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Förord

När de nya högskolorna etablerades i Sverige var från början tanken att de
inte skulle ägna sig åt forskning utan bara utbildning. Ganska snart stod det
emellertid klart att det var en omöjlighet. För att utbildning på högskolenivå
ska hålla hög kvalité krävs att den bedrivs i en miljö som också innefattar
forskning. Samtidigt har forskningen i akademin ett värde i sig självt; att ut-
veckla, kritiskt granska och ge nya perspektiv till samhället – i den allra bre-
daste möjliga definitionen av begreppet. Som relativt nytillträdd rektor för
Högskolan på Gotland kan jag konstatera att det finns en rik, varierad och
högkvalitativ forskning på Högskolan!

Högskolan på Gotland är det första lärosäte i Sverige som infört ett
”Liberal Education” koncept i sin undervisning. I korthet innebär det att vår
undervisning syftar till att ge våra studenter ett helhetsperspektiv inom de
olika ämnesområden som studeras samtidigt som vi ger möjlighet att välja
kurser från helt andra ämnesområden. Vi ger också viktiga specialkurser
inom områdena kommunikation och hållbar utveckling till alla studenter.
Dessa faller väl inom ramen för ”Liberal Education”. Vi är övertygade om att
våra studenter, liksom deras framtida arbetsgivare, kommer att uppskatta
dessa kunskaper.

Ett syfte med Liberal Education är att ge våra studenter både utbildning
och bildning. Samma strävan ska finnas för vår forskning, vi forskare på
Högskolan på Gotland ska inte bara presentera våra resultat i skrifter som
läses av andra vetenskapsmän. Vi ska också sprida resultaten av vår forskning
utanför vetenskapssamhället. Skriften Gotlandsakademiker tycker om … är ett
steg i denna riktning. Här presenteras delar av forskningen vid Högskolan
på Gotland och ambitionen är att göra det på ett lättillgängligt sätt. Såväl
spännvidden som djupet av forskningen är onekligen imponerande; från
avancerade analyser av aktiekurser till ”Big Brother” och EU:s sociala dimen-
sioner. Redaktör för skriften har varit docent Adri De Ridder.

Omfånget av skriften kan knappast sägas vara besvärande för en läsare.
Det är därför min förhoppning att läsaren i alla fall ska hitta några sidor som
kan ge en insikter och kunskaper om den forskning som bedrivs vid Högsko-
lan, och som kanske också skapar nyfikenhet att veta ännu mer om forsk-
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ningen. Finansiellt stöd för skriften har erhållits från Rederi AB Gotland
och Swedbank i Visby och för detta är vi mycket tacksamma.

Visby i november 2009

Jörgen Tholin 
Rektor
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Att påverka aktiepriset

Martin Abrahamson

Ett sätt för en företagsledning att förändra priset på en aktie är att genomföra
en aktiedelning, en s.k. split. Finansiell teori säger då att bolagets aktieägare
antas vara indifferenta till aktiepriset så länge aktiernas sammanlagda värde
och ägarrelation är oförändrad. Företagets kassaflöde och intjäningsförmåga
skall i princip vara identisk så när som på kostnader för att administrera
aktiedelningen. Brennan, Copeland (1988) ger uttryck för detta ”In opposi-
tion to the purely cosmetic view stands the folklore that a split will increase the
demand for a stock among small investors, which will in turn improve the stock’s
liquidity, and hence presumably raise its price”. Enligt Han, Suk (1998) skall en
split ses som en ren kosmetisk åtgärd medan Gorkittisunthorn et al. (2006)
menar att en split har reella effekter på företaget. Fama et al. (1969) finner
att en split signalerar om framtida kassaflöden och därmed implicit en högre
aktieutdelning. Det innebär att priset bör höjas så att kursen reflekterar den
förväntade (högre) utdelningen. Under 1980-talet studerade flera forskare
(Grinblatt et al. (1984); Lakonishok, Lev (1987)) om det fanns en överav-
kastning (dvs. en avkastning utöver den riskjusterade) som kunde kopplas
samman med tillkännagivandet av en split. Dessa studier visar att börsvärdet
på företaget ökade med i genomsnitt cirka 3 % mätt över ett ”3-dagars föns-
ter” kring dagen för ett tillkännagivande av en split (alltså dagen före, dagen
då spliten tillkännagavs, respektive dagen efter (vanligen uttryckt som
dagarna: –1, 0, +1)). En positiv överavkastning bör därför spegla en förväntan
om högre framtida kassaflöde och därmed också högre lönsamhet.

Ett motiv till att företagsledningen genomför en split anses vara att de vill
anpassa aktiepriset på den aktuella aktien till ett ”optimalt” handelspris och
därmed attrahera fler privata investerare. Enligt Gompers, Metrick (2001)
väljer företagsledningen den ägarsammansättning de vill ha med hjälp av
nivån på aktiepriset (om en aktie uppfattas som dyr talar det för att främst
privatpersoner väljer andra aktier). Deras teori får stöd av Fernando et al.
(2004) som menar att ju högre pris en aktie har desto högre är andelen insti-
tutionellt ägande. Detta får till följd att efter en split sjunker andelen insti-
tutionellt ägande till förmån för privata investerare vilket i sin tur skulle
kunna medföra att den övervakning av företagsledning som ägarna utför blir
både mindre effektiv och dyrare (Strickland et al. (1995)). 
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Ökade agentkostnader är knutet till minskad övervakning och minskad
övervakning kan ge bubblor, enligt Jensen (2005). Han menar också att före-
tagsledningar i allmänhet inte inser de problem som en övervärderad aktie
för med sig.

Föreliggande studie fokuserar på frågor kring ägarstrukturen i samband
med en split.1 Vi har då också valt att undersöka förändringar i värderingen
av företaget i samband med tillkännagivandet av en split. 

Undersökningsmetod

Undersökningen omfattar initialt 91 företag, vilka var noterade på Stock-
holmsbörsen och genomförde split under tidsperioden 2000–2008. Vid mät-
ning av avkastning kring tillkännagivandet minskade stickprovets storlek till
88 på grund av osäkerhet kring datum för tillkännagivandet samt avsaknad
av historisk kursdata. För att kvantifiera värdeförändringen beräknas, för
varje företag, avvikelseavkastningen enligt uttryck (1), alltså skillnaden mel-
lan aktiens avkastning för företag i under perioden t och motsvarande för
marknaden, (”abnormal return”, ar). För att beräkna den genomsnittliga av-
vikelseavkastningen för våra företag (”average abnormal return, AAR) för
tidpunkten t summerar vi samtliga värden för avvikelseavkastningen och
dividerar med antalet observation. Uttryck (2) ger därför enligt Brown,
Weinstein (1985), en indikation på storleken av avvikelseavkastningen. Som
marknadsindex utnyttjas OMXSPI, innehållande samtliga aktier på Stock-
holmsbörsen. Den marknadsjusterade avkastningen, ari,t för aktie i under
tidsperioden t definieras alltså som skillnaden mellan aktiens avkastning och
avkastningen på ett brett marknadsindex, rm,t, enligt uttryck (1), samtidigt
som den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen, AARt är det arit-
metiska genomsnittet av samtliga aktier och beräknad enligt uttryck (2) där
n anger antalet observationer.2

(1)

(2)

1 Artikeln är ett sammandrag av Abrahamson och Kalström (2009).
2 Ovanstående uttryck innebär att vi antar att marknadsrisken för samtliga aktier, och i en

CAPM-värld, sätts till den som finns på marknaden i stort, dvs. 1,0.
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Genom att använda ovanstående uttryck kring ett 3-dagars fönster, kring
dagen för tillkännagivandet av en split, kan värderingseffekten av en split
kvantifieras. Detta angreppssätt har tidigare använts av bl.a. Pilotte (1997)
Papaioannou et al. (2000) i liknande studier. 

Ägarförändringar undersöks med hjälp av halvårsdata från Euroclear Swe-
den som är den organisation som registrerar den totala ägarstrukturen i samt-
liga marknadsnoterade bolag i Sverige. Ägandet är klassificerat i tre katego-
rier: a) svenska privatpersoner, b) svenska institutioner och c) utländskt
ägande. Förändringar i ägandet mäts genom att ägandet före tillkännagivan-
det av en split jämförs med ägandet efter tillkännagivandet och genomföran-
det av en split. Ägarkoncentrationen mäts för att klargöra om röststyrkan
respektive aktieägarvärdet förändrats för respektive ägargrupp.

Resultat

I tabell 1 redovisas antal undersökta företag samt uppdelningen mellan aktie-
uppdelningar (splits), fondemissioner samt en kombination av dessa under
tidsperioden 2000–2008. Merparten av tillkännagivande av en split inträffar
under kalenderårets första hälft, vilket kan tolkas som att beslut om split
överensstämmer med perioden där de flesta ordinarie bolagsstämmor inträf-
far (vilket dock inte undersökts i denna studie). Mer specifikt gäller att 104
av totalt 109 splits och eller emissioner tillkännages under det första halvåret.

Tabell 1. Förekomst av aktieuppdelningar på Stockholmsbörsen 2000–2008

År Antal 
splits

Antal
fond-
emissioner

Antal splits 
och fond-
emissioner

Datum för 
tillkänna-
givandet
januari–juni

Datum för 
tillkänna-
givandet
juli–december

Antal ex-dagar
januari–juni

Antal ex-dagar
juli–december

Fördelning av aktieuppdelningar (n=109)

2000 19 7 3 28 1 25 4

2001 5 3 0 8 0 7 1

2002 1 0 0 1 0 0 1

2003 3 0 0 2 1 2 1

2004 6 1 0 7 0 5 2

2005 15 1 1 15 2 13 4

2006 21 0 2 22 1 16 7

2007 15 0 0 15 0 14 1

2008 6 0 0 6 0 6 0

Summa 91 12 6 104 5 88 21
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Analys av kursrörelser visar en statistisk signifikant positiv avvikelseavkast-
ning på 2,14 % under ett 3-dagars fönster (dag –1, 0 och +1) jämfört med
den dag då spliten tillkännagavs. Det betyder alltså att i genomsnitt, uppfat-
tas och värderas aktieuppdelningar som något positivt av marknadens aktö-
rer. Förekomst av en positiv överavkastning är i linje med tidigare studier.

Genom att utnyttja detaljerad ägarinformation framkommer det också att
antalet privatpersoner som aktieägargrupp ökar efter aktieuppdelningen.
Detta indikerar att ägarbasen de facto har breddats efter en split, vilket över-
rensstämmer med Baker och Gallagher (1980). Resultaten från vår under-
sökning visar att ägarstrukturen ändrats då privatpersoner har en relativt
mindre ägarandel efter split, till förmån för både utländska investerare och
svenska institutioner, både sett till röststyrka och aktievärde.

Vår studie visar alltså att ägandet i aktier av svenska privatpersoner mins-
kar efter en split, vilket inte är i linje med Fernando et al. (2004). Vår studie
visar å andra sidan att såväl svenska som utländska institutioner ökar sitt
relativa innehav efter en split. Genom att ansluta oss till det synsätt som pre-
senterades av Rubin och Smith (2009) kan det tolkas som att en anledning
till en split kan vara att minska aktiens företagsspecifika risk, då det institu-
tionella ägandet ökar. Resultat av vår studie överrensstämmer då med
Mason, Shelor (1998) som också visat ett ökat institutionellt ägande efter en
split. Huruvida ökningen beror på institutionernas vilja att investera i företag
som genomför split eller om institutionerna utövar aktieägartryck på före-
tagsledningarna att genomföra split ligger dock utanför syftet med förelig-
gande artikel. 

Enligt Perrini et al. (2008) kommer ägarnas kontroll och möjlighet till
övervakning att minska när ägandet blir mer utspritt. En tolkning av denna
åtgärd är att företagsledningen genom åtgärden kan stärka sitt inflytande
genom att minska ägandet från en eller flera institutioner. En split kan där-
med användas av företagsledningen för att minska aktieägarnas möjlighet till
påverkan och övervakning och därmed stärka företagsledningens maktposi-
tion i företaget. 

Som redovisas i tabell 2, föreligger en signifikant skillnad i ägarkoncen-
tration före respektive efter tillkännagivandet av en aktieuppdelning. Ägar-
koncentrationen approximeras med ägandet i antalet aktier (cash flows) såväl
som i rösträtt. I båda fallen fann vi att ägarkoncentrationen minskar efter en
split, vilket implicit medför att företagsledningens roll förstärks i och med att
ägarstyrkan minskat. Förutom Herfindahl-index (definierad som summan
av kvadrerade ägarandelar för samtliga ägare, både per aktie och per rösträtt
multiplicerat med 100) visas Hartzell-Starks index (som anger hur stor andel
av det totala institutionella ägandet som de fem största aktieägarna äger).
Som framgår av tabell 2 gäller att även detta index är lägre efter genomförd
aktieuppdelning. 
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Tabell 2. Ägarkoncentration före respektive efter en aktieuppdelning

I tabell 3 redovisas förändringar i ägandet före och efter en split. I Panel A
visas förändringen i kapital och i Panel B i rösträtt. Två tidpunkter efter
genomförandet utnyttjas, 6 respektive 12 månader efter split. Som framgår
av tabellen ökar främst de utländska placerarna sin ägarandel, i kapital (röst-
rätt) ökar medianvärdet från 19,10 % (15,31 %) till 23,50 % (19,76 %) för
den längsta perioden (+12 månader) och skillnaderna är också statistiskt sig-
nifikanta på 5 %-nivån.

Tabell 3. Förändringar i ägarstruktur

Före Efter (+6) Efter (+12)

Medelv. Median Medelv. Median Medelv. Median

(Std.avv.) (Std.avv.) (Std.avv.)

Aktieägarkoncentration (n=88)

Herfindahl-aktier 8,25 6,62 7,47 6,18 7,22 5,56

(5,65) (5,14) (5,43)

Herfindahl-rösträtt 15,73 9,83 14,83 9,77 15,04 8,83

(14,91) (14,24) (15,48)

Hartzell-Starks index 0,97 0,75 0,84 0,66 0,81 0,64

(0,82) (0,63) (0,59)

Före Efter (+6) Efter (+12)

Medelv. Median Medelv. Median Medelv. Median

(Std.avv.) (Std.avv.) (Std.avv.)

Panel A: Ägarförhållanden, kapital (n=88)

Svenska individer 39,70 39,65 36,88 36,87 36,37 36,51

(23,67) (23,01) (22,99)

Svenska institutioner 35,62 33,70 36,84 31,59 37,14 33,66

(20,13) (19,60) (20,20)

Utländska placerare 24,67 19,10 26,28 2,58 26,49 23,50

(20,94) (19,12) (18,55)
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Avslutande kommentarer

Motiv till att företag genomför splits kan var flera men föreliggande studie
visar att aktieägarna inte verkar vara indifferenta till en aktiedelning. Detta
baseras på att de ägarförhållanden vi kunnat mäta förändras efter en split;
genom en förskjutning från privata investerare till svenska institutioner och
utländska placerare. 

Det ökade institutionella ägandet till trots så sjunker ägarkoncentrationen
på grund av ökat antal ägare, vilket indikerar att vissa ägare får en svagare
kontrollfunktion gentemot företagsledningen jämfört med vad de hade före
aktieuppdelningen. Vi tolkar detta som en indikation på en maktförskjut-
ning till företagsledningen. 
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EU:s sociala dimension

Susanne St Clair

När den europeiska ekonomiska gemenskapen bildades var avsikten att
skapa fred och välstånd i Europa. Genom att avveckla nationella hinder för
handel och skapa en gemensam marknad där varor, tjänster, personer och
kapital kan röra sig fritt under samma förhållande som råder på en nationell
hemmamarknad skulle den europeiska ekonomin skjuta fart. För detta ända-
mål tilldelades gemenskapen vittgående lagstiftningskompetens och kraft-
fulla verktyg. Strategin lyckades, den gemensamma marknaden har genere-
rat tillväxt genom att gynna handel och näringsliv. Det europeiska samarbe-
tet var således inriktat på att förbättra medlemsländernas ekonomi. Hur den
ekonomiska välfärden sedan fördelades var en fråga för medlemsländernas
fördelningspolitik. Sociala frågor och välfärdspolitik var medlemsländernas
ensak.

Nya samarbetsområden

Den tid då samarbetet uteslutande inriktade sig på handel och näringsliv är
emellertid förbi. EU har numera även som målsättning att förbättra medbor-
garnas sociala villkor. I EG-fördragets inledande principer, vilka sätter ramen
för fördraget i sin helhet, har till de tidigare utpräglat ekonomiska målfor-
muleringarna tillkommit främjande av socialt skydd, sysselsättning och höj-
ning av livskvalitet. För genomförande av dessa målsättningar har till fördra-
gets avdelning för sociala frågor fogats nya samarbetsområden, såsom social
trygghet och socialt skydd, arbetsrätt, sysselsättning, utbildning och hälsa.
EU:s kompetens inom den gemensamma marknaden är dock fortfarande av-
sevärt mycket starkare än inom övriga samarbetsområden. Beträffande social
trygghet och socialt skydd skall gemenskapen endast stödja och komplettera
medlemsstaternas verksamhet samt verka för en modernisering av systemen.
Lagstiftningskompetensen är begränsad till minimidirektiv som måste tas
med enhällighet i rådet. Inom områdena sysselsättning, hälsa och utbildning
sträcker sig EU:s åtgärder endast till samordning av gemensamma projekt
och allmänna rekommendationer. 
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De i principerna angivna målsättningarna har även inverkan på tolk-
ningen av den gemensamma marknadens fria rörlighet. En konsekvens är att
den fria marknadens funktion inte nödvändigtvis har företräde framför soci-
ala intressen. Även om, i ett större sammanhang, ekonomisk tillväxt och väl-
färd hänger samman så uppstår oundvikligen spänningar mellan ekonomiska
och sociala intressen. Intressekonflikten illustreras väl i Laval-målet, där det
lettiska byggföretagets intresse av att fritt utöva tjänster i ett annat medlems-
land kolliderade med Byggnads intresse av ett heltäckande kollektivavtal.
Domstolen inledde sin motivering med att konstatera att social trygghet
numera är en av målsättningarna för EU samt att kollektivavtal i sig är för-
enligt med fördragets bestämmelser. I detta fall fann domstolen dock att de
negativa effekterna på den fria rörligheten som följde av Byggnads stridsåt-
gärder inte stod i proportion till de fördelar som ett svenskt kollektivavtal
skulle innebära för de lettiska arbetstagarna. Att det sociala skyddsintresset
här vägde lättast kan ha sin förklaring i det faktum att de lettiska byggarbe-
tarna redan omfattades av ett lettiskt kollektivavtal samt att arbetsgivaren
Laval accepterat den i det svenska kollektivavtalet föreskrivna minimilönen.

Enskilda domstolsavgöranden kan ge svar på väsentliga tolkningsfrågor
och förbjuda specifika nationella åtgärder. För en gemensam socialpolitik
krävs emellertid gemensamma lösningar. Ett sätt att avsevärt vidga möjlig-
heterna för en aktiv socialpolitik är att inlemma allmännyttiga tjänster i ge-
menskapsarbetet. Kommissionen har under en längre tid arbetat för att, vad
som i EU-sammanhang benämns, tjänster av allmänt intresse skall inlemmas
i det europeiska samarbetet, ett arbete som intensifierats under senare år och
tilldragit sig stort intresse. EU:s roll i arbetet med att forma framtiden för
tjänster av allmänt intresse har hamnat i centrum för debatten om den euro-
peiska samhällsmodellen. Det är dock oklart vad som avses med begreppet
tjänster av allmänt intresse. Begreppet återfinns inte i fördraget utan har vuxit
fram under kommissionens arbete och förekommer nu som ett vedertaget be-
grepp i officiella EU dokument. Det förklaras vagt såsom omfattande både
affärsmässiga och icke affärsmässiga tjänster som myndigheter anser vara av
allmänt intresse och som därför skall omfattas av skyldigheten att tillhanda-
hålla allmännyttiga tjänster. Den gemensamma nämnaren för alla tjänster
under samlingsbegreppet tjänster av allmänt intresse synes vara ansvarsfrå-
gan. Det är samhällets ansvar att dess medborgare har tillgång till tjänster av
allmänt intresse. Hur verksamheten sedan organiseras eller finansieras saknar
betydelse. Den kan bedrivas i såväl offentlig som privat regi och finansieras
vanligen (men inte nödvändigtvis) helt eller delvis av allmänna medel.

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, såsom tillhandahållande av nät-
verk för energi-, vatten- och transport, räknas hit. Här befinner vi oss på mer
kända marker. Denna typ av allmännyttiga tjänster är nödvändiga för den
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gemensamma marknadens funktion. Tjänster av allmänt ekonomisk intresse
har varit föremål för omfattande liberaliseringslagstiftning och omnämns
även i EG-fördragets konkurrrensbestämmelser. Beträffande de övriga all-
männa tjänsterna av allmänt intresse, dvs. icke ekonomiska tjänster, rör vi oss
på för EU-samarbetet mindre kända marker. Hit hör samhällstjänster inom
det vi i Sverige skulle benämna välfärdsektorn. Som exempel har nämnts so-
ciala tjänster såsom vård, omsorg, social trygghet, arbetsförmedling och all-
männyttiga bostadsföretags tillhandahållande av bostäder.

EU har som tidigare nämnts tilldelats viss lagstiftingskompetens i sociala
frågor, om än i begränsad omfattning och därtill klent utnyttjad. Samtidigt
har välfärdspolitik i betydelsen fördelningsfrågor ansetts som medlemslän-
dernas interna angelägenhet. Varje land bestämmer sitt eget välfärdssystem,
beroende på tradition och inrikespolitik. Fördelningspolitikens verkställig-
het sker emellertid genom att välfärdssystemet tillhandahåller tjänster och
transfererar medel efter behov. Stora delar av fördelningspolitiken kan såle-
des ses som sociala frågor. Det blir därmed oklart i hur hög grad tjänster av
allmänt intresse redan inryms i gemenskapskompetensen. Det är däremot
uppenbart att medlemsländerna i nuläget inte vill lämna ifrån sig ytterligare
lagstiftingskompetens i dessa frågor. Kommissionens strävande att inlemma
tjänster av allmänt intresse i gemenskapsarbetet har bedrivits i nära samar-
bete med medlemsländerna och genererat ett stort antal arbetsdokument.
Medlemsländerna har härvid uttryckt en tydlig vilja till samarbete och en lika
tydligt ovilja till bindande rättsliga regleringar på EU-nivå. Huruvida arbetet
kommer att avsätta några konkreta spår i gemenskapsrätten är än så länge
ovisst.

Det blev i stället EG-domstolen som, om än i begränsad omfattning,
skrev in tjänster av allmänt intresse i gemenskapsrätten. Denna utveckling
var milt sagt överraskande, och av åtskilliga länder dessutom oönskad. Dom-
stolen hade i sin tidigare praxis förklarat att allmännyttiga tjänster som utförs
i offentligt regi och finansieras genom allmänna medel inte inryms i det EG-
rättsliga tjänstebegreppet och därmed inte omfattas av bestämmelserna om
fri rörlighet i artikel 49. Den gemensamma marknadens fria rörlighet för va-
ror, personer, tjänster och kapital avser endast ekonomisk verksamhet, enligt
fördragets formulering, tjänster som ”normalt utförs mot betalning”. I kon-
sekvens därmed har större delen av medlemsländernas offentliga verksamhet
hamnat utanför EG:s regelverk. I ett antal mål avseende huruvida en patient
som väljer en vårdgivare i ett annat land kan erhålla kostnadsersättning från
det nationella sjukvårdssystemet har EG-domstolen omprövat sin inställ-
ning till vad som kan anses utgöra ekonomisk verksamhet. Frågan ställdes på
sin spets vid prövningen av det brittiska sjukvårdssystemet. Den brittiska
medborgare Yvonne Wyatt tröttnade på att vänta på operation för att få sin
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utslitna höftled utbytt. Hon reste till Frankrike, fick en höftprotes inopere-
rad för 3 900 pund och vände sig sedan till det brittiska sjukvårdssystemet,
National Health Service (NHS), för ersättning av kostnaderna. NHS finan-
sieras direkt av staten, huvudsakligen genom skatteintäkter, och tillhanda-
håller kostnadsfritt sjukhusvård till personer som stadigvarande vistas i Stor-
britannien. Ersättning för vård tillhandahållen av den privata sjukvårdssek-
torn ersätts inte av NHS. EG-domstolen avstod från att besvara den frågan
om sjukhusvård som tillhandahålls inom ett system som NHS utgör tjänster
i fördragets mening. I stället fastställde domstolen utan vidare motivering att
frirörlighetsreglerna är tillämpliga, oavsett hur det nationella systemet fung-
erar. Domstolen hade i tidigare rättsfall slagit fast att det inte är nödvändigt
att tjänsten betalas av tjänstemottagaren, så länge betalningen utgör ersätt-
ning för en ekonomisk verksamhet. Rätten till fri rörlighet sades inte bara
innebära rätt för tjänsteutövare att tillhandahålla tjänster utan även rätt för
tjänstemottagare, i detta fall personer som behöver medicinsk behandling,
att bege sig till ett annat medlemsland för att motta vård. En konsekvens av
domen är att vårdtagare, under vissa givna omständigheter, skall kunna
vända sig till såväl vårdgivare i andra medlemsländer som i hemlandet och få
vården bekostad av det egna landets sjukförsäkringssystem. I och med fallet
Wyatt står det klart att inte bara privat vård utan även offentliga sjuk- och
hälsovårdssystem omfattas av artikel 49. Därmed har tjänster av allmänt in-
tresse kommit att omfattas av fördragets bestämmelser om fri rörlighet.

Rättsligt blev konsekvensen en osäkerhet avseende gränserna för artikel
49. Det kan hända att endast sjuk- och hälsovården berörs. Det kan också
hända att bedömningen om ekonomisk verksamhet smittar av sig på andra
samhällstjänster. Kan exempelvis det allmänna utbildningsväsendet komma
att bli föremål för en lika kreativ tolkning av artikel 49? Den allmänna
grundskole- och gymnasieutbildningen i Sverige skulle ses som en ekono-
misk verksamhet, den är ju faktiskt redan prissatt med en skolpeng. Om en
elev väljer att förlägga sin skolgång i en annan kommun så är det under vissa
omständigheter möjligt att flytta med sig skolpengen. Det borde därmed
vara möjligt att flytta med sig skolpengen utomlands, på samma villkor som
det är möjligt att ta med sig skolpengen till en annan kommun. På samma
sätt förhåller det sig med barn- och äldreomsorg. Även här har stat och
landsting bemödat sig om att skapa ekonomiska beräkningsmodeller. Att
den svenska modellens välfärdstjänster kan ses som ekonomisk aktivitet för-
stärks av att den privata sektorn vunnit insteg inom områden som tidigare
varit förbehållna den offentliga sektorn. Såväl inom vård, omsorg och skola
finns nu privata aktörer vars verksamhet helt eller delvis finansieras av skatte-
medel.
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Avslutande reflektioner

Som avslutande reflektioner kan sägas följande. Det står klart att EU numera
även har en social dimension. Ny målformulering och nya samarbetsområ-
den har givit EU ansvar i sociala frågor. Var gränserna går mellan EU:s och
medlemsländernas ansvar är dock oklart. En försiktig tolkning är att EU
skall motverka negativa konsekvenser av den fria rörligheten. Den fria rör-
ligheten för företag kan leda till sämre villkor för arbetstagare. EU:s sociala
ansvar bör därför vara att motverka dumpning av löner och arbetsvillkor. Här
kan konstateras att gemenskapen inte förmått att använda sig av den lagstift-
ningskompetens den faktiskt tilldelats för främjande av social trygghet och
socialt skydd. Medlemsländerna har inte lyckats enas om gemensamma
minimilöner. En liten framgång är dock de bestämmelser om arbetstid som
antagits. EU har således inte fullt ut tagit det delade ansvar för sociala frågor
som tilldelats. I rättvisans namn får tilläggas att medlemländerna satt käppar
i hjulet för många av de sociala förbättringar som kommissionen föreslagit.
Den pågående diskussionen om tjänster av allmänt intresse gör dock att
EU:s engagemang i sociala frågor får ses ur ett nytt och vidare perspektiv.
Här väcks också frågor om legitimitet, icke-ekonomiska tjänster av allmänt
intresse nämns inte i fördraget. Till det förslag till nytt fördrag (Lissabonför-
draget) som för närvarande ligger för ratificering är fogat ett särskilt proto-
koll där vikten av väl fungerande tjänster av allmänt intresse slås fast. Någon
kompetensöverföring till EU ingår inte i förslaget. Hur det än går med rati-
ficeringen av Lissabonfördraget så kommer EU:s lagstiftningskompetens
därmed inte att påverkas. Vi vet dock av erfarenhet att till synes verknings-
lösa markeringar kan utgöra starten för kommande kompetensutvidgningar.
Protokollet bör därför ses som en viktig indikation på gemenskapens fram-
tida inriktning.

Under tiden har EG-domstolen genom sin kreativa tolkning av artikel 49
skapat en marknad för välfärdstjänster. Denna sakernas ordning är inte helt
lyckad. Om nu EU-rätten skall vinna insteg i medlemsländernas nationella
välfärdssystem så bör det ske i ordnad form, genom överenskommelser och
sekundärrätt i EU:s beslutande organ. Ett sådant tillvägagångssätt uppfyller
krav på legitimitet och skapar förutsättningar för ett europeiskt välfärds-
bygge på solid grund.

Det europeiska samarbetet håller i denna stund på att förändras och ut-
vidgas inom områden som kommer att få direkta konsekvenser för nationella
välfärdssystem. Skall vi även fortsättningsvis utgå från att staten har det
huvudsakliga ansvaret för medborgarnas välfärd eller vill vi, helt eller devis,
bygga det framtida välfärdssamhället på gemenskapsrättslig grund? I så fall,
hur skall det gå till? Minimiregler? Ömsesidigt erkännande? Samordning
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mellan nationella välfärdssystem? Frågan om hur det framtida välfärdssam-
hället skall se ut måste diskuteras öppet och ingående. Nu är hög tid för all-
män debatt! 
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De gotländska företagarna och 
forskarna – läge att samarbeta?

Mathias Cöster

I den samhällsekonomiska debatten påtalas ofta betydelsen av att få fler män-
niskor att starta företag och den centrala roll som entreprenörer har i en mark-
nadsekonomi. Bland annat anses att det finns ett samband mellan nyföreta-
gande och en gynnsam långsiktig samhällsekonomisk utveckling. Detta an-
tagande återspeglar en tro på att många småföretag ger ökad ekonomisk
tillväxt, framförallt om dessa företag också samverkar i olika former av nät-
verk. Ett regionalt exempel där denna tes har fått genomslag är Gotland, där
man under hösten 2007 bildade föreningen Tillväxt Gotland. Föreningens
syfte är att skapa tillväxt och stärka företagsklimatet genom att vara ett forum
där dialogen mellan olika aktörer på Gotland underlättas. Tron på nätverk
som en modell för tillväxt kan även ses som förankrad inom Gotlands kom-
muns politiska ledning. Kommunfullmäktiges ordförande Eva Nypelius, ut-
tryckte i samband med Näringslivsdagen i november 2008, då bland annat
olika typer av nätverk var i fokus, att år 2011 ska Gotland utses till årets till-
växtkommun.

Offentliga organisationer och företag, som Gotlands kommun, Försäk-
ringskassan och Svenska Spel, har idag, liksom i många glesbygdsregioner i
Sverige, en dominerande ställning som arbetsgivare. Därutöver finns det på
Gotland ett stort antal småföretag inom ett flertal olika branscher. Inom
vissa branscher har det blivit relativt vanligt att dessa småföretag aktivt sam-
arbetar inom olika typer av nätverk. Ett exempel är Produkt Gotland, ett
nätverk med ursprung inom livsmedelsindustrin som initialt bestod av fem
medlemmar. Tolv år senare har denna grupp utökats till att omfatta ett 40-
tal medlemmar från olika branscher och i och med detta har även syftet för
nätverket utvidgats. I dagsläget är ett av huvudmålen att skapa förutsätt-
ningar för utveckling av företag och entreprenörsanda på Gotland. 

Exemplen ovan kan ses som illustrationer på en tro om att samverkan
inom nätverk skall bidra till en positiv ekonomisk utveckling för de delta-
gande småföretagen och i förlängningen det omgivande lokala samhället.
Det finns dock forskningsresultat som pekar i motsatt riktning. I en debatt-
artikel i Dagens Industri (2008) skriver professor Per Lind att småföretag
skapar förhållandevis få nya jobb. Istället är det företag med fler än 200
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anställda som står för jobbtillväxt, då tillväxten av anställda i dessa är betyd-
ligt högre än tillväxten av antal företag. För småföretag råder istället ett
omvänt förhållande, tillväxten i antal anställda är här något lägre än tillväx-
ten i antal företag. Dock, att mäta tillväxt genom att studera utvecklingen av
antalet anställda bygger på en uttolkning av aggregerad statistik och repre-
senterar därför endast ett specifikt perspektiv. Denna typ av studie säger
däremot väldigt lite om regionala variationer och ingenting om ”output” från
nätverk av småföretag. För att försöka mäta om, och i så fall på vilket sätt
olika nätverk av småföretag bidrar till ekonomisk tillväxt krävs andra typer
av kompletterande studier med ett mer uttalat mikroperspektiv. Syftet med
sådana studier kan vara att ge insikt i om småföretagarnätverken är genuina
tillväxtmotorer eller enbart trevliga branschsällskap som genererar lite eller
obefintlig output till det samhälle de verkar inom. 

”Samarbete gynnar alla och skapar en Gotlandsanda, det ger ’kulpoäng’,
sa den lycklige pristagaren på Företagardagen i går.” (Gotlands Tidningar,
2008).

Innovationer och ekonomisk utveckling

Om man skall försöka uttala sig ifall nätverk av småföretag bidrar till regio-
nal ekonomisk tillväxt, så finns det ett flertal olika metoder för att studera
detta. I vad som har kommit att benämnas den Svenska tillväxtskolan föror-
das fokus på mikrostudier. Exempel på sådana mikrostudier återfinns i Dah-
méns (1942, 1950) koncept ”utvecklingsblock”. I sina arbeten betonar Dah-
mén (1950) att ekonomisk utveckling främst studeras genom att man iden-
tifierar på vilket sätt nya produkter, ny teknologi, nya organisationer och nya
marknader föds, utvecklas och konkurrerar med redan etablerade. Detta syn-
sätt delas av till exempel Carlsson (1995, 1997) som bland annat har vidare-
utvecklat det i teorier om teknologiska system. 

Dessa resonemang om ekonomisk utveckling grundar sig i Schumpeters
(1934) arbeten. Han beskriver ekonomisk utveckling som ett tillstånd av
kreativ förstörelse (”creative destruction”) där nya kombinationer av teknik,
organisationer och processer utkonkurrerar redan etablerade. 

Denna uppfattning kommer också till uttryck i Dahmén (1950) och
Carlsson (1995, 1997), vilka menar att innovationer utgör själva motorn i en
dynamisk och levande ekonomi. En innovation är enligt författarna mer än
bara en enskild uppfinning. Den består av alla de aktiviteter som krävs för att
en ny produkt eller tjänst skall utvecklas. Exempelvis kan en innovation ut-
göras av produkter, processer, organisationer och marknader. Ett annat ut-
märkande drag för innovationer är att de sällan kommer fullt utvecklade,
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istället tenderar de att genomgå en kontinuerlig utveckling under större de-
len av sin livscykel. 

Ett problem med innovationsutveckling i småföretag är dock att detta kan
kräva finansiella och personella resurser som företaget inte har tillgång till
inom den egna organisationen. Ett sätt att möta dessa utmaningar kan för
det enskilda företaget vara att samverka med andra företag inom någon form
av nätverk. 

Koordinering av nätverksorganisationer

Verksamhet som koordineras i gränsöverskridande relationer återfinns på
flera håll i samhället, bland annat som småföretagarnätverk. I nätverksorga-
nisationen ligger det ofta förväntningar på en mängd underförstådda förde-
lar. En del är explicit uttryckta, men det finns även något av en obestämd all-
män uppfattning att nätverksstrukturen är den rätta och att denna modell
ligger rätt i tiden. Denna tilltro kan bland annat bero på att företag idag ofta
möter krav på att de förväntas bemästra den osäkerhet som skapas genom
snabba förändringar i deras ekonomiska, institutionella och tekniska miljö.
Framgångsrika entreprenörer har lyft fram nätverksrelationer som ett medel
att få snabb tillgång till resurser, exempelvis i form av kunskap som man an-
nars inte skulle ha kunnat etablera internt (Sjöstrand, 2004). Det går dock
att ifrågasätta de positiva aspekter som tillskrivs nätverksorganisationer. Det
är till exempel inte självklart att ett nätverk bidrar till en positiv utveckling
för de företag som medverkar. Koordinering och styrning av ett nätverk rym-
mer motstridiga tendenser som i vissa fall kan uppfattas som paradoxer, vilka
kräver en ständig balansering. De spänningar som kan uppstå gäller bland
annat samspelet mellan interorganisatorisk koordination och intraorganisa-
torisk kontroll; motsättning mellan standardisering och flexibilitet etc. Ge-
nom att lägga fokus på en aspekt riskerar företag som ingår i ett nätverk att
samtidigt begränsa en annan 

Lokal samverkan mellan forskning och 
näringsliv en väg framåt

Betyder detta att de gotländska entreprenörerna och småföretagarna är helt
fel ute när de samarbetar inom olika former av nätverk? Beroende på hur och
till vem man ställer frågan så kan svaret bli både nej och nja.
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Nej, om man frågar företagaren som kontinuerligt tycker sig få positiva
återkopplingar från sin medverkan i olika nätverk. Nja, om man frågar fors-
karen som försöker förstå och förklara fenomen som kan observeras i det
lokala omgivande samhället. 

Nja som svar kan betraktas som tämligen urvattnat och menlöst. Det gäl-
ler dock att ha i åtanke att forskningens uppgift sällan är att leverera de enkla
svaren och de snabba lösningarna. Istället handlar forskning, och framförallt
samhällsvetenskaplig sådan, om att kritiskt granska observerbara fenomen
och utifrån tidigare forskning försöka uttala sig om det som observeras. Från
dessa uttalanden står det sedan fritt för var och en att göra sina egna tolk-
ningar och tillämpningar, det är dock inte i första hand forskarens roll att
åstadkomma dessa. För det finns det bland annat något som i allmänt språk-
bruk kallas konsulter.

Att studera hur nätverk av småföretag bidrar till ekonomisk tillväxt på
Gotland, är ett utmärkt exempel där samverkan mellan forskningen och det
omgivande samhället (småföretagarna och deras kunder) kan bidra till ett
fruktbart nja. För att studera denna fråga kan man ta utgångspunkt i inno-
vationers centrala betydelse för ekonomisk utveckling. Uppkomst, utveck-
ling och kommersialisering av innovationer kan betraktas utifrån ett så kallat
innovationssystem perspektiv. Bergek m.fl. (2008) påpekar att detta synsätt
har blivit alltmer accepterat som en systematisk metod för att studera fram-
växt av innovationer, industriell omvandling samt ekonomisk utveckling. Ett
innovationssystems olika komponenter utgörs av de aktörer, nätverk och in-
stitutioner som bidrar till utveckling, spridning och tillämpning av innova-
tioner.

På Gotland finns goda möjligheter att studera nätverk av småföretag ut-
ifrån ett innovationssystemperspektiv. Exempelvis kan det till en början ske
genom en kartläggning av olika nätverks utveckling från deras etablering och
uppstart fram till idag. Denna kartläggning bör bland annat omfatta en eko-
nomisk analys av de i nätverken ingående företagen. Detta uppnås genom att
företagens ekonomiska rapportering studeras före respektive efter det att
företaget blev en del av nätverket. 

Vidare kan man även kartlägga de innovationer som respektive företag
under sin tid i nätverket har utvecklat och kommersialiserat. Därefter kan,
utifrån ett kombinerat innovationssystem- och nätverksperspektiv, analys
ske av nätverkets innovationsprocess och de resultat som uppnåtts. Det över-
gripande syftet med en sådan studie skulle kunna vara att kartlägga på vilket
sätt samarbete i nätverk bland småföretag bidrar till framväxt, vidareutveck-
ling och spridning av nya innovationer. Vidare kan man i studien även
undersöka hur dessa innovationer påverkar den ekonomiska utvecklingen i
de företag som ingår i nätverket och för nätverket som helhet. Baserat på
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slutsatser kring detta kan man sedan även försöka komma fram till vilket
påverkan nätverken har på det omgivande samhället. 

Är det då möjligt att genomföra denna typ av forskningsprojekt på Got-
land? Absolut, men först måste vi, forskaren och företagaren, sätta oss ner
och bekanta oss med varandra och de förutsättningar som vi jobbar utifrån.
Exempelvis måste forskaren få småföretagaren, som är van att fatta snabba
och självständiga beslut, att inse att forskningen inte är någon ”quick fix”.
Däremot kan den vara alldeles utmärkt att tillämpa för att bättre underbygga
det strategiska arbetet i företaget. Likaså behöver företagaren få forskaren att
inse vilken verklighet som denne är verksam i. En verklighet som kräver dag-
lig problemhantering och beslutsfattande och där begrepp som vision och
strategi inte alltid står högst upp på dagordningen. 

När väl forskaren och företagaren börjar förstå varandra finns det förut-
sättningar för ett fruktbart samarbete. Framförallt eftersom vi i grund och
botten förenas av en stark känsla för ön med namnet Gotland. För att citera
vinnaren av årets företagare år 2008: ”Samarbete gynnar alla och skapar en
Gotlandsanda” (Gotlands Tidningar, 2008).
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Baltikum bortom Big Brother
Några tankar kring granskningssamhällets 
transnationella dynamik

Matilda Dahl

Då den ”järnridå” som delat Europa under närmare ett halvt sekel föll 1989
inleddes en period av snabba och omvälvande förändringar i Sveriges Öster-
sjögrannländer Estland, Lettland och Litauen. De gick från att ha varit plan-
styrda enligt sovjetisk femårsmodell till att bli marknadsekonomier enligt
västlig modell. De ansökte om medlemskap i EU. Efter intensiva år av an-
passningsprocesser blev de baltiska länderna tillsammans med fem andra
länder från det forna östblocket medlemmar i maj 2004. EU-medlemskapet
var ett resultat av genomgripande förändringar framdrivna av olika anpass-
ningsprocesser och styrningsmekanismer ( Jacobsson, 2009). 

Ländernas förändring skedde varken evolutionärt eller på ländernas eget
initiativ. Tvärtom spelade internationella organisationer och de gamla väst-
länderna en aktiv roll i de nya ländernas transformation. Administrativa
strukturer och regelverk infördes under påverkan av hägrande EU-medlem-
skap och massivt ekonomiskt stöd utifrån. Internationell övervakning (”mo-
nitoring”) var vardagsmat. EU-kommissionen och en mängd organisationer
granskade länderna på områden som bedömdes som viktiga för att de skulle
kunna klara av ett medlemskap i EU (Dahl, 2009). 

När jag påbörjade min forskning om Estland, Lettland och Litauen 2002
var de ännu inte medlemmar i EU och mängden ”information” om hur ”det
stod till” i dessa ”nya stater” som var under ett starkt förändringstryck var
överväldigande. För att lära mig mer om utvecklingen i Östeuropa läste jag
en mängd rapporter, studerade ekonomiska indikatorer, och samlade på mig
en mängd texter och siffror om dessa länder. Jag vadade in i en flora av utvär-
deringar (”Evaluations”), åsikter (”Opinions”) och rankingar som alla sände
ett budskap om hur demokratiska, korrupta, marknadsekonomiska eller väl-
organiserade länderna var. Men hur mäter man egentligen om ett land är
demokratiskt? Hur går det till när man tar fram framstegsrapporter (”Pro-
gress reports”)? Hur kan ett lands korruption förmedlas via en siffra? Kan
man ens mäta länders transformation och vad innebär det i så fall? Innan de
blev medlemmar i EU var de baltiska länderna utsatta för en intensiv gransk-
ning, typisk för det granskningssamhälle vi lever i idag.
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Jag kom alltså att intressera mig inte främst för ländernas utveckling som
sådan, utan för internationella organisationers granskning av denna utveck-
ling. Granskning är ett mäktigt verktyg för den som vill styra, men det är inte
säkert att granskning enbart styr på det sätt man har tänkt sig. Ingen grans-
kare förutsåg till exempel det utsatta och därmed också sårbara läget som
länder som Lettland kom att hamna i i och med den globala finanskrisen.
Tvärtom beskrevs Lettland som ett ekonomiskt underverk, eller en ekono-
misk ”tiger”. Vad fanns då för alternativ efter murens fall? Kunde man agerat
annorlunda? Det gamla Europa och dess organisationer gjorde vad man
ansåg bäst, möjligen mot bättre vetande, för att hjälpa det nya Europa på föt-
ter. Tron att ”gör ni bara som vi så ordnar det sig – då blir ni lika moderna,
europeiska och framgångsrika som vi” var stark under transformationens och
EU-anpassningens dryga årtionde. I eftertankens bleka sken bör alla kanske
återigen ställa sig frågor om vad det egentligen var som hände under åren av
anpassning. Vad anpassade sig länderna till och vad får det för konsekvenser
idag? Min forskning visade att genom att skapa på mätbara mål och konstru-
era indikatorer med vilka framstegen kunde avläsas på ett enkelt sätt skapa-
des en framstegssaga i dessa länder (Dahl, 2007). Men frågan är om vi inte
lät oss övertygas av siffrorna bländande enkelhet och därmed blev lite mindre
kloka på transformationens komplexa verklighet?

Jag har sedan dess fortsatt att intressera mig för granskningens makt och
studerar detta i olika sammanhang. Mina nuvarande projekt handlar om hur
något vi kallar ”Östersjöregionen” skapas och om hur finansmarknaderna
omorganiseras. I denna text ämnar jag diskutera frågor som rör granskning,
transparens och kontroll och relatera dessa till dagens finanskris, med ett sär-
skilt fokus på Baltikum.1 

Granskning och kontroll

Granskning är inget nytt. Människor har granskat varandra och blivit grans-
kade i alla tider. Redan på 1700-talet utvecklades idéer om övervakning
(granskning på avstånd) i en bok om utformningen av det perfekta fängelset
”Panopticon”, där alla fångar kunde övervakas utan att de själva märkte det
(Bentham, 1791). Fängelset var uppbyggt som en tårta, men genomskinliga
väggar, i mitten i ett torn satt fångvaktare som övervakade samtliga fångar i
de tårtbitsformade cellerna. Samtidigt som fångvaktaren kunde se alla fångar,
kunde dessa inte veta om de var övervakade eller ej. Dessa idéer inspirerade
sedan en av vår tids mest kända samhällsvetare Michel Foucault att fundera

1 Tack till mina kollegor på Högskolan på Gotland för kommentarer på denna text. 
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vidare på hur makt utövas på avstånd genom införskaffande av kunskap om
det eller den man vill styra (se t.ex. Foucault, 2003).

Vad menas då men granskning? Slår man upp ordet i en ordbok kan man
läsa att det betyder att noggrant undersöka, vanligen med hjälp av syn, men
även med känsel, för att kontrollera och eventuellt korrigera. En synonym till
granskning är kontroll. Granskning och övervakning för lätt tankarna till
misstro. Jag ska minsann syna dig i sömmarna! Om man litar på att något
står rätt till så borde man inte behöva kontrollera det, eller? Eller kan gransk-
ning och kontroll fylla andra funktioner? 

Kontrollera är ju å ena sidan något vi gör då och då i vår vardag utan att
tänka på det: en förälder granskar innehållet i barnens ryggsäckar för att för-
säkra sig om att läxböcker och gympakläder kommit med, det syns rätt tydligt
om så är fallet: ligger kläderna där, ja eller nej? Å andra sidan finns profes-
sioner som ägnar sig åt granskning. Revisorer granskar företags räkenskaper
för att försäkra ägarna om att pengarna finns på rätt konto, att företagets be-
rättelse om tillgångar och skulder stämmer överens med verkligheten. Det är
bl.a. till för att skapa trygghet för aktieägarna som inte själva har insyn i bo-
lagets räkenskaper. Numera granskas inte bara ett företags räkenskaper.
Företag granskas inom en mängd områden, till exempel för för att bli certi-
fierade som miljövänliga, kvalitetssäkrade eller ansvarsfulla (Corporate Social
Responsibility). Journalister granskar politikers förehavanden och fyller där-
med den s.k. ”tredje uppgiften”. Detta är en viktig del i ett demokratiskt sam-
hälle. En politiker som inte låter sig granskas eller journalister som inte tillåts
utöva sitt yrke signalerar allvarliga brister i demokratin. Inom forskningen
har granskning länge fyllt en viktig funktion: forskare granskar andra forskare
för att kvalitetssäkra forskningen. Inom högskolevärlden (liksom på andra
myndigheter) pågår även annan typ av granskning: högskoleverket granskar
hela högskolor och specifika ämnen för att se om de håller tillräckligt hög
kvalité. För inte så länge sen blev det beslutat att resultaten av denna gransk-
ning kommer att påverka framtida medelstilldelning. Som jag nämnde i in-
ledningen så granskar internationella organisationer stater. De mäter om län-
der gjort framsteg inom olika områden: OECD jämför länders förvaltningar,
IMF övervakar staters ekonomiska politik. Länderna betygssätts och jämförs. 

Granskningssamhället: att skapa det granskningsbara

Ovanstående var några exempel som visar på att granskning kan vare en både
betydelsefull och ganska komplicerad aktivitet. Det hävdas att vi idag lever i
ett granskningssamhälle, eller en ”Audit Society” (Power, 1996, 1997), där
fler företeelser blir föremål för granskning. Granskningens resultat har ofta
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betydelse för den granskade. Kommer en organisation eller ett land väl ut ur
granskningen, väntar ofta någon form av belöning: aktieägarnas fortsatta
förtroende, ökad legitimitet genom t.ex. ett miljöcertifikat, medlemskap i en
organisation (EU-medlemskapet förde med sig ekonomiska resurser för län-
derna i form av t.ex. strukturfonder), eller ökad medelstilldelning nästa år
(fallet högskolorna). Men vad granskas egentligen? N är en mamma öppnar
sonens ryggsäck är ju granskningsobjektet givet. Men vad granskar man när
man vill ha reda på om ett land är korrupt? Eller om en högskola håller hög
kvalité? Eller om ett företag agerar ansvarsfullt? I dessa, och många andra
fall, är det inte lika självklart vad som ska granskas och hur. Även om tal om
granskning och transparens lätt för tankarna till att ”något” blir synligt och
därmed kontrollerbart så är det inte alla gånger så enkelt i praktiken. När
organisationer som granskar andra organisationer – stater kan ses som en
form av organisationer (Ahrne, 1998) – är det som granskas inte alltid lika
lätt att ”se”.

Ibland väljer man att granska det som är lätt att granska, man väljer att
mäta det som är lätt att mäta. Det är lättare att se över ekonomiska indika-
torer som BNP än att mäta social trygghet. Därmed synliggörs det som är
lätt att synliggöra, medan annat som kanske inte går att sätta siffror på inte
”syns”. Detta ska inte ses som något konspiratoriskt, utan helt som ett prag-
matiskt förhållningssätt från granskarens synvinkel. 

Granskning kan leda till aktiviteter som inte fanns där, innan gransk-
ningen. Alla som blivit utsatta för granskning i sitt arbete vet att det sällan
är något som går obemärkt förbi. I min forskning har jag kunnat konstatera
att de granskade ofta spelar en mycket aktiv roll i granskningsprocessen. De
måste börja granska sig själva. Och rapportera in svar på de frågor som grans-
karen vill ha svar på. Det tar tid och resurser i anspråk. Granskning skapar
en mängd aktiviteter och processer. Ibland måste man anställa folk som kan
ägna sig åt att rapportera, det gjorde man i statsförvaltningarna i Estland,
Lettland och Litauen. 

Det finns en risk att den starka fokusering på strategiskt planerande och
skapande av mätbara mål som granskningssamhället resulterar i, leder till att
man underskattar problemens komplexitet. Vi människor har historiskt sett
varit usla på att förutspå det oförutsedda, trots att vetenskapen ofta hävdar
motsatsen (Taleb, 2007). När det som kan göras mät- och granskningsbart
tillmäts allt större vikt på bekostnad av det icke mätbara invaggas vi i en före-
ställning om att framtiden är förutsägbar – det verkar ju så lätt att mäta ”hur
det går” och ”hur det kommer att gå”. Genom att granskning producerar till-
talande enkelhet i form av rankningar, mätbara mål och resultat, löper vi än
större risk att bortse från verklighetens svårgripbara dilemman. 
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Finanskrisens rop efter transparens

Många exempel på granskningssamhället tjusning och vår tro på transparens
finns att hämta i dagens debatt om finanskrisen. Denna kris har beskrivits
som unik och den allvarligaste hittills. Många förutspår eller hoppas på att
denna kris ska leda till ett paradigmskifte (Soros, 2008; Shiller, 2008). För-
klaringarna och beskyllningarna har kommit i spridda skurar. Beroende på
vem som talar varierar syndabockarna. Alltifrån felaktiga incitamentstruktu-
rer i form av överdrivna bonusar, ratingbolags naiva riskbedömningar till
USA:s budgetunderskott (överbelåning), bristande reglering, finanssyste-
mets komplexitet har angivits som skäl till finanskrisen. Något de flesta är
rörande överens om är att det behövs mer transparens på världens finans-
marknader. Granskning ses ofta som en lösning på problem.

I ett forskningsprojekt om gransknings- och organiseringsprocesser i
Östersjöregionen med särskilt fokus på finansmarknader kommer några av
finansmarknadens organisationer och deras omvärld att studeras bland annat
med syfte att skapa en förståelse för regionaliseringens ekonomiska (eller fi-
nansiella) praktik.2 Här fokuseras på den organisatoriska nivån: hur påverkar
granskningsprocesser marknadens organisering? Vad innebär egentligen
ökade krav på ”transparens”, för den finansiella praktiken? Kan riskmodeller
och portföljteorier utvecklade inom det nationalekonomiska finansiella pa-
radigmet bli transparenta och öppna upp för granskning? Projektet bedrivs
delvis vid Södertörns högskola men ingår också som en del av ett större
forskningsprogram förlagt vid SCORE (Stockholms Centre for Organiza-
tion Research) som studerar hur marknader organiseras.3 Det tar bland an-
nat avstamp i studier av transformationsprocesserna i de baltiska länderna. 

Som en del av ovanstående forsknings projekt organiserade Högskolan på
Gotland under Almedalsveckan 2009 ett seminarium i samarbete med Sida
Östersjöenheten för att närmare diskutera finanskrisen ur ett regionalt per-
spektiv, med särskilt fokus på Lettland och Sverige. Seminariet gick under
titeln: ”Financial crisis in the Baltic Sea: the making or breaking of a region?”
Till seminariet bjöds in forskare och praktiker från Lettland och Sverige.
Seminariet varade i tre timmar, och innehöll ett antal korta presentationer
och ett flertal paneldebatter och bandades i sin helhet. Diskussionen indela-
des i tre sessioner: den första om dåtid, den andra om nutid och den tredje
om framtid. Nedan följer en beskrivning av några centrala teman som togs
upp i diskussionerna.

2 Projektet finansieras av Östersjöstiftelsen inom ramen för projektet ”Regionaliseringens
transnationella dynamik” samt av mitt stipendium från Wallanderstiftelserna.

3 Programmet heter ”Att organisera marknader” och finansieras av Riskbankens Jubileums-
fond.
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Sverige möter Lettland i Almedalen

Från att ha varit en framgångssaga om regional ekonomisk integration, till-
växt och framtidstro hamnade Lettland, tillsammans med Island, på kartan
som ett av de länder som drabbats värst av finanskrisen. Indirekt drabbade
Lettlands kris Sverige genom att svenska banker gjort stora investeringar i
Lettland. De svenska bankernas exponering i Baltikum har t.o.m beskrivits
som det största hotet mot den svenska ekonomin. Kanske kan detta ses som
ett slutgiltigt tecken på att Östersjöregionens ekonomiska integration som så
länge strävats efter och talats om – fast integrationen hade en baksida få
tänkt på. Å andra sidan har krisen lett till ett spel kring skuldfrågan. Vems
fel var det att det gick som det gick? Vad får finanskrisen för konsekvenser
för Östersjöregionen, i synnerhet för relationerna mellan Sverige och Lett-
land? Vad finns det för visioner för framtiden? Är man intresserad av att för-
stå regionalisering som fenomen så utgör finanskrisen ett intressant studie-
objekt ur ett regionalt perspektiv. Kan en region hantera kriser? Hur gör man
då i så fall?

Den globala finanskrisen har lett till en djup (real) ekonomisk kris i Lett-
land med negativ tillväxt, hög inflation och skyhöga räntor. Ett sätt att ta sig
ur krisen, argumenterar vissa med flera är att släppa den fasta växelkursen vil-
ket skulle leda till en devalvering: laten skulle sjunka i värde (precis som kro-
nan gjorde 1992), lettiska export företag skulle kunna få bli mer konkurrens-
kraftiga och därmed dra igång ekonomin igen. Eller? En annan aspekt av
krisen i Lettland som lyftes fram var bristen på inhemsk produktion och inn-
ovation. I 200 år har den svenska välfärden byggts upp tack vare industriali-
sering och flera framgångsrika och innovativa företag. Situationen i Lettland
ser helt annorlunda ut. Under paroller såsom ”liberalisering, privatisering
och stabilisering” har Lettlands ekonomi byggts upp. Denna var starkt un-
derstödd utländska investeringar i landet: bl.a. EU strukturprogram, svenska
banker och europeiska investeringsbanker har varit med och investerat sitt
kapital i landet. Men vad har dessa då ”köpt”? Investeringarna gick främst
till infrastruktur (EU:s strukturfondsprogram finansierade tex vägbyggen),
”shoppingcentrum” och ”finanskvarter” snarare än till innovativa lettiska
företag. Det regnade pengar över landet, och bankerna konkurrerade om
marknadsandelar, det vill säga slogs om vem som kunde locka flest kunder.
Lettland beskrevs som en ”tigerekonomi”, det rådde ”köpfest” på ”lånade
slantar”, för att använda några slagkraftiga utryck. Med mer ekonomiska ter-
mer: Lettland konsumerade utan att producera. Kan ett land bygga sin egen
välfärd genom att öppnas upp totalt mot omvärlden, istället för att bygga
egna industrier. ”Vi öppnades upp och det flödade in kapital, men vi produ-
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cerade ju ingenting själva” som en av de lettiska debattörerna påpekar, är det
rimligt att bygga ett land så? 

Vem skulle tjäna på en devalvering, vem skulle drabbas? Under de höga
diskussionsvågorna i Almedalen blev det tydligt att Lettland och Sverige inte
satt i samma båt, åtminstone då krisen (eller farhågorna om en utbredd
finanskris i Sverige) var som värst. En devalvering i Lettland skulle ju inne-
burit en än större förlust för de svenska bankerna. Att svenska ekonomer, nu,
när ”faran var över”, ansåg att en devalvering var på sin plats möttes med viss
skepsis. Man skulle ha devalverat långt tidigare – då det gick helt emot
svenska intressen – inte nu. Interna devalveringar har i praktiken redan ägt
rum genom reala lönesänkningar. Omfattande nedskärningar i statsförvalt-
ningen framtvingade av bl.a. IMF:s krav är också en fråga som väckte stark
debatt. Hur ser ett lands framtid ut då stora delar av statsförvaltningen skärs
ner?

Det tål att påminna sig om att en central del av anpassningen för att bli
EU-medlem bestod i att bygga upp just statsförvaltningen genom att bl.a.
nyanställa och utbilda en ny generation tjänstemän i syfte att landet rent
administrativt skulle klara att efterleva EU:s komplexa regelverk. Mycket av
den kompetensen riskerar genom ”krisåtgärderna” att raseras. 

Debatten hettade även till ansvarsfrågan diskuterades. Vem bär egentli-
gen ansvaret för bankernas utlåning? Ett argument som fördes fram var att
svenska banker, om några, borde ”vetat bättre” och lärt något av misstagen i
Sverige 1992. Istället gör man om samma sak igen, varför? Systemet tillät
det, blir ett svar. Det fanns inte tillräckligt med regler som hindrade ban-
kerna från att göra om misstagen, och på kort sikt fanns enorma summor att
tjäna. Bankerna hade inga incitament att göra annat än vad det gjorde. Frå-
gor om moral väcktes samt frågor om regelsystem. Lettland hade ju gjort allt
enligt skolboken, följt EU:s, IMF:s och EBRD:s råd för hur man bör bygga
upp ett finansiellt system. Kritiska röster väcktes mot internationella organi-
sationers roll. 

Riksdagsledamoten Carl B Hamilton, som visat engagemang för Öster-
sjöregionen i många sammanhang, kommenterade betydelsen av solidaritet
över gränserna. Samtidigt har de nationella politikerna ett ansvar gentemot
den egna befolkningen. Det är knappast de svenska politikernas ansvar att se
till att Lettland har ett rimligt regelverk kring utlåning. Samtidigt hamnar
den svenska riksdagen i en form av gisslanposition. Hamilton skriver ett par
månader efter seminariet: ”Det formella tillsynsansvaret för de svenska dotter-
bankerna har legat hos myndigheterna i Baltikum. De svenska bankernas domi-
nerande ställning i kombination med allmänna utrikespolitiska motiv, har dock
gjort att den i praktiken yttersta garanten för bankerna – dvs. den svenska staten
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– har glidit in i ett ansvar för tre stater trots starkt begränsade handlingsmöjlig-
heter för att hantera detta ansvar.”4 Liksom många andra ekonomer, politiker
och forskare landar Hamilton sitt resonemang i att det måste till en bättre
tillsyn över det finansiella systemet. Någon måste granska att banker och
andra följer regler. Finansmarknaden måste bli mer transparent. Detta för
tankarna till granskningssamhällets tjusning.

Hur snabbt kan ett land förändras 
– transformationens baksida

En synpunkt som framfördes i sammanhanget och som får inleda några sista
funderingar var att ett grundproblem var övertron på chockterapi och snabb
förändring (eller transformation). Hur kunde man tro att de ”nya” östeuro-
peiska länderna skulle kunna skapa samma typ av ekonomier som det tog
lång tid för Sverige och andra västländer att bygga upp? Enligt många av
dem som granskade de Baltiska ländernas transition var det fullt möjligt.

För att nämna ett exempel: ett krav som länderna var tvungna att leva upp
till för att bli EU-medlemmar, var att ha en ”fungerande marknadsekonomi”.
Hur en sådan skulle skapas beskrevs t.ex. av den Europeiska utvecklingsban-
ken (EBRD), grundprinciperna byggde på privatisering, liberalisering och
stabilisering. En enorm flora av råd och dåd stod till förfogande, liksom olika
sätt att mäta huruvida ett visst land närmade sig standarden för en marknads-
ekonomi. Detta formuleras även i siffror genom ett flergradig skala från 1 till
4+: där den lägsta siffran motsvarar planekonomi och den högsta (4+) mark-
nadsekonomi. Det gick under många år att följa hur t.ex. just Lettland ut-
vecklades att genom att läsa EBRD:s ”Transition Reports”. Från ”2” och ”3”
inom flera områden blev det alltfler ”4”: or mot slutet av transitionen. Då jag
gjorde studier av internationella organisationers granskaning av de baltiska
ländernas transformation, 2003–2004, började man planera för deras ”gra-
duation” (på svenska ”Examen”) då hjälpinsatserna skulle fasas ut och län-
derna anses vara fullfjädrade marknadsekonomier. 

Ingen förutsåg det utsatta och därmed också sårbara läget som länder som
Lettland kom att hamna i och med den globala krisen. Vad fanns då för
alternativ efter murens fall? Kunde man agerat annorlunda? Det gamla
Europa och dess organisationer gjorde vad man ansåg bäst, möjligen mot
bättre vetande, för att hjälpa det nya Europa på fötter. Tron att ”gör ni bara
som vi, så ordnar det sig, då blir ni lika moderna, europeiska och framgångs-

4 Debattartikel i Dagens industri, 5 november 2009 ”Svenska tillsynsmyndigheter borde ha

stoppat baltkrisen”.
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rika som vi” var stark under transformationens och EU-anpassningens dryga
årtionde. I eftertankens bleka sken bör alla kanske återigen ställa sig frågor
om vad det egentligen var som hände under åren av anpassning. Vad anpas-
sade sig länderna till och vad får det för konsekvenser idag? Man kan hoppas
att vi nu kan lära lite av historien, inte minst inför framtida transformationer.
Snarare än att låta oss bländas av siffrornas objektiva och klara sken bör vi
nog än mer idag fundera på transformationers lokala och historiska kontext.
Vi kan också hoppas att det gamla Europa börjar lära sig om sig själv genom
att studera hur dess egna modeller utvecklas i det nya Europa. Det är i mötet
med andra man ser sig själv, det torde vara än mer relevant i ett sammanhang
då man skapat modeller utifrån sin egen utveckling: vad händer när vår fram-
stegsmodell hamnar i en ny kontext? 

Är Sveriges och andra länders långa utvecklings saga verkligen möjlig att
återupprepa i en snabbversion? Hittills har svaret varit ja. De ekonomiska
kriserna i Baltikum kanske kan föranleda en revidering. Då vi lever i ett sam-
hälle där övervakning, granskning och mätbarhet styr vår föreställningsvärld
är det också viktigt studera hur granskningen påverkar sina objekt och för-
sökas se bortom granskningssamhällets siffror och logik. Finns det kanske
nya vägar, ännu ej uppmätta (eller mätbara) som de dessa länder nu har bör-
jat vandra? 
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Förekomst av extremdagar på 
Stockholmsbörsen

Adri De Ridder

Även om det återstår knappt två månader av börsåret 2009 är det mycket
som talar för att året kommer att gå till historien som ett mycket gynnsamt
år för landets aktieägare. Jämfört med totalavkastningen för svenska börsak-
tier 2008, som innebar ett generellt prisfall med knappt 40 procent indikerar
dagens riktning en avkastning i storleksordningen 40 procent för börsåret
2009! Det betyder också att vi ingalunda är tillbaka på ruta ett eftersom vi
utgår från olika nivåer. Alltså, 100 kr placerade i en svensk indexfond i slutet
av 2007 hade vid utgången av detta år ett värde på 60 kronor om vi utnyttjar
ett kursfall på 40 procent. En börsuppgång med 40 procent under år 2009
innebär emellertid att värdet endast är 84 kronor, alltså klart lägre än det
ursprungliga kapitalet. Den aritmetiska avkastningen flaggar för en avkast-
ning motsvarande noll procent medan förnuftet indikerar en årlig negativ
avkastning (värdetillväxt) på 8,35 procent.1 

De kraftiga värdeförändringar som skett på börsen de senaste åren har
också medfört att fler och fler personer börjat ifrågasätta marknadens effek-
tivitet när det gäller prissättning av aktier på Stockholmsbörsen. Vid samtal
med representanter från klassisk tillverkningsindustri är det inte ovanligt att
de bara skakar på huvudet åt den värdering som sker av företagen på kapital-
marknaden. Någon aktör på finansmarknaden har t.o.m. ifrågasatt giltig-
heten av portföljteorin – teorin som hela ämnesområdet finansiell ekonomi
vilar på.

Värdering av finansiella produkter

Men hur uppstår dessa förändringar i värderingen av aktier? Och varför
varierar aktiekurserna? Svaren på dessa frågor är centrala för placerare efter-

1 Om den årliga genomsnittliga (geometriskt beräknad) årliga avkastningen är –8,35 pro-
cent så motsvarar det en faktor på 0,9165. Placeringens ursprungliga värde var 100 kr och
placeringshorisonten 2 år, dvs. värdet blir efter två år: 100 kr × 0,9165 × 0,9165 = 83,9972
vilket vi avrundar till 84 kronor.
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som det är just värderingen som ligger till grund för om en tillgång skall för-
värvas eller avyttras. Huvudregeln vid värdering av finansiella tillgångar är
nämligen att värdet (eller priset) skall vara summan av de kassaflöden som
innehavaren får – dessutom, de skall vara uttryckta som om de erhölls idag.
Det betyder, för att använda finansiell terminologi, att en vanlig nuvärdebe-
räkning skall ske. Med andra ord, värdet på en finansiell tillgång är nuvärdet
av de kassaflöden som placeraren förväntas få. 

Är tillgången en aktie är det således de framtida aktieutdelningarna som
skall nuvärdeberäknas. Redan här möter vi emellertid på problem; hur skall
avkastningskravet formuleras? Ett ytterligare, om än mer gynnsamt problem,
är att siffersätta eller bedöma placeringens framtida aktieutdelningar. Vi vet
ju att dessa i allmänhet ökar när placeringshorisonten utökas. Låt oss därför
illustrera beräkningarna med ett enkelt exempel. Anta att en placerare köper
en aktie i bolaget LGM. Bolaget har som utdelningspolitik att varje år lämna
en aktieutdelning som uppgår till 3 kr per aktie, varken mer eller mindre.
Dessutom, den kommer alltid att vara 3 kronor. Utdelningen återspeglar ock-
så företagets totala resultat, med andra ord, hela resultatet återförs till aktie-
ägarna.

Om aktieägarnas avkastningskrav är 10 procent (i decimalform 0,10)
innebär det att priset på aktien kan beräknas till 30 kronor (3 kr / 0,10 = 30).
Det är ett s.k. evigt flöde och någon osäkerhet i vår kalkyl finns inte. 

Vi modifierar nu förutsättningarna vilket innebär att företaget ändrar sin
utbetalningspolitik så att endast en del av företagets resultat delas ut till
aktieägarna, resten behålls eller balanseras i företaget för kommande inves-
teringar, produktutveckling etc. En djupare analys av bolaget indikerar också
att utdelningstillväxten beräknas öka med 5 procent per år. Det betyder alltså
att den förväntade aktieutdelningen för det kommande året kan beräknas till
3,15 kr (3,00 × 1,05 = 3,15 kr). Den förväntade aktieutdelningen om två år
beräknas då till 3,31 kr (3,00 × 1,05 × 1,05 = 3,31). Eftersom utdelningsför-
ändringen är oförändrad (5 procent per år) innebär det att vår beräkning kan
modifieras så att vi dividerar den förväntade aktieutdelningen med differen-
sen mellan avkastningskravet och tillväxten i aktieutdelningen. Mer konkret
gäller alltså att priset på aktien, med dessa förutsättningar, kan beräknas till
63,00 kr [(3,00 × 1,05) / (0,10 – 0,05) = 63]. Som framgår av detta exempel
innebär det alltså att värdet på aktien, med de olika förutsättningarna, kan
beräknas till 30 respektive 63,00 kronor.

Sammanfattningsvis gäller att det är tre faktorer som bestämmer priset på
en aktie: a) förväntad aktieutdelning b) aktieägarnas avkastningskrav samt c)
förväntad tillväxt i aktieutdelning. Ändrar vi i någon av dessa variabler, då
kommer vi också att förändra priset på aktien. Här gäller också att relativt
sett marginella förändringar kan medföra ordentliga omvärderingar av pri-
set. I vårt tidigare exempel medförde ett avkastningskrav på 10 procent att
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priset skulle uppgå till 63,00 kr. Om avkastningskravet nu ökar med en pro-
centenhet, alltså till 11 procent, då blir aktiens nya pris 52,50 kr vilket mot-
svarar en minskning med 16,67 procent! – med andra ord, en ordentlig kurs-
justering. Skulle å andra sidan avkastningskravet sänkas med en procenten-
het gäller att den nya kursen kan beräknas till 78,75 kronor vilket innebär en
kursökning motsvarande 25 procent! På motsvarande sätt gäller också att
förändringar i absolut aktieutdelning liksom tillväxttakt påverkar priset.
Med dessa beräkningar i färskt minne är det inte svårt att förstå de tvära kas-
ten på Stockholmsbörsen under det senaste halvåret. Som framgår av ned-
anstående bild, som visar den årliga avkastningen på Stockholmsbörsen
under tidsperioden 1919–2008, gäller dock att för de flesta kalenderåren har
avkastningen varit positiv. Notera också att under den senaste 10-års perio-
den har marknaden kännetecknats av negativa år för åren 2000, 2001, 2002,
2007 och 2008. Med stor säkerhet gäller också att avkastningen för 2009
kommer att hamna långt till höger i figuren. Kasten i avkastningstalen är
således tvära; för en bra beskrivning av volatiliteten på aktiemarknader
rekommenderas studier av Schwert (1989) och Shiller (1989).

Figur 1. Årsavkastning på Stockholmsbörsen 1919–2008 inkl. aktieutdelning

Källa: De Ridder och Råsbrant (2009).
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Ridder (2009), Jones, Walker och Wilson (2004), samt Lucas, Klaassen
(1998) som visar att dessa ökat i påtaglig utsträckning. De två första studierna
analyserar också samband mellan flöden till aktiefonder och räntefonder och
olika mått på risker.

När det gäller analys av extremavkastning är vi primärt intresserade av att
mäta kraftiga förändringar i den dagliga avkastningen på aktiemarknaden,
med andra ord, förekomst av s.k. extremdagar – börsdagar som på ett eller
annat sätt kan sägas vara klart avvikande från det normala. Naturligtvis gäller
också att vi då också tvingas till att bestämma storleken på tröskeln, alltså vid
vilken nivå skall avkastningen för en viss dag klassificeras som en extremdag.
I figur 2 visas förekomst av extremdagar på Stockholms fondbörs under tids-
perioden 1939–2008. Tekniken för att analysera extremdagar är enkel. För
varje börsdag under tidsperioden beräknas avkastningen för index. Därefter
sorteras alla avkastningstal, från den lägsta till den högsta, varpå de som finns
i ”svansarna” analyseras. Innan analysen kan påbörjas gäller dock att vi måste
bestämma oss för tröskeln, alltså avkastningsnivån som innebär att börsda-
gen kan klassificeras som en extremdag. Tidigare studier har utnyttjat skif-
tande nivåer, mellan 1 och 3 procent, och i absoluta tal, alltså såväl minus-
dagar som plusdagar. I figuren utnyttjas en tröskel på 1,5 procent, med andra
ord, har avkastningen under en börsdag sjunkit med 1,5 procent eller mer
alternativt stigit med 1,5 procent eller mer, då klassificeras börsdagen som
en extremdag. Därefter dividerar vi antalet extremdagar med det totala anta-
let börsdagar för varje år och får därigenom en indikation på hur ofta de före-
kommer. 

Figur 2. Förekomst av extremdagar på Stockholmsbörsen, 1939–2008
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Som framgår av ovanstående figur ser vi att förekomsten av dessa specifika
börsdagar ökat sedan 1980-talet. För samtliga börsdagar under tidsperioden
1939–2008, som totalt sett omfattar 18 195 handelsdagar, gäller att 8 pro-
cent av handelsdagarna kännetecknas av att index stigit eller sjunkit med 1,5
procent eller mer. Studeras perioden 1990–99 är motsvarande andel 15,2
procent och för perioden 2000–2008 är andelen 24,7 procent. För den sista
perioden innebär det alltså att mer än en dag i veckan i princip kan klassifi-
ceras som en extremdag. Minimivärdet för den dagliga avkastningen uppgår
till –8,7 procent och maximivärdet är 10,3 procent. Vi nämnde tidigare att
även riktningen är intressant. Eftersom en extremdag kan vara såväl positiv
som negativ är det i analysen också intressant att se hur fördelningen på posi-
tiva och negativa dagar ser ut. Figur 3 anger fördelningen av extremdagar,
alltså hur stor andel av dessa dagar som är positiva (över noll-linjen) respek-
tive hur stor andel av dagarna som är negativa (under noll-linjen). Vi ser i
denna figur ganska tydligt att merparten av extremdagarna varit positiva men
också att kraftiga negativa extremdagar förekommer, och då främst i slutet
av undersökningsperioden.

Figur 3. Extremdagar och fördelning av negativa och positiva dagar, 1939–2008

Sammanfattningsvis gäller alltså att andelen extremdagar ökat sedan 1980-
talet. Ytterligare analys indikerar också att det är större variation (standard-
avvikelse) för negativa jämfört med positiva dagar. Studeras förekomst av
extremdagar under årets månader finner vi att merparten (12,5 %) finns loka-
liserade till årets första månad, dvs. januari. En förklaring till den s.k. januari-
effekten skulle alltså vara att månaden kännetecknas av positiva extremdagar.

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

19
39

19
42

19
45

19
48

19
51

19
54

19
57

19
60

19
63

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

20
08



Adri De Ridder44

Av veckodagarna är det mest förekommande med extremdagar på måndagar
och tisdagar.

Samband eller mönster i frekvens av extremdagar

Ett kännetecken för prisbildningen på aktier är att den sägs vara ”stokastisk”
eller slumpmässig. Det betyder att det inte skall finnas något förutsägbart
mönster i avkastningen.

En intressant fråga är då om det finns ett samband mellan frekvensen av
extremdagar för ett specifikt kalenderår jämfört med föregående. Med andra
ord, ett år som kännetecknas av många extremdagar ”spiller det över” till
nästa år? En metod för att fastställa om det finns ett sådant samband är att
använda linjär regression. Tekniskt sett så innebär det att vi mot bakgrund
av föregående år försöker förutspå antalet extremdagar för det kommande
året. Vi börjar alltså analysen med att fastställa hur många extremdagar det
var 2008 men också för 2007. Vi repeterar detta med motsvarande beräkning
för 2007 och 2006 osv. Vi har alltså att den beroende variabeln är förekomst
av extremdagar ”i år” och att den oberoende variabeln anger förekomst av
extremdagar ”året innan”. Om vi gör detta för alla år under perioden 1940
till 2008, och skattar sambandet, ser vi ett positivt samband som dessutom
är tillförlitligt. I klartext betyder det att frekvensen av antalet extremdagar ett
år ”spiller över” till nästa år. Vi har i och för sig funnit att det finns ett positivt
samband men vår modell är inte fullständig eftersom vi endast kan förklara
knappt 60 procent av förändringen i förekomst av extremdagar innevarande
år jämfört med tidigare år. Å andra sidan gäller att vi i alla fall kan förklara
mer än hälften av denna variation!2 

Avslutande kommentar

Som framgått är de aktievärderingsmodeller som används känsliga för mar-
ginella förändringar i de variabler som ingår i modellerna. Därutöver är
kvantifieringen av aktieägarnas avkastningskrav ingen enkel uppgift. For-
muleras detta krav med utgångspunkt från CAPM-ansatsen (”Capital Asset
Pricing Model”, CAPM) gäller att vi måste beräkna dels aktiens marknads-
risk (betavärde) dels den förväntade riskpremien. Båda dessa komponenter

2 I den linjära regressionen skattas interceptet (eller nivåkonstanten) till 0,0196 (t-värde =
1,96) och den estimerade koefficienten för föregående års frekvens i extremdag till 0,7540
(t-värde = 9,25). Förklaringsvärdet uppgår till 0,568 eller 56,8 %.
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är förenade med en betydande osäkerhet för enskilda aktier och medför osä-
kerhet i våra kalkyler. Att räkna ”bakvägen”, och därigenom kvantifiera den
implicita riskpremien innebär också en osäkerhet. Introduktion av begreppet
extremdagar vid analys av aktiemarknader är intressant eftersom vi därige-
nom kan få ett ”band” som begränsar utrymmet för transaktioner, något som
kan vara aktuellt för främst professionella aktieplacerare men också privat-
personer, se Jones, Wilson (2000). Vår analys visade också att det finns ett
positivt samband i frekvensen av extremdagar, dvs. det finns en tendens till
att om föregående år kännetecknades av sådana dagar, då kommer också
innevarande kalenderår att kännetecknas av extremdagar.
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Turistens informationssökning 
på Internet – en explorativ 
studie av Gotland

Christer Kuttainen

Destinationgotland.se – en av de webbportaler som turister på väg till 
Gotland besöker.

Bakgrund

Forskningsprojektet Turistens informationssökning på Internet har finansie-
rats av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och genomförts i sam-
arbete med Gotlands Turistförening. Projektets övergripande frågeställning
behandlar hur turisten som en konsument söker information på Internet.
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Dagens västerländska turist använder sig allt mer av Internet för att leta
information inför en resa och för att köpa transporter, boende och aktivite-
ter. Exempelvis besökte hälften av alla européer med tillgång till Internet en
webbsida för turism eller resande år 2007 (ETC New Media, (2007)).

De största aktörerna bakom försäljningen av turismprodukter online är
resebyråer, turoperatörer och logiföretag (European Commission, (2006),
s. 61). Det största segmentet i termer av online-intäkter står flygbranschen
för med drygt 50 procent, följt av hotell med cirka 20 procent, och paketresor
med knappt 15 procent (Eyefor Travel, (2008).

Turisten kan betraktas som en konsument som passerar flera steg i en
köpbeslutsprocess. Generella steg i denna process är ett upplevt behov, in-
formationssökning, alternativ-utvärdering, inköpsbeslut, genomförande av
köpet, konsumtion samt utvärdering. I varje steg behöver turisten olika typer
av information för att stödja beslutsprocessen (Scharl, Wöber and Bauer
(2004); Page, Connell (2006); Kim et al. (2007)). 

Forskningen pekar på att turister paradoxalt kan ha svårt att finna relevant
och komplett information om produkter trots det enorma utbudet på Inter-
net. Problem som kommer i dagen är att produkttexter inte är uppdaterade,
ensidiga eller subjektiva (Davidson, Yu (2005); Govers, Go (2005)). Bilder
är ofta tagna ur sitt sammanhang och saknar förklarande bildtexter. I regel
saknas beskrivningar av upplevelseaspekten i turistprodukten (Davidson, Yu
(2005)). Det är också svårt att jämföra priser från olika leverantörer av en resa
(Anckar, Walden (2002); Öörni, Klein (2003)).

Litteraturgenomgången visar att kunskapen är begränsad om hur turisten
i förköpsstadiet av köp- och beslutsprocessen söker information på Internet,
samt vilken typ av information som efterfrågas. Det finns exempelvis be-
gränsad litteratur om hur turister använder de många webbplatser som är re-
presenterade på en typisk webbportal. På samma sätt är det med kunskapen
om hur turisten navigerar mellan webbportaler och andra turismrelaterade
webbplatser. 

Det saknas också till stor del forskningsresultat som gäller svenska turism-
webbplatser. Detta är av intresse eftersom både konsumentköp beteende och
webbplatsers utformning skiljer sig åt mellan länder. Exempelvis så är
Google.se den mest använda söktjänsten i Sverige. I Storbritannien däremot
ligger Yahoo.com i topp, och i Polen Seznam.cz (Oban (2008)). 

Bättre kunskap om turistens informationssökning online kan hjälpa
turismföretagare och destinationsmarknadsföringsorganisationer som Got-
lands Turistförening att utveckla mer effektiva webbplatser. Det är av in-
tresse för destinationen att veta om potentiella turister hittar destinations-
portaler, hur de använder portalerna i sin reseplanering och vilka andra
webbplatser som är involverade i turistens köp- och beslutsprocess.
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Föreliggande studie undersöker på en detaljerad nivå innehållet i och
strukturen på turistens informationssökning. Studien utgår till stor del från
två liknande undersökningar av Essawy (2006) och Pan, Fesenmaier (2006).
Studien belyser hur potentiella turister på väg till en viss destination, i detta
fall Gotland, använder Internet för att skaffa nödvändig information för be-
slutsfattande i en köpprocess.

Studiens forskningsfrågor behandlar vilken typ av information som efter-
frågas, källorna för informationen och vilka webbplatser som en potentiell
turist använder för att samla in denna information. Till detta kommer en
fråga om de användbarhetsproblem som turisten stöter på.

Utgångspunkten för forskningsfrågorna är antagandet att turisten är en
rationell konsument. Med detta menas att han/hon är målorienterad och be-
höver viss information i sitt beslutsfattande. 

Undersökningen

Eftersom det finns begränsad forskning om ovan nämnda område valdes en
explorativ (en undersökande) ansats. Metoden protokollanalys utnyttjades,
vilket är en kvalitativ metod. Protokollanalys är en form av observation, som
i denna studie är datorstödd: data insamlades med skärmbildsinspelningar av
16 testpersoner som använde webbplatser med anknytning till Gotland.
Datainsamlingen pågick under våren 2008. Deltagarnas användning av In-
ternet för att lösa en reseplaneringsuppgift spelades in med hjälp av Camta-
sia. Denna mjukvara registrerar skärmbilden precis som testpersonen ser den,
inklusive ljud från tangentbord och musklick, samt ljud via mikrofon. 

Protokollanalys kan påvisa den faktiska användning av ett system, inklu-
sive användbarhetsproblem på ett sätt som inte intervjuer eller enkätunder-
sökningar kan. Detta beror på att datainsamlingen sker samtidigt som att
användaren interagerar med systemet. Användaren verbaliserar sina tankar –
talar högt – samtidigt som han/hon utför uppgiften (Essawy 2006). Till
nackdelarna med protokollanalys hör en omständlig dataanalys.

Föreliggande studie använder data från deltagare som kan betraktas som
traditionella turister, kategorin barnfamiljer. För att hitta lämpliga deltagare
användes snöbollsmetoden: utgående från rapportförfattarens nätverk av be-
kanta rekryterades deltagare utifrån nedanstående tre kriterier, 

1) deltagarna betraktade sig själva som vana användare av Internet för att leta
och boka resor

2) de hade aldrig varit på Gotland förut
3) de tillhör kategorin barnfamilj.
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Deltagarna fick efter avslutad uppgift föreslå andra deltagare som kunde tän-
kas vilja delta. Rekryteringen av deltagare till studien pågick med andra ord
löpande under datainsamlingen.

Sammanlagt rekryterades på detta sätt 17 personer, som alla bor i Norr-
bottens län.

Uppgiften som deltagarna fick anknyter till de tre första av turismens så
kallade fyra ben: resa, boende, aktiviteter och förtäring. Deltagarna skulle
leta efter och boka resa, boende och aktiviteter på Gotland en julivecka 2008.

När det gäller bokningen ansågs den av ekonomiska och praktiska skäl
som avklarad när deltagaren hade bestämt sig för ett alternativ, till exempel
en stuga. Det innebär att deltagaren utförde bokningsprocessen fram till att
en faktisk bokning skulle göras eller personuppgifter och betalning lämnas.

Databehandlingen gjordes i tre steg. Först dokumenterades i skriftlig form
Camtasia-inspelningarna. Detta resulterade i ett protokoll per testperson,
totalt omfattande cirka 120 a4-sidor. I steg två analyserades protokollen.
Arbetet resulterade i skapandet av två nya dokument med olika teman. Be-
ståndsdelarna i dessa förädlade dokument kallas händelser. Händelserna är
tidsmässigt avgränsade citat som på olika sätt illustrerar en aspekt av infor-
mationssökningen. Händelserna kodades och grupperades i olika teman
(Plats, Pris, Bokning osv.). 

Som ett tredje steg i databehandling identifierades navigationsgrafer
(Pan, Fesenmaier (2006)). Graferna beskriver strukturen i reseplaneringen,
med andra ord hur testpersonerna navigerade på och mellan olika webbplat-
ser. 

Resultat och diskussion

Resultatet bygger på data från cirka tolv timmars Camtasia-inspelningar.
Det tog i snitt cirka 45 minuter för testpersonerna att utföra sin tredelade
uppgift. Testpersonerna tillbringade längst tid med att söka efter och välja
boende på Gotland. Här kan man dra en allmän slutsats att boendet är den
centrala produkten för förstagångsturister på väg till Gotland, det nav som
semesterresan cirklar omkring.

Flera teman genererades ur protokollen, indelade övergripande i begrep-
pen gränssnittskvalitet och informationskvalitet. Gränssnittskvalitet är rela-
terad till webbplatsens färg och form, layout, navigation och sökfunktioner.
Gränssnittskvalitet handlar om webbplatsens förmåga att spara tid för an-
vändaren och hur stor kognitiv ansträngning användaren behöver för att in-
teragera med webbplatsen (Essawy (2006)). 
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Informationskvalitet däremot har att göra med hur tydlig, komplett och
aktuell informationen uppfattas av användaren (Liao et al. (2006); Lin
(2007)). Informationskvalitet kan sägas vara webbplatsens förmåga att infor-
mera kunder om produktalternativ. 

Resultatet visar en viss brist på grundläggande produktinformation på de
gotländska turismwebbplatserna. De mest framträdande teman som fram-
kom i analysen är produktens pris och plats, vilka ansågs höra till informa-
tionskvalitet. 

Testpersonerna hade i flera fall svårigheter att lokalisera pris på webbplat-
serna eller på annat sätt räkna ut priset på turismprodukter. Nedanstående
händelse ur ett av protokollet illustrerar prisattributets framträdande roll i
köpbeslutsprocessen. 

”Inga priser! Det står inte vad alternativen kostar. Så är det alltid: man
måste först säga exakt vad man ska ha, sedan säger de vad det kostar, det
är ju så j-kla jobbigt!” 

[Gotlandsresor.se] Testperson ”MO”

Testpersonernas svårigheter att hitta ett aktuellt pris för en viss produkt
stämmer med resultat från tidigare studier (Anckar, Walden (2002); Öörni,
Klein (2003); Essawy (2006); Lexhagen (2008)). Resultatet visar också att
avsaknad av pris, eller otydligt exponerat pris kan leda till att testpersonen
lämnar en webbplats. 

Förutom pris framträder i resultatet produktattributet plats. Testperso-
nerna var i allmänhet obekanta med Gotlands geografi. Detta förhållande
gjorde att behovet av platsinformation var stort. Det mest uppenbara infor-
mationsbehovet gällde att lokalisera orter på Gotland där det fanns ledigt
boende. Som exempel på detta är nedanstående händelse. 

”Jag letar efter något som ligger i närheten av Visby, men var? ’Slite’, var
ligger det då? Ingen aning! … ’Ligger nära havet, strax norr om Visby’
[läser produkt-beskrivning]. Men de måste ju tala om mer än så! Vaddå
’strax norr om’, är det flera mil eller?” 

[Sverigestugor.se] Testperson ”LG”

I studien framkom att många turismwebbplatser erbjuder kartor, men att
kartorna av testpersonerna ofta uppfattades som felaktigt utformade eller fel-
aktigt placerade. Flera testpersoner hade också problem med text på webb-
sidor som uttrycker avstånd, fraser som ”i närheten av Visby, på östra Got-
land, strax norr om Hemse”.
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Resultatet vad gäller plats är i linje med Essawy (2006), där testperso-
nerna hade liknande svårigheter att finna information om hotell och lokala
sevärdheter. Svårigheterna ledde till missnöje och avhopp från hotellwebb-
platser. Följaktligen är det viktigt för turismföretagen att hjälpa turisten med
platsinformation i dennes köpbeslutsprocess. Det mest uppenbara verktyget
är kartor. Kartor bör vara både rätt utformade och placerade på webbplatsen
utifrån turistens beslutsprocess. 

Protokollanalysen avslöjade även olika typer av användarproblem med de
besökta webbplatserna. Brister i gränssnittskvalitet dokumenterades bland
annat i användningen av olika färger för att ange pris, förvirrande bokstavs-
förkortningar för produktalternativ, svårtydd grafik och försvunna formulär-
data i bokningsprocessen. 

När det gäller bokning online kan i resultatet identifieras flera exempel
där testpersonerna kom av sig eller sinkades i processen, oftast på grund av
dålig informationskvalitet. Det tydligaste exemplet gäller de tvåställiga bok-
stavsförkortningarna för plats (AS, FS osv.) som användes i färjebokningen
på Destinationgotland.se. En majoritet av testpersonerna hindrades mer
eller mindre av detta steg i processen. Slutsatsen som kan dras är att turism-
företag bör se över bokningsprocessen ur ett renodlat kundperspektiv. Detta
kan leda till åtgärder som att minska antalet steg i processen eller att ändra
terminologin. Utgångspunkten bör vara att göra det så lätt som möjligt att
köpa/boka online ”här och nu”. 

En av studiens forskningsfrågor gäller hur turisten i köpbeslutsprocessen
navigerar – ”surfar” – mellan olika webbplatser. För att besvara frågan sam-
manställdes testpersonernas klickströmmar. Ett exempel på en vanlig, kort
klickström är ”Google.se – Destinationgotland.se”, där testpersonen på
Google söker färjeresa, och sedan klickar sig vidare till Destination Gotlands
webbplats för att utvärdera och fatta beslut om färja som ett resealternativ.

Under uppgiftens gång besökte testpersonerna i genomsnitt åtta webb-
platser. Totalt användes drygt 60 webbplatser, varav cirka 40 kan sägas vara
gotländska. Den webbplats som fick flest besök (58) var söktjänsten Google,
sedan destinationsportalen Gotland.net (45), på tredje plats Destinationgot-
land.se (26), följd av en handfull övriga gotländska destinationsportaler (4–
15 besök). De flesta övriga webbplatser fick 1–2 besök vardera.

Resultatet visar den centrala roll som destinationsportaler spelar i turis-
tens informationssökning. Dessa portaler med omfattande turisminforma-
tion om Gotland användes i någon mån av alla testpersoner. Resultatet när
det gäller destinationsportaler är i överensstämmelse med Pan, Fesenmaier
(2006), Hudson, Lang (2001) som fann att användare ofta använde webb-
portaler. Portalerna besöktes bland annat när testpersonerna påbörjade en ny
utvärdering av en produkt, till exempel boende på en viss hotellkedja. Vidare
framkom det att testpersonerna tenderade att återkomma till den först valda
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destinationsportalen genom hela uppgiften. Man kan lite förenklat säga att
en destinationsportal har endast en chans att bli vald av en turist. Det gäller
därför för portalens ägare att på olika sätt öka värdet av ett besök på portalen.

Här kan portalen tydligt exponera produktattribut som plats och pris på
produkterna. En destinationsportal har i regel också ett stort antal länkar till
andra turismwebbplatser. Resultatet visar tydligt att det är en fördel för
turismföretaget om destinationsportalen länkar till turismföretagets webb-
plats, till skillnad från endast presentera information om turismföretaget och
dess produkter. I de fall testpersonerna visade intresse för att utforska ett
produktalternativ på portalen så ville de utvärdera företagets egen webbplats.
Om portalen saknade länk till det lokala turismföretagets webbplats avbröt
testpersonerna i regel utvärderingen av produkten.

Resultatet antyder att det också är viktigt för besökarens kundtillfredsstäl-
lelse att portalen och det medverkande turismföretaget har synkroniserat
sina webbplatser och erbjudanden. En länk på destinationsportalen till en
specifik aktivitet, exempelvis aktiviteter med smådjur, bör motsvaras av just
denna aktivitet på turismföretagets webbplats. Ett annat sätt att svara mot
turistens förväntningar på innehåll är att det lokala turismföretaget använder
två eller flera webbplatser med varsin webbadress och varsitt, renodlat inne-
håll.

Slutligen antyder resultat av studien att det finns olika typer av turistkon-
sumenter vad gäller reseplaneringen. I stora drag kan vi skilja mellan de som
snabbt planerar resan och de som tar längre tid på sig. Slutsatsen av detta för-
hållande är att turismföretag bör utveckla webbplatser utifrån några grund-
läggande konsumenttyper. I detta sammanhang bör framhållas vikten av att
användartesta webbplatser. Det är troligt att de flesta användbarhetsproblem
som kom i dagen i denna studie hade upptäckts av en mindre testgrupp som
fått en liknande uppgift. I testandet är det viktigt att utgå från turismföreta-
gets (eller destinationens) målgrupper.

Användbarhetstester kan göras utifrån begreppen gränssnittskvalitet och
informationskvalitet. Som exempel på tester av informationskvalitet kan
nämnas utvärderingar av namn på länkar, utformning och placeringen av
kartor samt prisinformation.
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Marknadskommunikationens 
fyra huvudprinciper

Bo Lennstrand

Marknadskommunikationens fyra huvudprinciper:1 a) objektskommunika-
tion, b) styrd kommunikation, c) distributiv kommunikation och d) ostyrd
kommunikation, betonar att masskommunikation är mer än bara reklam.

Objektskommunikation uppstår när produkten själv talar till marknaden,
genom förpackning, design, prestanda, hållbarhet etc. Företagets sätt att
bemöta kunder, alltifrån den från första kontakten till sättet man har för att
ta hand om gamla trogna köpare, är också viktiga komponenter i objekts-
kommunikationen. Svagheter hos produkten, i service eller i kundbemötan-
det kan aldrig kompenseras genom andra marknadskommunikationsinsat-
ser. Objektskommunikationen påminner oss om att vi måste se till att ha en
bra produkt och att företagets möten med kunden i alla former måste fung-
era bra. All marknadsföring börjar hemma!

Den styrda kommunikationen innehåller de enda åtgärder som företaget
självt kan styra i marknadskommunikationen, till exempel reklam och per-
sonlig försäljning. Viktiga begrepp i samband med styrd kommunikation är
syfte, målgrupp, budskap, media. Grundregeln bakom den styrda kommu-
nikationen är att du skall tala om att du finns!

Distributiv kommunikation sammanhänger med produktens och produkt-
informationens tillgänglighet. Exempel är återförsäljarnät, samarbetspartner
och vänner. Vännerna är en viktig marknadsföringsgrupp, särskilt för små
företag. De berättar att du finns och är bra. De kostar inget. Satsa på: dina
vänner: affärsbekanta, tjänster och gentjänster, myndigheter, organisationer.
Och vänner, ta hjälp av andra!

Den ostyrda kommunikationen är synnerligen effektiv. Den handlar om vad
som förs från mun till mun om din produkt – en nöjd kund är bästa reklamen
– och kan bara påverkas på lång sikt genom produktutformning och andra
åtgärder i företaget. Den ostyrda kommunikationen kan sammanfattas i den

1 Grundmodellen till de fyra marknadskommunikationsprinciperna är hämtad från Gripe/
Medbo/Ottander: Tankereda, Kursverksamheterna vid Stockholms och Uppsala universi-
tet 1975. Resten är egna funderingar.
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viktigaste marknadsföringsregeln av alla: förr eller senare får man det rykte
man förtjänar. 

De fyra marknadskommunikationsprinciperna kan sammanställas i en
fyrfältstabell, uppbyggd av två dimensioner: Om påverkan sker i samband
med ett direkt eller indirekt möte med produkten. Och om påverkan utövas
av företaget självt eller av andra. 

Objektskommunikationen och den ostyrda kommunikationen utgår
direkt från själva produkten. Här handlar det om de intryck och förvänt-
ningar produkten ger när man ser den (objektskommunikation), eller den
nytta och de problem man upplever när man väl har den (ostyrd kommuni-
kation).

I den styrda kommunikationen är mötet med produkten i stället indirekt,
antingen genom att företaget på olika sätt berättar om produkten och försö-
ker presentera den med ord eller bilder, eller när vid distributiv kommunika-
tion återförsäljare eller vänner gör samma sak. Företaget står ensamt för allt
som innefattas i objektskommunikationen, man utformar produkten och har
sitt rykte och sin personal m.m. Företaget styr också utformning av reklam
och sköter försäljning inom den styrda kommunikationen. Den distributiva
kommunikationen sker liksom den ostyrda genom andra, personer utanför
företaget.
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Fyra Principer och 4P

De fyra marknadskommunikationsprinciperna har vissa likheter med de
klassiska 4p:a och kan användas på ungefär samma sätt. Rent tankemässigt
ligger det en styrka i att titta på marknadskommunikationsprinciper i stället
för på 4p. Med kommunikationsperspektivet får vi hjälp att se kunder och
kundämnen framför oss, med 4p finns risken att vi glömmer bort dem.

Produkt och pris ger det erbjudande som bestämmer den viktigaste del av
objekts-kommunikationen. Men i rutan för objektskommunikation finns
också flickan i telefonväxeln, köerna vid kassan och allt annat som vi vet har
betydelse, men som 4p-modellen inte har någon självklar plats för. 

Påverkan innefattar enligt Kotler reklam, personlig försäljning, sales pro-
motion, publicitet/PR samt direktmarknadsföring, vilket är detsamma som
styrd kommunikation, bortsett från att publicitet lämpligare bör hänföras till
distributiv eller ostyrd kommunikation. Styrd kommunikation innefattar
dock mer än påverkan. Kommunikation betyder tala med, inte bara tala till.
Det är lika viktigt att lyssna som att höras. I den styrda kommunikationen
ingår därför också att lyssna till och tolka kundsignaler, marknadsundersök-
ningar m.m.

Plats är i huvudsak detsamma som den distributiva kommunikationen.
Den ostyrda kommunikationen har inget eget P, men betydelsen av ”Word
of Mouth” betonas i all marknadsföringslitteratur, särskilt starkt vid kom-
plext beslutsfattande (stora, viktiga köp-beslut), samt när det gäller tjänste-
marknadsföring.

Den ostyrda kommunikationen betyder mycket för företagets och pro-
duktens image.

Objektskommunikation

Objektskommunikationens styrka (och karaktär) beror av produktens egen
förmåga att kommunicera, företagets image, personalens uppträdande, före-
tagets lokaler (utformning, läge), andra miljöfaktorer och säkert också av en
massa annat.

Styrkan av produktens egen kommunikation (Kp) skulle kanske kunna
uttryckas som en funktion av dess omedelbara attraktivitet (A) och dess visi-
bilitet (V) enligt uttrycker:

Kp = k × A × V
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Formeln skall inte tas bokstavligt, det går knappast att fylla den med siffror.
Vad jag vill lyfta fram med den är i stället att en bra produkt kan sälja sig
själv. Hur snabbt det sker beror bl.a. på visibiliteten, dvs. hur den syns när
någon använder den. En cykel i en stadskärna har hög visibilitet, medan visi-
biliteten är låg för kalsonger. Tjänster har låg visibilitet, eftersom de bara
”syns” när de ”konsumeras”, och då oftast bara av den som mottar dem.

Faktorn A, attraktiviteten, är svår att kvantifiera. En mängd produkter
kan aldrig räkna med att bli särskilt attraktiva, t.ex. tandkräm, tvättmedel
eller mjöl. Låg attraktivitet medför också låg visibilitet, eftersom vi sällan ser
det vi inte är intresserade av, inte ens om det sätts framför näsan på oss. Då
kan man inte räkna med någon nämnvärd produktkommunikation. Kom-
munikationen måste bygga på andra principer.

Ovanstående uttryck för produktens egen kommunikation ger en del av
svaret på hur det kan komma sig att vissa prylar blir så populära på så kort
tid: de har något i sig som gör att man gillar dem. (Alla företag strävar natur-
ligtvis efter att göra attraktiva produkter och många försöker med fokus-
grupper och marknadsundersökningar göra bedömningar av om man lyckats
eller inte.) Och när de används så ses de av många. Uttryckets lilla ”k” är vik-
tigt att notera. Den betecknar en konstant som jag antar har ett högt värde
när konkurrenterna är få och produktkategorin är ny (i produktlivscykelns
introduktions- och tillväxtstadium; ju mer produktlivscykelkurvan lutar
uppåt, desto större värde på k), men vars värde sjunker drastiskt för mogna
produkter med hård konkurrens. Då blir produktens egen kommunikations-
förmåga mycket svagare – även om dess attraktivitet och visibilitet skulle
vara höga.

Renodlade produkters egen kommunikation kan alltså vara stark. Men
den varierar mycket mellan olika produkter. En produkt som många gillar
när de ser den (med hög attraktivet) och som syns när den används (hög visi-
bilitet) kan i vissa situationer förlita sig helt på objektskommunikationen och
spara in kostnaderna för reklam. Exemplen är lätta att finna: Barnens hockey-
bilder eller rollerblades, med skolgården som en stor visibilitetsyta. Eller
mountainbiken, som för drygt ett decennium sedan introducerades av små
cykelhandlare, entusiaster på bakgatorna utan en krona till annonsering och
trots detta snabbt erövrade landet.

Ostyrd kommunikation

Den ostyrda kommunikationen (vad människor säger till varandra) är effek-
tiv av två skäl. Dels är personliga källor den i särklass viktigaste informa-
tionskällan vid viktiga köp. Vi lägger stor vikt vid de råd och impulser våra
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vänner och bekanta ger oss. Dels är våra bekanta och bekantas bekanta väl-
digt många, vilket borgar för att ”snacket går” ger oss tillgång till mycket
information. Ett litet räkneexempel: Varje människa har ett nära kontaktnät
på ca 400 personer.2 Det finns undersökningar som tyder på att det är vad
vår hjärna klarar av att hålla reda på. Antalet nära bekanta bestäms enligt
detta synsätt mindre av vår sociala talang än av den mänskliga förmågan
(eller oförmågan) att hålla andra levande i huvudet. Därför skiljer det inte så
mycket som vi tror mellan den utåtriktade umgängesatleten – han som kän-
ner alla – och ”eremiten” som lever nästan isolerat. Våra närmaste bekanta –
släktingar, grannar, grannar på landet, skolkamrater som vi fortfarande har
en viss kontakt med, Gösta (pappas jobbarkompis), några dagisföräldrar,
våra barns kompisar och några av deras föräldrar med flera, med flera – där
har vi dessa fyrahundra personer. Det som skiljer dem från andra är att vi har
lättare att tala med dem och be dem om råd än vi har med människor i
gemen. Många gånger tycker vi dessutom att vi kan värdera vad de säger. Vi
frågar dem inför viktiga beslut och vi lyssnar på vad de säger.

Fyrahundra är inte så många. Men tänk på att var och en av dessa fyra-
hundra har sina fyrahundra nära bekanta! Dina bekantas bekanta är faktiskt
etthundrasextiotusen personer. Nåja, kanske lite färre, eftersom dina bekanta
ibland har samma bekanta som du. Men den effekten är mindre än man först
tror. Dina jobbarkompisar har säkert inte träffat dina grannar, dina grannar
har inte träffat dina grannar på landet, dina grannar på landet har inte träffat
osv. Så dina bekantas bekanta är nog ändå en bra bit fler än ett hundra tusen
människor. Det är därför du förr eller senare får det rykte du förtjänar.

Såväl objektskommunikation som ostyrd kommunikation har en stor för-
del: Billig, rentav gratis! Objektskommunikationen är när produkten är att-
raktiv och visibiliteten hög dessutom mycket snabb. Skillnaden i spridnings-
hastighet via objektskommunikation och ostyrd kommunikation illustreras i
följande bild:

2 I mitten på 70-talet läste jag på psykologlinjen i Stockholm. Mitt minne av de undersök-
ningar jag åberopar kommer från den tiden. Tyvärr har jag inte senare lyckats hitta källan.
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Styrd kommunikation

Produkter med hög visibilitet talar själva om att de finns. Men om visibilite-
ten är låg måste företaget göra det jobbet. Styrd kommunikation är den kom-
munikation företaget själv kan påverka, t.ex. reklam. Det är inte så konstigt
att Hennes & Mauritz har sina ”tros-affischer”. Reklam ger indirekt visibi-
litet. Vårt uttryck kan användas även för att påminna oss om de faktorer som
påverkar styrkan i en annons, och som kan sägas vara beroende av annonsens
attraktivitet och visibilitet (hur många som ser den). Konstanten ”k” skulle
då kunna beteckna nyhetsvärde eller originalitet hos såväl produkt som an-
nonsutformning; har den någon knorr eller försvinner den i mängden?

Distributiv kommunikation

Några ord om publicitet: Positiv publicitet har samma starka fördelar som en
bra objektskommunikation, den är billig (gratisreklam) och den är ofta
mycket effektiv. Det finns produkter/företag som i vissa situationer kan
räkna med positiv publicitet. Några situationer där detta kan gälla är föl-
jande, 

Pojken mot jättarna

Ett litet företag som utmanar de verkligt stora. Svenska Lantchips mot Est-
rella, OLW. Lantchipsen har nått en stor marknad utan att behöva satsa ett
enda öre på reklam. Ett nyhetsinslag på ca fem minuter i tv4:s Nyheterna
hösten 1993 bidrog starkt till att skapa ett stort intresse för chipsen. 

Supporterklubben

Man skriver gärna positivt om ett lokalt företag. SAAB (globalt sett en lokal
biltillverkare) fick som förstärkning av sina kraftiga reklaminsatser mycket
och vänlig publicitet när den nya 900-modellen introducerades för några år
sedan. Vivungs bryggeri (nystartat mycket litet företag på Gotland) blev
snabbt känt över hela Gotland pga. av många artiklar i ortspressen och lokal-
radion och har inte behövt lägga några pengar på reklam. 

Världsförbättraren

Nyttiga, bevisat hälsosamma eller miljövänliga produkter har betydligt lät-
tare att bli omskrivna.
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Provokatören

Hennes & Mauritz annonser för underkläder får också massor av komplet-
terande publicitet som kan vara positiv för försäljning och uppbyggnad av
varumärke.

Positiv publicitet kan snabbt göra en produkt känd och kraftigt öka för-
säljningen. Men den kan liknas vid en bra utspark av fotbollsmålvakten, som
för upp bollen i motståndarnas straffområde. Därmed har målvakten gjort
vad han kan göra och det är övriga spelares uppgift att få bollen i mål.
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Några funderingar kring 
begreppet utveckling

Per Lind

När min morfar gick bort i början av 1960-talet hade han levt hela sitt liv i
den mellansvenska stad där han också var född. Vid ett par tillfällen hade han
besökt Stockholm men i övrigt inte varit längre hemifrån än kanske tio mil.
Min mamma uppnådde hög ålder när hon gick bort i mitten av 1990-talet.
Hon hade rest i hela Sverige och även besökt länder i Europa som Tyskland,
England, Frankrike och Holland. Själv har jag, som den tredje generationen,
besökt länder på andra sidan jorden. Inom en period betydligt kortare än
hundra år har den omgivning vi känner till, och där vi arbetar vuxit från det
lokala till det regionala till det globala. Utvecklingen som vi upplever den i
dag har förändrat livsbetingelser och skapat möjligheter som var näst intill
omöjliga att föreställa sig i början av perioden. Hur kan man som observatör,
och aktör, förhålla sig till denna utveckling? 

Utveckling och framsteg

Tanken att utveckling leder till framsteg ligger djupt förankrad i den väster-
ländska idétraditionen alltsedan renässansen, ja man kan säga med Wittgen-
stein att vår civilisation karakteriseras av ordet framsteg. Synen på framsteget
som en linjär utveckling mot ett bättre samhälle är unik för västerlandet,
ingen av de två civilisationer som ligger till grund för vår egen, den judiska
och den grekisk-romerska tänkte tanken på linjärt, ohämmat framsteg.1

Istället såg man tillvaron som cyklisk med växlingarna i naturen som den
naturliga ordningen, en uppfattning som fortfarande finns i vissa kultursam-
hällen vi brukar benämna primitiva. Den förhärskande uppfattningen var att
det förflutna varit överlägset innevarande tid, och att världen gått mot en
successivt försämring. Hos såväl judendomen som antiken var den förhärs-
kande uppfattningen att de bästa tiderna redan varit och att man gick mot
undergången. Väntan på världens undergång var ett nästan konstant till-

1 G.H. von Wright: Myten om framsteget, Bonniers, 1993.
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stånd under medeltiden, och det var först med Renässansen som denna dys-
tra stämning bröts på ett påtagligt sätt! Aldrig någonsin tidigare har vi haft
en sådan lång och medveten framstegstro som under de senaste femhundra
åren.

Det brukar framhållas att framgång föder framgång, och en kedja av upp-
finningar och upptäckter har skapat ett högt självförtroende i västvärlden
som resulterat i nya framsteg och mer och mer komplicerade strukturer.
Utvecklingen i västerlandet har kommit att utgöra förebild och mål för resten
av världen i takt med att framstegen i framförallt materiellt hänseende även
kommit utvecklingsländerna till godo. Men när innebörden av framgång
visat sig kräva uppoffringar i form av traditionella värderingar och kultur-
mönster har inställningen till ohejdad framgång blivit mer kluven, åtmins-
tone i de högst industrialiserade samhällena. Relativiseringen av värderingar
som reducerats till en konsumtionsvara som kan köpas och säljas har för
många inneburit att tillvaron reducerats till en marknad.

Utveckling mot globalisering

När McLuhan på 1960-talet myntade begreppet ”Den Globala Byn” såg han
framför sig hur informationsteknologin, och då i synnerhet televisionen,
skulle knyta människor och länder tillsammans och därigenom skapa visio-
nen av en virtuell by. Metaforen fick ett starkt genomslag och blev i västvärl-
den bärare av inställningen att jorden hade krympt när man med flyg inom
några timmar till rimligt pris kunde nå nästan vilken plats som helst. Med
den globala byn följde den globala resenären. Men metaforen hade sina bris-
ter, egenskaperna hos den lilla byn där invånarna är varandra till hjälp, där
värderingar delas och där ansvaret delas mellan byinnevånare stämmer inte
särskilt bra med den globala byn. Och den globale resenären som tar sig fram
med jetflyg utgör en mycket liten del av byinnevånare. Den globala byn har
kommit att kännetecknas av oss och dem – ”vi” som det är för få av och ”de”,
de globala byinnevånarna i tredje världen som hotar oss och vår utveckling
med överbefolkning, som det är alldeles för många av!

Myten om överbefolkningen i tredje världen kan spåras tillbaka till den
engelske nationalekonomen Robert Malthus som i slutet av 1700-talet publi-
cerade sina undersökningar (från vilka han för övrigt drog fel slutsatser!) som
visade att jordens befolkning skulle växa snabbare än vad man kunde produ-
cera livsmedel, och därmed äventyra den lovande ekonomiska utvecklingen
som västvärlden upplevde. I den näst intill euforiska framstegsoptimismen
som kännetecknade tiden, var dessa tankar synnerligen ovälkomna! Den tek-
nologiska utvecklingen skulle emellertid möjliggöra erövring och makt över
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världens resurser vilket i sin tur skulle garantera den fortsatta vägen mot lycka
och välfärd. Myten om överbefolkningen, framförallt i tredje världen har varit
ett ständigt återkommande tema, inte minst i våra dagar, och det var därför
inte överraskande när det ansedda Earth Policy Institute nyligen framhöll att
begränsning av ”deras” fertilitet är nyckeln till att förhindra överbefolkning.
Men hur ser egentligen koppling ut mellan överbefolkning och utveckling?

Den framtida överbefolkningen, eller ”befolkningsbomben” förväntas ske
framförallt i Afrika med en befolkningstäthet av 21 personer per kvadratki-
lometer. Motsvarande siffra för Europa är cirka 100 personer, för Holland
(exempelvis) 420 och för Japan 327 personer per kvadratkilometer. Det är
emellertid inte många i dag som skulle anse Holland eller Japan, eller Europa
för den delen vara hotade av överbefolkning i samma utsträckning som
Afrika. Problemet överbefolkning är därför inte antalet personer per yta utan
snarare tillgången på föda och andra livsnödvändiga resurser. Den rika värl-
den kan följaktligen tillåta en hög befolkningstäthet eftersom tillgången på
resurser (mat, bränsle etc.) är i det närmaste obegränsad för flertalet männis-
kor. En avsevärd andel av resurserna importeras från länder i tredje världen,
bland annat från Afrika!

Genom utvecklingen av kunskap som i sin tur investerats i vidare utveck-
ling har västvärlden fått ett ofattbart försprång i materiell standard jämfört
med resten av världen. Med teknikens hjälp förädlas råvaror till produkter
som huvudsakligen köps och säljs mellan de industrialiserade länderna, in-
klusive Kina. Råvarorna levereras till stor del från tredje världen som för sin
ekonomi blir beroende av råvarupriserna vilka huvudsakligen bestäms av in-
dustriländerna. Härvid uppstår en ond cirkel för flertalet utvecklingsländer –
export av råvaror ger lägre inkomster jämfört med export av produkter med
högre förädlingsvärde. Med exportinkomster som inte är tillräckliga för ut-
veckling av en egen förädlingsindustri återstår bara exporten av råvaror. Ut-
vecklingshjälpen från de rika länderna till tredje världen uppgår för närva-
rande till omkring 90 miljarder amerikanska dollar årligen. En icke oväsent-
lig del av detta ”bistånd” kommer tillbaks till givarländerna som betalning för
deras export av förädlade produkter till mottagarländerna. Genom globali-
seringen påverkas konsumtionsbeteendet inte minst i tredje världen och ökad
efterfrågan garanterar att de ekonomiska hjulen i väst fortsätter att snurra, en
förutsättning för den fortsatta utvecklingen. Vinsterna som uppstår investe-
ras för fortsatt expansion i västvärlden och bara en marginell andel av dessa
investeringar går tillbaks till utvecklingsländerna.

Hälften av världshandeln och mer än hälften av de globala investeringarna
kommer 22 av de rikaste länderna till godo. I dessa länder bor 14 procent av
världens befolkning. De 49 fattigaste länderna med 11 procent av världens
befolkning tar emot ca en halv procent av de globala produktionsinvestering-
arna, ett belopp som motsvarar vad de tre rikaste personerna i världen tjänar
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på ett år. Tanzania, för att ta ett exempel, har importinkomster på omkring
2,2 miljarder dollar per år vilket skall fördelas på 25 miljoner invånare. Bank-
firman Goldman Sachs i USA tjänade för ett verksamhetsår, och före finans-
krisen under hösten 2008, ett belopp i häraden 2,6 miljarder dollar att för-
delas mellan bolagets 161 aktieägare.2

Utveckling och kunskap

Frågan huruvida utvecklingen är på gott eller ont finner jag meningslös,
främst för att utveckling i sig är värdeneutral och även dimensionslös. Annor-
lunda förhåller det sig med kunskapen som drivkraft till utvecklingen. Kun-
skapen har gett oss mediciner som lindrar och botar sjukdomar och ökat lev-
nadsåldern för nästan alla människor. Kunskapen har också gett oss teknik
som underlättar det dagliga arbetet och ger möjligheter till resor och upple-
velser som tidigare var otänkbara för de allra flesta människor. Samtidigt har
kunskapen bidragit till utvecklingen av vapensystem med potential att för-
göra stora delar av vår jord eller, något mindre dramatiskt, att utöva makt och
kontrollera. 

Uppfattningen om kunskap som bärare av utvecklingen blev en del av
framstegstanken vid den nya tidens inträde under tidigt 1500-tal. I takt med
att tanken om det gudomliga ingripandet tonades ned kom förnuftet att till-
skrivas en allt viktigare roll, understödd av banbrytande uppfinningar och
upptäckter. Förnuftet till skillnad från medeltidens vidskepelse och magi
ledde till framstegstanken, att förhållanden utvecklas till det bättre genom
ökad kunskap om i första hand naturen. Tanken om Framsteget kom att er-
sätta Försynen som dominerat idéhistorian under medeltiden – Försynen
som syftar på Guds omsorg om världen, dess skapelse och människorna. 

Kunskap blev genom sin betydelse för utvecklingen inte bara ett instru-
ment utan också en livsform som alltjämt genomsyrar samhället, inte bara i
västvärlden utan numera också globalt. ”Kunskap är makt” lär Francis Bacon
har sagt, och Descartes ansåg att man måste veta för att kunna, ”savoir pour
pouvoir”. Den ökade medvetenheten om att kunskap skapat förutsättningar
för bättre levnadsförhållanden för en stor del av världens befolkning, men
även lett till miljöförstöring och förbrukning av icke förnyelsebara resurser
har gjort kunskapsutvecklingen kontroversiell. David Ehrenfeld3 belyser det
så kallade residualproblemet: tekniska lösningar ger upphov till nya problem
som kräver nya tekniska lösningar. På grund av den snabba tekniska utveck-

2 Zygmunt Bauman: Flytande rädsla. Daidalos, 2006.
3 David Ehrenfeld: The arrogance of humanism. Oxford University Press, 1981.
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lingen hinner de tekniska lösningarna inte testas och utprovas innan de kom-
mer ut på marknaden och ger därför upphov till icke oförutsedda sidoeffek-
ter vilka måste åtgärdas med nya tekniska lösningar! 

Kunskap som utvecklingens främsta drivkraft har alltsedan början av
Renässansen varit utvecklingstankens varumärke, och kunskapsutveckling-
ens resultat i form av vetenskap blev utvecklingens signum. Framstegstan-
ken, att mänskligheten går framåt mot bättre tider har varit huvudbudskapet
i det Lyotard4 kallade Den Stora Berättelsen där den moderna kunskapen
rättfärdigar sig genom berättelsen om rikedomens tillväxt, arbetslivets demo-
kratisering och ett bättre liv för alla. Känslan av oro inför utvecklingen, av
alienation inför samhälliga förändringar i värdesystem och sociala mönster
samt rädslan inför hotet från global terror upplevs som en besvikelse över den
Stora Berättelsen som inte höll vad den lovade. Kritiken drabbar även veten-
skapen som påstås ha förlorat sin objektivitet och blivit ett redskap i hän-
derna på dem som har makten. 

Frågan om ökad kunskap leder till ett bättre samhälle har varit och är
kontroversiell vilket man inser av de myter och berättelser som följt med
under historiens gång. Berättelsen om Prometheus som stal elden, symbolen
för teknik, från Zeus och gav till människorna vilka straffades med innehållet
i Pandoras ask, beskriver hur den nya kunskapen om teknik blev till förban-
nelse för människan. Skapelsemyten om Adam och Eva som straffades efter
att ha ätit frukten från kunskapens träd på gott och ont, eller Faustmyten om
hur vetenskapsmannen Faust ingår i förbund med Djävulen för att denne
skall få ökad kunskap om människorna. Dessa berättelser handlar om hur
kunskap som inte människan kan hantera leder till besvikelse och nederlag.
Även Dante i Den Gudomliga Komedin beskriver hur han fick träffa Odys-
seus som hade hamnat i skärselden efter sitt övermodiga företag att kryssa
förbi Herodotos stoder och ge sig ut i Atlanten för att få veta mer om värl-
den. Det grekiska ordet hybris är ett utryck för den vrede antikens gudar
kände när människan förhävde sig.

Utveckling och teknik

Sambandet mellan utveckling och teknik är komplext – vad leder till vad?
Om vi väger in aspekter som ekonomi och estetik blir orsak-verkan samban-
det än mer komplicerat. Arkitekturen, som alltid befunnit sig mellan teknik
och konst, kan tjäna som exempel: dagens teknik möjliggör att bygga ratio-
nellt och med hög funktionalitet, men med hänsyn till ekonomiska ramar

4 Jean-Francois Lyotard: La condition postmoderne. Paris, 1979.
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tvingas arkitekten ofta kompromissa mellan olika val där estetiska och konst-
närliga värden kan få lägre prioritet. Kunskap som leder fram till ny teknik
kan därför leda till utveckling inom ett område men till stagnation, kanske
även tillbakagång inom ett annat. Ett exempel på detta är spelkortets histo-
ria. 

Spelkorten har troligtvis för första gången använts i Hindustan eller Per-
sien av muslimska shiiter för omkring 5000 år sedan.5 De kort som vanligen
används i dag fick sitt nuvarande utseende under 1400-talet med de fyra
typerna spader, hjärter, ruter och klöver. Ursprungligen var de fyra symbo-
lerna avancerade konstverk (s.k. tarokbilder) där spader symboliserades av en
värja, hjärter av en altarkalk, ruter av en kakelplatta eller mynt, klöver av
skaftet på en herdestav. I början var spelkorten av hög kvalitet med högt pris,
men allteftersom kortspelets popularitet ökade så ökade även efterfrågan och
det blev intressant att producera kort till lägre kostnad. Med den nya tryck-
konsten blev det möjligt att massframställa spelkort under förutsättning att
de komplicerade symbolerna förenklades. Dessa kunde inte med den nya
tekniken återges i alla sina detaljer! 

Efter det att värjan reducerats till en värjspets, herdestaven reducerats till
en liten detalj av handtaget, altarkalken till en förenklad form och kakelplat-
tan likaså kunde den nya trycktekniken användas. Förenklingen av utseendet
innebar att alla teckningar och utsmyckningar på de äldre korten togs bort.
Korten blev nu billigare, så exempelvis kostade en kortlek i Stockholm i bör-
jan av 1500-talet motsvarande en krona, omkring sextio gånger billigare än
tidigare. Exemplet visar att kunskapen om den nya tryckeritekniken, och
dess användning som var (affärs-)ekonomiskt motiverad, genomfördes med
uppoffring av estetiska och konstnärliga värden. 

Den teknologiska utvecklingen används som mått på utvecklingen i stort,
och vi faller i beundran inför de teknologiska landvinningarna. Men fascina-
tionen för nya tekniska produkter och apparater avtar i allmänhet efter ett
tag när massproduktion och masskonsumtion tar vid. Då gäller att på nytt
söka uppfylla människans drömmar med nya tekniska innovationer.6 Infor-
mationsteknologin har blivit symbol för det nya globala samhället där pro-
duktion, ekonomi, underhållning och politik vävs samman i ett elektroniskt
nätverk av hög komplexitet. Människans roll i nätverket reduceras till kon-
trollfunktionen vilken också snart kan delegeras till automatik. Men hur
avancerad är denna teknologi om vi jämför med mänsklig förmåga och intel-
ligens, sett ifrån ett utvecklingsperspektiv med människan som måttstock?
Ett exempel med rymdfarkosten Viking kan tjäna som exempel. 

5 J.V. Hermansen: Spille Kort. Köpenhamn, 1950.
6 W. Schievelbusch: Entfernte Verwandschaft. München, 2005.
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Den 20 juli 1976 landade rymdfarkosten Viking på planeten Mars och
markerade därmed ytterligare ett stort steg i den teknologiska landvinningen.
Starten, färden genom rymden och slutligen landningen på Mars hade varit
otänkbart utan datorerna ombord på färjan, dess hjärncentral. Vikings hjärn-
kapacitet var oerhört kraftfull för sin tid. Om man nu försöker jämföra
Vikings intelligens med ett utvecklingsstadium i evolutionsprocessen för livet
på jorden kan man konstatera att Vikings status passerades för omkring
hundra millioner år sedan. Lagringskapaciteten i en dator är av ett slag som
kan jämföras med DNA informationen hos levande varelser och som inne-
håller den genetiska koden för liv. Om man nu använder evolutionsskalan
som placerar olika former av liv beroende på deras kapacitet att lagra genetisk
information, skulle Viking ha haft något mer genetisk information än en bak-
terie men betydligt mindre än en alg. 

Kan vi nu dra någon slutsats ur denna jämförelse, och i så fall vad? Utan
att i något avseende förringa prestationen att föra en rymdfarkost till Mars
och även landa där utan problem kan man konstatera att den avgörande kon-
sten var att med hjälp av tillgänglig information programmera datorerna att
genomföra uppdraget. Hela förloppet var således förbestämt och förpro-
grammerat varför datorerna i princip inte behövde särskilt mycket intelli-
gens. Den mänskliga hjärnan, däremot, är inte förprogrammerad utan för-
väntas klara av situationer som kanske inträffar för första gången.

Douglas Hofstadter7 beskriver hur den mänskliga hjärnan måste kunna
fungera: det måste finnas många ”vanliga regler” som hjälper oss i vardagliga
situationer. Sedan måste det finnas ”meta regler” för att i vissa situationer
modifiera de ”vanliga reglerna”, sedan ”meta-meta regler” för att modifiera
”meta-reglerna” och så vidare. Flexibiliteten i intelligens kommer sig av det
enorma antal olika regler och nivåer av regler som måste finnas. Anled-
ningen till detta är att en levande varelse utsätts för milliontals olika situatio-
ner. I vissa situationer behövs bara de ”vanliga reglerna”. Andra situationer
kan vara en blandning av vanliga situationer, och de behöver då regler för att
kunna avgöra vilken eller vilka av de ”vanliga reglerna” som skall tillämpas.
Vissa situationer känns inte igen – det måste då finnas regler som avgör vilka
nya regler som skall uppfinnas, och så vidare.

Det finns all anledning att känna beundran inför den teknologiska utveck-
lingen och hur den har kommit till användning för ökat välstånd, men även
för destruktiva tillämpningar. Även om det emellanåt kan upplevas som att
den snabba teknologiska expansionen har tagit överhand och leder utveck-
lingen är och förblir det den mänskliga hjärnan som slutligen avgör vilken
riktning utveckling tar. Den kinesiska fabeln om apan som skulle hoppa

7 Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach – an eternal golden braid. New York, 1980.
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ikapp med Buddha kan vara en illustration – hur högt apan än hoppade fann
han alltid att Buddha var över allting.

Att förutsäga utvecklingen

Att förutsäga framtiden kunde tänkas vara mer komplext jämfört med att för-
utsäga utvecklingen eftersom utvecklingen kan tänkas fortsätta i en riktning
vi känner, medan framtiden kan innehålla helt nya och okända parametrar.
Men jämförelsen haltar, det är som att jämföra det omöjliga med det ännu
mer omöjliga. De senaste åren har lärt oss att utvecklingen plötsligt har gjort
språng som varit helt oförutsedda, och oförutsägbara. Teoretiker refererar till
sådana språng i utvecklingen som bifurkationspunkter med exempel som 11-
september attacken i New York och Tsunamin i Asien. Efter dessa händelser
tog utvecklingen delvis ny riktning i stora delar av världen, åtminstone efter
attacken i New York. 

Meteorologen Eric Kraus8 har angett tre anledningar till varför förutsäg-
ningar om framtiden är i princip omöjliga att göra. Först och främst kan vi
aldrig hävda att vi exakt känner till det nuvarande läget vilket delvis beror på
språkets oförmåga att korrekt beskriva komplexa situationer, något som
bidrar till att modeller inte helt korrekt beskriver verkligheten. För det andra
har vi inte tillräcklig fantasi för att kunna tänka oss alla olika framtida möj-
ligheter. Till exempel, vilken fråga skulle vi ställa för att få veta något om en
händelse som hittills aldrig inträffat? Slutligen kan vi aldrig med säkerhet
veta om vi drar felfria slutsatser utifrån den kunskap vi har. Ett tänkvärt citat
från Pindaros (522–446 f.K.):

Blind är tanken, som vi framåt rikta, mot vår förmodan hända otaliga ting. 

Att förstå utvecklingen!

Det kan verka förmätet att avsluta denna lilla essay med en så pass ambitiös
uppgift, men avsikten är enbart att se om begreppet utveckling kan passa in
i ett större sammanhang. Det ligger nära till hands att uppfatta utvecklingen
som en process. En process kräver emellertid en struktur, och frågan inställer
sig då hur den struktur ser ut som uppenbarligen måste finnas bakom den
utvecklingsprocess i vilken vi är delaktiga? En ansats till att finna en sådan

8 Eric Kraus: The unpredictable environment. New Scientist 63, 1974.
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struktur kan vara föreställningen om världens civilisationer som antytts av
bland andra den tyske filosofen Oswald Spengler.9 

Spengler anser att de historiska enheterna utgörs av kulturerna vilken
genom världshistorien varit åtta till antalet – egyptiska, babyloniska, antiken,
indiska, kinesiska, arabiska, västerlandet och den amerikanska. Medellivs-
längden för en kultur, som lever i ändamålslöshet är omkring 1500 år och
avslutas alltid med kulturens död. Det finns inga egentliga släktband mellan
kulturerna men varje kultur upplever en inledande förhistoria (Frühzeit) som
utspelas inom sfären för en döende kultur. Exempelvis har västerlandet haft
en arabisk och babylonisk förhistoria. 

Kan vi nu anta att den västerländska civilisationen (eller kulturen) utgör
den struktur vi söker för den pågående utvecklingsprocessen? Kan vi då också
föreställa oss att denna struktur kommit att (tillfälligt) dominera över andra
civilisationer i världen, underlättad av förebilden som den västerländska kul-
turen kommit att utgöra genom bland annat den teknologiska utvecklingen.
Med utgångspunkt i Spenglers modell måste vi då även tänka oss att denna
struktur har en begränsad livslängd och att den kanske i sinom tid kommer
att domineras av en annan kultur? 

9 Oswals Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Berlin, 1922.
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”Vad menar de egentligen?”
– reflektioner kring interkulturell kommunikation 
i Östersjöregionen

Stellan Sundh

• Finns det språkliga förklaringar till att vi kan känna en otålighet och frust-
ration i ett samtal på engelska med en kollega från ett grannland?

• Hur kommer det sig att vi kan missförstå ett ord när vi kommunicerar på
engelska med en person med ett annat modersmål? 

• Går det att identifiera ryska och svenska kommunikationsstrategier i
samtal på det engelska språket? 

Denna artikel handlar om interkulturell kommunikation på engelska mellan
svenska och ryska representanter för lärosäten i Ryssland och Sverige. Sam-
talen som jag grundar diskussionen på, och tar exempel från, är mer eller min-
dre direkt relaterade till arbete och då personerna representerar sitt lärosäte
som är en högskola eller ett universitet. De erfarenheter och exempel som
beskrivs är från möten och konferenser som vi som arbetar på Högskolan på
Gotland har varit med om och med ryska kollegor. Det bör poängteras att i
denna artikel lyfter jag fram de svårigheter och hinder som trots allt kan upp-
levas när vi nu samarbetar över gränserna och har engelska som gemensamt
kommunikationsspråk. I de flesta fall fungerar förmodligen kommunikatio-
nen utmärkt mellan de svenska och ryska personer som möts men vi har kun-
nat observera att det är skillnader i våra sätt att använda det engelska språket.
Det är förvisso individer och inte organisationer vi beskriver som träffas och
som önskar diskutera samarbete och visst kan skillnaderna bero på de perso-
ner som möts. Men när det är återkommande fenomen och skillnader som
kan observeras och till och med hinder i kommunikationen på engelska så
kan de särskiljande dragen som beskrivs nedan vara förklaringar. Denna arti-
kel kan förhoppningsvis belysa och med exempel illustrera några av dessa
fenomen och skillnader mellan svenskar och ryssar när språket i kommuni-
kationen är engelska.

Kulturella skillnader kan vara en av förklaringarna till fenomenen men det
bör poängteras att det givetvis finns fler variabler som definitivt kan vara
avgörande för kommunikationen vid mänskliga möten. Några exempel är
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kön, social ställning, utbildningsbakgrund, etnisk bakgrund eller helt enkelt
de roller som personerna har i samtalet och det sammanhang som samtalet
sker i. Rent personlighetsmässiga och individuella skillnader hos deltagarna
i samtalet kan också vara en förklaring; vi kan vara olika som personer i vårt
sätt att kommunicera oavsett nationalitet. Kommunikation är en del av vår
identitet. Likaså bör det beaktas, att idag med den internationalisering som
pågår av i stort sett alla verksamheter i samhället kan vi fråga oss om det
verkligen är nationella gränser som är de reella gränserna för kulturer och
identiteter. Det ingår dock inte att inom ramen för denna artikel närmare
analysera det stora och mycket omfattande begreppet kultur. Så även om det
finns andra förklaringar än den nationella identiteten till sätten att kommu-
nicera på ett främmande språk, och i detta fall hur en rysk eller svensk person
talar engelska, så är denna artikel av stort intresse för att göra oss medvetna
om de skillnader i sätt att samtala, som kan vara medvetna och omedvetna,
och som vi kan observera vid internationella möten på det engelska språket.

Östersjöregionen med mer än 85 miljoner människor från olika länder
och kulturer utvecklas alltmer mot fler kontakter och omfattande gränsöver-
skridande samarbete inte minst inom utbildningsområdet. Utbyte av studen-
ter och lärare är numera vanligt förekommande och gemensam forskning
med flera länder engagerade är inte längre något unikt. Kommunikationen
sköts via telefon, fax, e-post eller videokonferenser och oftast på engelska.
Givetvis träffas man också vid konferenser, seminarier eller möten. 

Engelskan har i dessa sammanhang mer och mer fått rollen som ett ”lingua
franca” i Östersjöregionen, dvs. det språk som används i kommunikationen
mellan människor i ett område där flera olika språk talas. Detta är speciellt
tydligt då länder i Norden medverkar i diskussionerna. Allteftersom det eng-
elska språket blir mer och mer erkänt som gemensamt språk för kommuni-
kation i regionen så finns det inte längre några större språkliga hinder för att
kommunicera; vi förväntas behärska engelska i vårt arbete med internatio-
nella kontakter. Forskare, lärare och studenter med olika modersmål behöver
oftast inte längre anlita tolkar utan kan kommunicera direkt med varandra.
Andra faktorer än tolkens tillgänglighet blir nu avgörande för om samarbete
inom inte bara utbildning, utan också handel eller företagande ska lyckas. En
sådan faktor är den interkulturella kompetensen som har blivit allt viktigare
för att förstå och kommunicera med varandra samt för att lösa problem till-
sammans.

Vid våra kontakter med andra lärosäten i de baltiska länderna och Ryss-
land har vi på Högskolan på Gotland blivit uppmärksamma på att frågor
som rör språk och interkulturell kommunikation är av stor betydelse för lyck-
ade projekt och samarbeten. Tre områden som rör kommunikation på eng-
elska mellan länderna i Östersjöregionen kommer att belysas:
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• enskilda ords betydelse, 
• språkliga kommunikationsstrategier, och
• strukturer i kommunikationen.

Givetvis är det många variabler som påverkar de sätt på vilka kommunikativa
situationer etableras och genomförs. Sammanhanget och de roller som män-
niskor som talar med varandra har kan definitivt påverka både karaktären och
resultatet av kommunikationen. Det är av betydelse varför vi talar med var-
andra och i vilket sammanhang det sker. Det som också kan vara avgörande
förutom kön, ålder, utbildning och etnisk bakgrund som har diskuterats ovan
är deltagarnas erfarenheter av internationella kontakter och av främmande
länder. Om vi har konfronterats med människor med andra sätt att kommu-
nicera på, så är vi förstås påverkade av det. Trots alla icke kontrollerbara och
bidragande orsaker till vårt sätt att kommunicera är det av intresse att reflek-
tera kring hur bruket av ett främmande språk i form av användningen av ord,
kommunikationsstrategier och strukturer i kommunikationen kan särskilja
människors användning av det i en region. Vi begränsar oss i denna diskus-
sion till Östersjöregionen när de samtalar på det gemensamma främmande
språket engelska. 

Enskilda ords betydelse

Ord på vårt modersmål såväl som i ett främmande språk ger oss olika asso-
ciationer och bilder. Våra erfarenheter och vår bakgrund påverkar oss också
i hur vi uppfattar ett ords betydelse. Även om ett ord finns både i engelska
och i vårt modersmål, t.ex. i ryska och i svenska, och ibland kanske inte i en
exakt men snarlik form som på engelska, kan ordet ha en annan betydelse
och andra konnotationer, dvs. känslomässiga laddingar för den ryske eller
svenske talaren. Ord speglar vår verklighet och ett engelskt ord kan ge
mycket olika associationer och ha skiftande betydelser därför att de som del-
tar i samtalet har så olika bakgrund. Denna erfarenhet har varit tydlig i våra
kontakter med lärosäten österut. Mer generella ord som används flitigt och
i olika sammanhang som democratical kan givetvis ha mycket skiftande inne-
börd men även bruket av mer specifika ord från ett begränsat sammanhang
som entrepreneurship, professor och examination visar en tendens att ha stora
skillnader i betydelse och innebörd för olika talare. Ryssland och Sverige har
stora skillnader i samhället i allmänhet och mycket tydligt inom vissa struk-
turer som t.ex. i utbildningssystemet. Dessutom sker förändringar kontinu-
erligt i undervisning, i forskares roller och i sätten att examinera studenter på
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utbildningsinstitutioner i de två länderna. Språket förändras med verklighe-
ten och ordens innebörd och betydelse förändras uppenbarligen likaså. En
professor vid ett ryskt lärosäte har en annan position, status och andra arbets-
uppgifter än vad en svensk professor har. Om vi då presenteras som professor
Jansson eller professor Zhukova så tolkas detta ord professor på olika sätt av
svenska och ryska personer i samtalet. Det kan vara olika betydelse i var i hie-
rarkin inom akademin som en professor hör hemma och hur stor vikt som vi
fäster vid detta. Detta kan bli synnerligen tydligt när vi planerar ett projekt
tillsammans och krav ställs från en part att det är en professor och endast en
professor som ska ha en ledarroll. Det kan då bli förvirrande då vi har olika
strukturer inom akademin och därmed olika betydelser och innebörd av
titeln professor. Vilken person och på vilken nivå i hierarkin skall ansvara för
och leda aktiviteter, budgetarbete och utvärdering?

Om vi genomför kurser tillsammans och kursen ska avslutas med en exa-
mination så kan det kräva omfattande förklaringar när vi som svenskar ser att
i begreppet examination kan vi inkludera gruppexamination, hemtentamen,
eller kanske ingen slutlig examination alls utan en serie av fullgjorda uppgif-
ter s.k. assignments som tillsammans fungerar som en final examination. Det
kan bli svårt när vi då ska ge svar på frågan: When is the examination? Vi kan-
ske inte arbetar med den individuella skrivningen som ska betygsätta den
enskilde studentens prestation utan har en serie av assignments. Vad är då en
assignment?

En annan aspekt av vårt bruk av engelska ord är när den ryska respektive
den svenske talaren använder ett engelskt ord som är känt och erkänt i hem-
landet (Ryssland respektive Sverige) men helt okänt i andra länder. Våra
ryska kollegor talade exempelvis om milkcocktail, något som för oss var helt
obekant. I Ryssland används milkcocktail för vårt begrepp milkshake. Fler så-
dana engelska ord med en särskild betydelse i Ryssland är att vänta när eng-
elskan med stor sannolikhet får en starkare ställning där. 

Språkliga kommunikationsstrategier

Vi kan också observera skillnader i längre strukturer och större språkliga
sammanhang än enstaka ord. För även om vi har ett gemensamt språk som
engelska i kommunikationen så är det alltså stora skillnader i hur vi uttrycker
oss och hur vi använder detta språk. Vi kan urskilja olika språkliga kommu-
nikationsstrategier. Vid kontakter med ryska lärosäten har vi observerat att
de ryska deltagarna är mer vältaliga och ordrika i sin kommunikation på eng-
elska. Det verkar helt enkelt vara så att ryska personer använder fler ord i sin
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kommunikation än vad vi gör för att uttrycka samma sak. Detta gäller i mer
informella samtalen men i synnerhet i formella tal då de vill tacka eller pre-
sentera sin institution. Fenomenet beskrivs i litteraturen som distinktionen
mellan elaborate och succinct/precise verbal communication. Detta sätt att kom-
municera kan från svensk sida upplevas som att för många detaljer, för
mycket historia och för omfattande visioner tas med i samtalet. För oss
svenskar upplevs det som ett hinder för att nå konkreta resultat som hand-
lingsplaner eller samarbetsavtal. Ett konkret exempel på detta ryska mer
omfattande sätt att uttrycka sig är de jul- och nyårshälsningar som jag fick
per e-post i december 2008 från kollegor i Ryssland. De innehåller ett sätt
att uttrycka God Jul som jag bedömer att mina svenska kollegor inte skulle
använda sig av. De är helt enkelt för ordrika och målande för oss svenskar.

May the beauty and the joy of this wonderful holiday be yours to share with the
people you love. My seasonal greetings to your fairy-like Island and its nice
people. 

My heartiest congratulations to you and your family with Christmas. I wish
you all health and happiness. It seems to me that it’s not very difficult for you to
be healthy and happy thanks to the optimism and energy you possess. 

Från ryskt perspektiv så kan vårt svenska sätt att önska God Jul genom att
endast skriva vårt namn på ett förtryckt kort som sedan postas, uppfattas som
mycket kort, opersonligt och som ett tecken på en brist på omtanke. 

En annan skillnad som vi kan observera i samtalen på engelska är hur
direkta och indirekta vi är i vår kommunikation med att framföra våra öns-
kemål, krav och behov. Att rättframt och direkt uttrycka vad vi vill uppnå
kan för oss svenskar upplevas som framfusigt och odiplomatiskt. Från ett
annat perspektiv kan ett indirekt sätt att kommunicera uppfattas som otyd-
ligt och vagt. Vi förstår helt enkelt inte vad vår samtalspartner vill. I vår kom-
munikation med ryska lärosäten har vi förstått att vi svenskar kan uppfattas
som otydliga och vaga. Ett skäl kan vara att vi inte är direkta i vår kommu-
nikation utan lindar in våra önskemål och krav i omskrivningar. En förkla-
ring kan vara tendensen för svenskar att vara konfliktundvikande och i möj-
ligaste mån sträva efter en kompromiss när vi märker att det finns olika
ståndpunkter från början i en fråga. Vi väljer att inte direkt framföra vad vi
vill utan strävar från början efter samförstånd och kompromiss. Ett indirekt
sätt att kommunicera kan då vara en pragmatisk och diplomatisk metod för
att kunna nå fram till ett gemensamt beslut. Nedan finns ett illustrerande
exempel på ett indirekt sätt att framföra att det inte finns några medel längre
från oss för att bekosta ryska studenters studier vid Högskolan på Gotland.
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The resources at our university this year are quite limited and we see some dif-
ficulties in covering travel expenses and board and lodging as we did for the
three students last year. 

I vilken utsträckning finns det med ett givet underförstått sammanhang i
vårt samtal? Två kommunikationsstilar beskrivs i litteraturen som high-con-
text och low-context. I den första typen förlitar sig samtalsparterna på att de
delar mycket kunskap som inte öppet sägs eller som de behöver referera till
i samtalet. Det är ett sammanhang som båda är införstådda med och samta-
let sker i ett sammanhang när man är medveten om denna delade kunskap.
I den andra typen sägs allt tydligt och klart och ingen så kallad tyst kunskap
är nödvändig för att kunna förstå innebörden av vad som sägs. Givetvis spe-
lar det en stor roll huruvida deltagarna i samtalet känner varandra väl eller ej,
om de har kunskap om de förutsättningar som gäller och är insatta i de för-
hållanden som råder vid respektive lärosäte i deltagarnas hemländer. Om
man känner till förutsättningarna och personerna väl så är det mycket som
inte behöver uttalas; vi vet vad som gäller. För oss vid svenska lärosäten är
det inte betydelsefullt att ha intyg eller certifikat från deltagande i konferen-
ser eller seminarier utomlands med oss hem. För våra ryska kollegor är detta
av vikt för olika officiella ändamål och ofta ett starkt önskemål. Detta sam-
manhang som är känt för båda partners i samtalet nedan behöver inte sägas
utan finns där som en dold gemensam kunskap om betydelsen av både inne-
håll och form i dessa intyg:

Can I have these documents before we leave for St Petersburg? 

Yes, it will be printed on our own letter paper and the head will sign it. Would
you like me to add our costs for your participation in this meeting? 

I en motsvarande dialog med ett icke känt gemensamt sammanhang skulle
det kunna låta på följande sätt: 

Can I have these documents signed and stamped before we leave for St Peters-
burg? They are necessary for us. 

Yes, let me see, what is the purpose of this document? Can we do it later? 

I de möten vi har haft med ryska kollegor så har dessa samtal om underteck-
nande av dokument varit något återkommande och viktigt att på ett snabbt
och icke byråkratiskt sätt klara av. Det har definitivt underlättat både sam-
arbete och kommunikation att vi på senare år har haft kunskapen om bety-
delsen av dessa dokument för dem.
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En fråga som också är av betydelse är hur personliga/känslomässiga eller
kontextuella/instrumentella vi är i vår kommunikation. Här kan vi notera en
tydlig tendens att vi svenskar tenderar att vara mer personliga och mindre
kontextuella än våra grannar. Vi kan märka det konkret genom en mer frek-
vent användning av I och me. Vi refererar till oss själva och inte till institu-
tionens bästa eller ett allmänt intresse i samhället. En bidragande orsak till
frekvensen av alternativa strukturer till I and me bland ryska samtalspartners
kan vara en påverkan från det ryska språket. Ett typiskt drag i det ryska språ-
ket är en frekvent användning av opersonliga uttryck vilket innebär att i stäl-
let för Jag tycker det används Det tycks mig eller För mig tycks det. Denna
språkstruktur i ryska skulle då kunna leda till intrycket av en mer instrumen-
tell kommunikation av ryssar när de talar engelska. Det svenska mer person-
liga kommunikationssättet blir särskilt tydligt då vi framför vad vi känner
som i nedanstående exempel. 

I feel that the last draft of our agreement does not meet the requirements of the
program. 

Strukturen i kommunikationen

Strukturen i kommunikationen och sättet att organisera vårt budskap kan
också skilja oss åt när vi pratar med varandra. Vi upplever då svårigheter att
förstå varandra på grund av att själva sättet att presentera ett stoff är annor-
lunda. Vi kan inte riktigt förstå vad det är som är det egentliga budskapet och
kan bli frustrerade och frågande. Frågan är: vad är det egentligen som per-
sonen vill säga mig? Vad är det han/hon vill informera mig om? Skälet till
missförståndet kan vara att vi använder oss av olika sätt att organisera vårt
tal. Två olika sätt kan identifieras. Antingen presenterar vi ämnet, bakgrun-
den och orsakerna först och går sedan över till huvudfrågan eller den före-
slagna åtgärden. Det kan vara som i det följande exemplet:

The application forms for the Tempus program comprise many pages and seve-
ral documents need to be collected. It is necessary to have signed and stamped
letters of intent from all the partners in the planned project. We have worked
with a few Tempus projects before and we know that they need to be planned
very much in detail and be given considerable time. So we need to decide today
whether we should apply for the Tempus project this year. 
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Eller så börjar vi med att presentera huvudfrågan eller förslaget som vi vill
diskutera och sedan går vi över till bakgrunden och orsakerna. Det kan då
låta på följande sätt:

Today we need to decide whether we should apply for the Tempus project this
year. The application forms for the Tempus program comprise many pages and
several documents need to be collected. It is necessary to have signed and stam-
ped letters of intent from all the partners in the planned project. We have
worked with a few Tempus projects before and we know that they need to be
planned very much in detail and be given considerable time. 

Om vi förväntar oss att få höra huvudfrågan eller förslaget först (som i det
sista exemplet) men i stället få en redogörelse för bakomliggande orsaker
(som i det första exemplet) så förstår vi inte vad det är som personen talar om
och vi kan känna oss irriterade av att inte förstå sammanhanget. Vi kan be-
skriva denna skillnad som induktiv eller deduktiv kommunikationsstrategi. I
våra samarbeten med lärosäten på andra sidan Östersjön med vår strävan att
vara effektiva och använda tiden väl under några dagar som gäster på ett
främmande lärosätet kan vi känna en frustration och förvirring om vi inte är
fullt införstådda med vad vår ryske kollega vill. Vi märker då att vi tenderar
att kommunicera mer deduktivt, att först säga vad det är vi vill och sedan gå
in på bakomliggande orsaker medan våra kollegor från ryska lärosäten har en
tendens att kommunicera mer induktivt, att förklara de bakomliggande fak-
torerna innan ett beslut kan tas. Ett exempel på detta är att våra ryska kolle-
gor gärna vill göra en grundlig presentation av sitt lärosäte innan diskussioner
om samarbete kan inledas. Vi kan göra en mycket kortfattad presentation av
vår högskola och tämligen omgående övergå till konkreta frågeställningar.
Det verkar finnas en tendens att vi svenskar inte tycker oss behöva en lång
redogörelse av de kringliggande orsakerna och historiska aspekter utan att vi
gärna börjar direkt med konkreta handlingsplaner och kommande avtal. Det
är således hur vi strukturerar vårt budskap som blir avgörande för om vi lyckas
nå fram med vårt budskap.

Vi kan konstatera att engelskan har en stark ställning i internationell
kommunikation och att vi har kommit långt i vårt bruk av det engelska språ-
ket. Det är inte längre en fråga om korrekt uttal eller korrekt grammatisk
form när vi vill analysera kommunikation och missförstånd. Visst kan det
fortfarande vara svårigheter i kommunikationen på engelska som ett främ-
mande språk på grund av brister i ordförråd eller uttal men numera så för-
väntar vi oss att vi ska förstå varandra och att vi accepterar en kraftig svensk
eller rysk brytning på vår engelska. Vi förväntar oss att vi kan förstå varandra
trots att det brister i grammatisk korrekthet vad gäller t.ex. kongruens eller
ordföljd. Vi förväntar oss att vi kan klara oss i kommunikationen trots brister
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i ordförrådet tack vare vår användning av kompensatoriska strategier med
omskrivningar. De fenomen som är beskrivna ovan kan bidra till att förklara
irritation, missförstånd och hinder i den ömsesidiga förståelsen.

Just nu utvecklas ett pedagogiskt material i ett projekt vid Högskolan på
Gotland som kan användas i olika sammanhang för att underlätta och för-
bereda för en alltmer intensiv kommunikation mellan människor runt Öster-
sjön. Projektet arbetar med situationer som ska illustrera svårigheter i kom-
munikationen på engelska mellan människor med olika bakgrund, historia
och värderingar. Materialet är ett samarbete mellan Högskolan på Gotland,
Kent State University, Kent, USA och tre ryska lärosäten: Pskov, Kalinin-
grad och Velikiy Novgorod. Studiematerialet syftar till att stimulera en frukt-
bar diskussion om de reella skillnader som kan finnas i kommunikationen
mellan ryska och svenska personer i samtal på engelska och i ett sammanhang
som rör utbildning och forskning.

Ett gemensamt språk är nyckeln till lyckade internationella samarbeten.
Det är naturligt att vi nu blir mer och mer medvetna om de skillnader som
kan finnas i våra sätt att använda det engelska språket över gränserna och
identifiera de mönster som kan vara hinder för framgångsrik interkulturell
kommunikation. Låt oss börja med detta i vårt samarbete mellan lärosäten,
företag och myndigheter i Östersjöregionen. 
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Författarpresentationer

Martin Abrahamson är universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Högskolan.
Han bedriver forskning inom ämnesområdet finansiell ekonomi och corpo-
rate governance (ägarstyrning). Han har tidigare verkat som officer inom
försvarsmakten.

Susanne St Clair är universitetslektor i juridik och verksam som lärare och
forskare vid Högskolan. Hennes forskning är inriktad på utvecklingen mot
den inre marknadens tjänsterörlighet.

Mathias Cöster är universitetslektor vid Högskolan och har disputerat på en
avhandling om den grafiska industrins omvandling. Tidigare verksam som
officer vid Gotlands Kustartilleriregemente, KA3, i Fårösund.

Matilda Dahl är universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan samt
gästforskare vid Stockholm Centre for Organisation Research (SCORE).
Hennes forskningsinriktning är Östersjöregionens transnationella dynamik. 

Adri De Ridder är docent i finansiell ekonomi vid Högskolan. Han bedriver
forskning inom främst empirisk finansiell ekonomi (utbetalningspolitik,
ägarrelaterade frågor) men även inom området kapitalförvaltning.

Christer Kuttainen är filosofie doktor i ämnet elektronisk handel. Han är
gästlärare vid Högskolan men också egenföretagare och fristående konsult
inom området e-handel. Hans forskningsområde är främst konsumentbete-
endet på Internet. Är för närvarande engagerad i flera projekt som rör ”Turis-
ter och Internet” med bl.a. Visit Sweden och Mötesplats Upplevelseindustrin
Piteå. 

Bo Lennstrand är universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan. Hans
forskningsinriktning är marknadsföring och då speciellt marknadskommu-
nikation.
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Per Lind är professor i industriell utveckling vid Högskolan. Han har en bred
internationell ansats i sin forskning och bedriver bl.a. forskning om ekono-
misk tillväxt för mindre företag i Östersjöregionen. Han har också verksam-
het, med inslag av såväl forskning som utbildning, med universitet i Afrika,
Asien och Latinamerika. 

Stellan Sundh är universitetslektor i engelsk språkvetenskap vid Högskolan.
Idag är han verksam inom kurser som rör lärarutbildningen, interkulturell
kommunikation och det engelska språket som lingua franca i internationella
sammanhang. Hans forskning är främst inriktad på engelska som gemensamt
språk i Östersjöregionen.

Jörgen Tholin är sedan augusti 2009 rektor vid Högskolan på Gotland. Han
kom då närmast från uppdraget som vicerektor vid Högskolan i Borås. Hans
eget forskningsämne är pedagogik där han speciellt intresserat sig för frågor
om betygsättning och bedömning i grundskolan. 
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