad forskning och sam-
hällsdebatt beträffar. Detta är bra för ibland 
får man uppfattningen att den akademiska 
diskussionen åtminstone bland national-
ekonomer verkar handla litet väl mycket om 
hur man mäter inkomstojämlikhet, medan 
man inte verkar så intresserad av vad den 
egentligen leder eller inte leder till. 

Och fler områden förutom hälsan väntar 
runt hörnet. Om vi är så bekymrade om in-
komstojämlikhet borde vi i större utsträck-
ning ge oss i kast med andra relevanta utfall, 
såsom brottslighet och ekonomisk tillväxt. 
Visserligen finns det en hel del forskning om 
detta redan, men åtminstone i media verkar 
debatten hel sonika ta ett abrupt slut när 
man konstaterat att inkomstojämlikheten 
ökat, medan man inte orkar gå vidare till 
nästa steg, dvs eventuella effekter. 

EDVARD JOHANSSON
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Antti Kuusterä och Juha Tarkka (2012):
Suomen Pankki 200 vuotta osa 2 – Parlamentin pankki 

(Finlands bank 200 år del 2 – Parlamentets bank)

Suomen Pankki – Finlands Bank och Kustannusosakeyhtiö Otava. 
ISBN 978-951-1-24272-7

Den andra delen av Finlands Banks 200-årshistorik granskar 60 år av landets historia sedd 
från centralbankens perspektiv. Boken är en livfull beskrivning av en dramatisk tid av mes-

tadels stark ekonomisk tillväxt, men också av återkommande kriser och vändpunkter.

Finlands Banks – och Finlands –  
väg från krig till kris

Den stora svenska essäisten Frans G. 
Bengtsson sade sig läsa allting – utom juri-
dik och nationalekonomi. Han hade knap-
past blivit besviken om han hade vågat ge 
sig på andra delen av Finlands Banks 
200-årshistorik ”Suomen Pankki 200 vuot-
ta. Parlamentin pankki” (av Antti Kuusterä 
och Juha Tarkka, Kustannusyhtiö Otava, 
2012). 831 s.) I synnerhet för den som själv 
genomlevt den tid boken omspänner, 
1939–1999, är texten en berättelse full av 
handling och dramatik, och mellan raderna 
ett folks och inblandade beslutsfattares 
mänskliga öden. 

Men så har författarna också försökt 
undvika en smalspårig ekonomism för att i 
stället återge centralbankens penningför-
valtning i dess politiska sammanhang. Detta 
blir klart redan när historien startar med att 
finansminister Väinö Tanner den 1 decem-
ber 1939 kommer till Finlands Bank för att 
be dess chef avgå för att i stället bli statsmi-
nister. Också president Kyösti Kallio anlän-
der i samma ärende. Orsaken är föregående 

dags utbrott av det krig som snart döptes till 
Vinterkriget.

Centralbankens roll under de följande 
fem åren var exceptionell, och närmast insti-
tutionell, som ”sedelfinansierare” av kriget. I 
det sammanhanget berörs en utrikespolitisk 
fråga om vilken ännu inte nåtts full enighet. 
Sommaren 1940 förhandlar Rainer von 
 Fieandt i Berlin fram en framtida kontokre-
dit för Finland som enligt Ilkka Seppinen 
för Finland innebar ”ett avgörande språng 
från den ena sidan av storkrigets gränslinje 
till den andra”. 

På så sätt kunde Finland finansiera sitt 
krig, men efter Stalingrads fall i början 
1943 blev landets totala ekonomiska bero-
ende av Tyskland ett hinder för att avsluta 
”separatkriget” med en separatfred. Finland 
hamnade i en rävsax mellan Hitler och Sta-
lin som landet kunde ta sig ur bara med ett 
personligt offer av Risto Ryti, som därefter 
kunde återvända till Finlands Bank bara för 
ett kort mellanspel innan han sattes i fäng-
else.
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Också under efterkrigstidens ”förhand-
lingsekonomi” förblev centralbankens roll 
snarast institutionell, t.ex. som valutaförval-
tande myndighet under valutareglemente-
ringen.

Det blev under den nya chefdirektören 
Sakari Tuomioja en ”pragmatismens tid”. 
Liksom alla regleringar innebar valutabevilj-
ningen risker för korruption, vilka inte hel-
ler Finland undgick. Licensverket kunde 
bevilja importlicenser när valutakassan var 
tom! När saken utretts och fått offentlighet 
ansåg sig chefdirektör Tuomioja tvungen att 
avgå. 

När landets ekonomi styrdes av intresse-
organisationernas centrala avtal blev Fin-
lands Banks möjligheter att påverka inflatio-
nen små. Parlamentens inflytande över rän-
tepolitiken skedde genom bankfullmäktige, 
som såg räntan mera som en kostnadspost 
för olika intressenter än som ett penningpo-
litiskt styrinstrument. Centralbanken fick ty 
sig till indirekta medel för att påverka kre-
ditutbudet. Räntorna var reglerade och låga, 
vilket ledde till en senare ödesdigert sned-
vriden konkurrens. Centralbankschefen 
Klaus Waris påpekade att FB hänvisades till 
att fullgöra sin uppgift att upprätthålla den 
finska markens värde med ordets makt. Som 
ett slags sentida Väinömöinen skulle chefdi-
rektören ”sjunga” de involverade till försvar 
av den nationella valutan.

Sådana omständigheter bidrog till att to-
talomdömet om Finlands penning- och va-
lutapolitik från 1940- till 1990-talet måste 
bli mycket kritiskt. Den kroniska instabili-
teten i landets penningystem kulminerade 
år 1991. Finland störtade in sin värsta freds-
tida ekonomiska kris. Den innebar både en 
förödande bankkris och ett sammanbrott 
för systemet med fasta valutakurser.

Utvecklingen styrdes dock inte bara av 
inhemska utan även av utländska omstän-

digheter. De 60 år historiken omspänner är 
även en berättelse om fortgående internatio-
nell ekonomisk integration. På grund av 
Sovjetunionens misstänksamhet under det 
kalla krigets år måste den den finländska 
förhållningen till denna, enligt Juhana Au-
nesluoma, präglas en liten anpasslig actors 
”försiktiga lovande mellan det ekonomiskt 
nödvändiga och det politiskt möjliga”.

Till den politiskt styrda utvecklingen 
kom chockerna från externaliteter som krig 
och andra katastrofer. Uppgången år 1951 
som en följd av Koreakriget gav Finlands 
ekonomi en vitaminspruta, men möjliggjor-
de också landets medverkan i Bretton 
Woodssystemet och medlemskap i Världs-
banken och IMF. Boomen blev en inträdes-
biljett till den internationella marknadseko-
nomin, men ledde tillsammans med den 
ofrånkomliga baksmällan också till balans-
problem som tvingade till interventioner 
som bromsade övergången till mera utpräg-
lad marknadsekonomi.

Sjuttiotalet medförde flera nya chocker, 
som presidents Nixons beslut att frikoppla 
dollarn från guldet den 15 augusti 1971. Se-
dan kom fyrdubblingen av oljepriset efter 
Yom Kippurkriget 1973.

Enligt Kuusterä och Tarkka var det en 
ekonomiskhistorisk händelse av samma 
mått som 1930-talets depression. Den kräv-
de en omvärdering av den ekonomiska poli-
tikens teoretiska grunder, också i Finland. 
Man fick säga adjö till den inkomstpolitik 
som 1974 totalt misslyckats med att stävja 
inflationen.

När oljepriset sedan sjönk i mitten av 
1980 var också det en katastrof för Finland, 
eftersom den bilateralt baserade exporten 
till Sovjetunionen drabbades av nedgången i 
oljeimportens värde!

Trots all denna turbulens drog Finland 
ändå nytta av den västliga världsekonomins 
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guldålder 1950–1973. Landets bruttonatio-
nalprodukt ökade i genomsnitt ännu mera 
än i Västeuropa, eller med 4,2 procent per år 
mot 3,8 procent. I början av sjuttiotalet var 
Finlands BNP per capita nästan i nivå med 
Storbritanniens och närmade sig Sveriges, 
någonting som bara tio år tidigare hade ver-
kat utopiskt.

Sedan kom åttiotalet och de galna åren 
och dramatiken kring den starka markens 
politik, som anspråkslösare borde ha kallats 
den fasta markens. Den fick personliga följ-
der för centralbankens ledning när politi-
kens huvudarkitekter, chefdirektör Rolf 
Kullberg och direktionsmedlemmen Mark-
ku Puntila avgick, den förre av tvång, den 
andre självmant. Puntilas namn saknas 
bland dem som intervjuats för historiken. 
Ett ännu värre öde hade tidigare drabbat 
chefdirektör Ahti Karjalainen, som mot sin 

vilja avskedades när hans alkoholrelaterade 
sjukdom tagit överhanden.

Dessa personliga öden ger ett mänskligt 
drag åt historiken, som är klädsamt diskret i 
sina omdömen om centralbankens chefer. 
Mellan raderna kan man dock utläsa respekt 
för personligheter som Klaus Waris och 
Matti Vanhala, och i synnerhet för central-
bankens första kvinnliga chef Sirkka Hämä-
läinen. Personporträtten ger liv åt histori-
ken, som utan att ge avkall på faktadoku-
mentation undviker byråkratiska tradighe-
ter. För den som intresserar sig för ekono-
misk politik, eller Finlands historia, är den 
tack vare det engagerade författargreppet 
spännande som en detektivroman, men med 
mera substans.

PER-ERIK LÖNNFORS
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BENGT BENGTSSON 
(Karlstad University, Sweden)

Accounting from a development perspective – From facts to expectations 6
The purpose of this article is to give insight in accounting development in the long perspec-
tive an also the article is an attempt to demonstrate that there is a conflict of interests behind 
the accounting changes. How accounting information should be, in order to support eco-
nomic decision, has been discussed for more than 100 years. The focus now has shifted from 
money received to prognoses of future cash flow. What is next?

TOM BJÖRKROTH AND MIKKO GRÖNLUND
(The Finnish Competition and Consumer Authority FCCA, 
BID Business and Innovation Development University of Turku)

The market for dailies in Finland – Increasing concentration in declining markets 21
This article studies the market concentration in newspaper publishing and the household 
coverage of the regionally leading newspapers. Our results shed light on the level of conver-
gence of the market shares of the leading regional newspapers, and especially on the possi-
bilities of the smaller or minority newspapers to survive. The situation of Swedish newspa-
pers is considered in detail. The article relates to the issues of market definition, the state of 
the competition, and to claims concerning dominance in newspaper markets. 

BENNy CARLSON 
(Department of Economic History, School of Economics and Management, 
Lund University, Sweden)

The Veblen-Gerschenkron virus and Dr. Findlay’s casebook 43
This article investigates the origin and spread of the so-called Veblen-Gerschenkron hy-
pothesis, which suggests that foreign corporations and direct investments play a crucial role 
in an industrial catch up process. The hypothesis was “invented” by Ronald Findlay in 1978. 
He combined ideas from Thorstein Veblen 1915 and Alexander Gerschenkron 1952/1962 
with a model from Richard Nelson and Edmund Phelps 1966 and an analogy between the 
spread of technology and contagious disease from Kenneth Arrow 1971. The spread of the 
hypothesis was slow to begin with but accelerated around the turn of the century 2000. 

ARTICLES IN BRIEF
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During the spread there has been considerable confusion about the origin of the hypothesis 
and the interpretation of it has varied as it has been used for different purposes. The title of 
the article might need an explanation: it is inspired by a popular TV series from the 1960s, 
”Dr. Finlay’s Casebook”, based on novels by A. J. Cronin.

BJøRN-IVAR DAVIDSEN 
(Ostfold University College, Norway)

Keynes, capitalism and «modern» economic theory  54
The article starts out with a documentation of the fact that one of the classics in economic 
literature, John Maynard Keynes, analyzed our economic system as an explicit capitalist econ-
omy. In modern economic theory, however, in teaching as well as research, capitalism is to a 
large extent a hidden subject. Rather than studying a capitalist economy, focus has for a long 
period of time been on the vision of a market economy with quite special properties. As a 
consequence, economic theory has become less relevant as a means to understanding the eco-
nomic reality in which we actually live and work. Reasons for this turn in the development 
within the economic science are considered. Moreover, reflections are offered as to what  might 
be the outcome for the teaching of economics and for economic research if we once again, as 
Keynes and other great economists of the past did, took up serious studies of explicit capital-
ist economies.

HARALD EDQUIST
(Stockholm School of Economics, Sweden)

Does Statistics Sweden measure production and productivity growth 
correctly in the Swedish economy? 74
This paper ”Does Statistics Sweden measure production and productivity growth correctly in 
the Swedish economy?” investigates the differences between the industrial production index 
(IPI) and value added in Swedish manufacturing 2001–2011. IPI is a volume index with the 
purpose to measure the economic activity in terms of value added growth. IPI is also used by 
Statistics Sweden to estimate the GDP on a quarterly basis. The paper shows that IPI is a 
good indicator for gross production value, but not for value added. The largest difference be-
tween IPI and value added growth appears in the industry computer, electronic and optical 
equipment (CEO). The paper shows that volume and productivity estimates are very uncer-
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tain for this industry. This also has effects for total manufacturing. Thus, the success story of 
Swedish manufacturing during the last decade is partly dependent on which assumptions 
productivity estimates in the CEO-industry are based on. Finally, the paper discusses  whether 
productivity analysis should be based on value added or gross production value.
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