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Samarbete mellan näringsliv och stat 
är ett minerat område. Det är ideolo-
giskt laddat och väcker känslor. Hur 
intimt får samspelet vara? Eller bor-
de det tvärtom finnas vattentäta skott 
mellan det privata och det offentliga 
för att marknaden ska fungera effek-
tivt?

Ideologer på vänster- respektive hö-
gerkanten tvistar sedan länge om vem 
som bäst kan sköta funktioner av all-
mänt intresse såsom vård, infrastruk-
tur och teknologipolitik. I den politis-
ka retoriken tror vänstern på den of-
fentliga sektorns suveränitet, högern 
på marknadens. Denna ideologiska 
fundamentalism bär inte långt, efter-
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Mot en innovativ offentlig sektor
Den smarta staten
Synen på den offentliga sektorns roll 
som innovatör förändras med tiden. 
1990-talets forsknings- och utveck-
lingsstöd hjälpte näringslivet utveckla 
nya lösningar som stärkte företagens 
konkurrenskraft. De senaste åren har 
frågan om den offentliga sektorns egen 
förmåga till förnyelse hamnat i fokus. 
Genom upphandling, experiment och 
samarbete med företag kan stat och 
kommun antingen bidra till att förnya 
samhället eller cementera gamla struk-
turer.
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som gränsen mellan privat och offentligt med 
åren har blivit allt diffusare. På få områden ex-
isterar ekonomisk renlärighet i praktiken i da-
gens värld. Därför är det fruktbarare att analyse-
ra hur funktionellt samarbetet är i olika fall, vem 
det gynnar och hur man kunde utveckla olika for-
mer av best practice. Denna artikel handlar sär-
skilt om hur samspelet mellan privat och offent-
ligt kan leda till en förnyelse av samhället – alter-
nativt cementera gamla strukturer.

Ett par exempel illustrerar samspelets natur, 
det ena gäller hälsovård, det andra offentlig upp-
handling: EU-kommissionen presenterade i no-
vember 2017 en jämförande analys av hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och tillgänglighet 
i EU-länderna, State of Health in the EU. Alla ver-
kar ha sin egen specifika mix av offentlig och pri-

vat hälsovård. Det finns många modeller och oli-
ka former för finansieringen, men nästan över-
allt förekommer någon form av samspel mellan 
offentliga och privata aktörer. 1) Acceptansen för 
vad som kan privatiseras varierar, likaså den ide-
ologiska diskussionen kring den offentliga sek-
torns roll.

Exemplet med vården visar att länder med lik-
nande marknadsekonomiska system kan hantera 

”Olika marknadsekonomier kan 
hantera samspelet mellan privat 
och offentlig sektor på synnerligen 
olika sätt.”
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samspelet mellan privat och offentlig sektor på 
synnerligen olika sätt. Samtidigt är bristen skri-
ande på gränsöverskridande och objektiva best 
practice-jämförelser som skulle visa hur enskilda 
länder har löst konkreta problem på bästa möj-
liga sätt, till lärdom för andra. 2)  Inom parentes 
kan tilläggas att Finlands sjukvårdssystem i EU-
rapporten betecknades som krångligt och ojäm-
likt. Vårt land har också ”ett större icke tillgodo-
sett vårdbehov än EU i genomsnitt” på grund av 
långa väntetider i den offentliga hälsovården, en 
aktuell fråga med tanke på vård- och landskaps-
reformen. Mer om den senare.

Det andra konkreta exemplet gäller offentlig 
upphandling. Såväl i Finland som i hela EU mot-
svarar beloppen inom offentlig upphandling un-
gefär 15 procent av bruttonationalprodukten. 
Finska staten och kommunerna köper exempel-
vis IT-tjänster, konsultutredningar, hemvård, sop-
hämtning, vägreparationer, byggprojekt och lä-
kartjänster av den privata sektorn för samman-
lagt 35 miljarder euro om året. 3)  Samspelet är 
alltså omfattande. Hur framgångsrikt det blir be-
ror i hög grad på kompetensen hos dem som upp-
handlar tjänster och produkter. Men det är inte 
endast kompetensen som avgör. Upphandling är 
ett effektivt styrinstrument som kan konservera 
gamla rutiner eller bana väg för nya lösningar.

Som alltid förut, eller…
Genom att efterfråga produkter och tjänster som 
innehåller nya element och genom att ge leveran-
tören frihet att föreslå innovativa lösningar, med-
verkar stat och kommun till att förnya sin verk-
samhet och företaget att utveckla sin. Innovativ 
upphandling kan i slutändan göra hela samhället 
mer framgångsrikt. Är upphandlingen i Finland 
innovativ? Nej, inte om man får tro den under-
sökning som Förbundet för finländskt arbete ge-
nomförde 2016 bland tjänstemän och beslutsfatta-
re inom stat och kommun. Över 60 procent av de 
kommunala upphandlingsansvariga ansåg att de-
ras kommun inte tänker innovativt i upphandling-

en. När de ansvariga på nationell nivå fick sam-
ma fråga ansåg nästan 80 procent att den offent-
liga upphandlingen i Finland inte är innovativ. 4)

Det finns alltså en stor potential att förbättra 
samspelet mellan privat och offentligt. Med tanke 
på hur länge man på politiskt håll talat om inn-
ovationernas betydelse för samhällsekonomin är 
det anmärkningsvärt att den offentliga sektorn 
ligger efter i det innovativa tänkandet. Redan år 
1983 presenterade Sitra rapporten Julkiset han-
kinnat innovaatioiden edistäjinä som pekade på 
det intima samarbetet mellan privat och offent-
ligt i många andra länder, såväl inom forskning 
och utveckling (FoU) som inom offentlig upp-
handling. 5) Rapporten kritiserade den offentli-
ga sektorns bristande intresse för innovationer 
i Finland, kom med konkreta förslag och bidrog 
till att utforma de kommande årens framgångsri-
ka innovationspolitik där staten skulle stödja lo-
vande privata utvecklingsprojekt. Däremot ledde 
rapporten inte till en seriös diskussion om hur 
den offentliga sektorn själv skulle bli mer inno-
vativ i sitt agerande. 

Flera regeringar presenterade under de två på-
följande årtiondena FoU-satsningar som bidrog 
till en förnyelse av det finländska näringslivet, 
en förnyelse som påskyndades av den struktur-
omvandling som depressionen 1990–94 ledde till.  

Också utomlands hänvisade man ofta till Fin-
lands teknologipolitik som ett modellexempel. In-
stitutioner som Tekes finansierade utvecklings-
projekt inom företag och universitet som stärk-
te konkurrenskraften. Men alltjämt gällde de of-
fentliga satsningarna närmast den offentliga sek-
torns omgivning. Politiker och tjänstemän betrak-
tade inte den offentliga sektorn som innovatör i 
sig. Till de positiva undantagen hörde de nordis-
ka staternas satsning inom kommunikationstek-
nologin: Genom strategiska beställningar och for-
muleringen av gemensamma standarder samar-
betade stat och näringsliv på 1970- och 80-talen 
på ett nytt sätt både nationellt och över nations-
gränserna, vilket banade väg för Finlands och 
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Sveriges kommersiella framgångar inom mobil-
telefonin på 90-talet.

Den stora förändringen i förhållningssättet for-
mulerades inledningsvis i den nationella innova-
tionsstrategi som tog form år 2008. I stället för att 
vara utbudsorienterad (alltså stödja utveckling-
en av nya produkter och lösningar) skulle inno- 
vationspolitiken också fokusera på efterfrågan. 
Satsningen fick namnet ”en ny efterfråge- och an-
vändarinriktad innovationspolitik”. 6)  Nu räckte 
det inte längre med riktat stöd till lovande tekno-
logisatsningar, utan användarna, bland dem stat 
och kommuner, skulle själva kräva nya lösning-
ar och söka dem tillsammans med privata före-
tag – allt detta inom ramen för vad internationel-
la handelsavtal tillät.

Småningom förändrades synen på den offent-
liga sektorns roll i den politiska diskussionen, 
vilket syntes i Forsknings- och innovationsrådets 

rapport 2010. Här förutsattes att den offentliga 
sektorn genom upphandling, lagstiftning, expe-
riment och utveckling av standarder skulle främ-
ja en innovationskultur i hela samhället. 7)  Den-
na rapport blev ett slags vägkarta för de två föl-
jande regeringarna, regeringarna Katainen och Si-
pilä, som under 2010-talet har konkretiserat den 
nya innovationskulturen. Detta har skett paral-
lellt med den internationella diskussion om den 
offentliga sektorns nyskapande roll som tog fart 
efter finanskrisen 2008.

Populärt ideologiskt tema
Privat eller offentligt – frågan är som sagt ideolo-
giskt laddad. Då den italiensk-amerikanska eko-
nomen Mariana Mazzucato år 2013 kom ut med 
sin bok om entreprenörsstaten, The Entrepre-
neurial State, väckte hon en storm som få böck-
er kring temat åstadkommit förut. Mazzucatos 

De nordiska staternas samarbete inom kommunikationsteknologin banade väg för Nokias och Ericssons 
framgångar på 1990-talet.
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syn på staten som entreprenör och innovatör är 
provokativ, för enligt henne föds kommersiella 
framgångar på marknaden sällan utan en offent-
lig sektor som banar väg för både tekniken och 
uppkomsten av en kommersiell marknad. Hen-
nes exempel går från bioteknik och kärnkraft till 
datorer och Apples iPhone, den sistnämnda ef-
tersom de avancerade mobiltelefonerna bygger 
på gps, litiumjonbatterier, internetuppkoppling 
och andra teknologier som utvecklats med stat-
ligt innovationsstöd. 8)

Mazzucatos utgångspunkt är inte ny, alltså att 
en innovativ stat bereder väg för nationers fram-
gång och nya jobb, medan en stat som fokuserar 
på att bevara gamla strukturer och privilegier hal-
kar efter. Författaren går dock mycket längre än 
så: Hon lyfter fram staten som risktagande finan-
siär, nätverkare och katalysator. Mazzucato ger 
en så stor vikt åt staten som entreprenör att hen-
nes böcker blivit högst kontroversiella. Så också 
i Finland. Den socialdemokratiska tankesmedjan 
Kalevi Sorsa-stiftelsen har prisat dem 9), den ny-
liberala tankesmedjan Libera har betecknat tan-
karna som rena dumheter 10). Risken med en ide-
ologiskt präglad diskussion är att den kör fast i 
sin strävan efter renlärighet. Fundamentalismen, 
den principiella utgångspunkt som gör att anting-
en den ”goda staten” eller den ”effektiva mark-
naden” löser alla problem, hindrar debattörerna 
från att pragmatiskt studera det existerande sam-
spelet mellan privat och offentligt, hitta goda ex-
empel från när och fjärran samt se om dessa kun-
de användas i den egna verksamheten.

Ända sedan Michael Porter för snart trettio år 
sedan gav ut sitt opus om nationers konkurrens-
fördelar, The Competitive Advantage of Nations, 
har många böcker om samspelet mellan den pri-
vata och den offentliga sektorn blivit bästsälja-
re. Porter, mest känd för sina teorier om indu-
striella kluster på 1980-talet, presenterade tankar 
om samspelet mellan privat och offentligt i en 
bok om nationers konkurrensfördelar år 1990. 11) 
En av hans utgångspunkter var att länders fram-
gång inte beror på förekomsten av fördelar (ex-

empelvis råvaror), utan på förmågan att kom-
ma till rätta med brister. Porter sjöng knapphe-
tens lov och utvecklade resonemanget om hur 
handikapp kan vändas till framgång på ett sätt 
som var kontroversiellt då det begav sig: Natio-

ner med strikt konsumentskydd och sträng mil-
jölagstiftning lockar sina företag att utveckla nya 
lösningar för hemmamarknaden och ger dem ett 
försprång också i exporten. 

Porter var en av banbrytarna inom en genre 
som beskriver samspelet mellan privat och of-
fentligt i bokform och som har blomstrat under 
2010-talet. En färsk bok, nobelpristagaren Jean 
Tiroles Economics for the Common Good, recen-
seras i detta nummer av Ekonomiska Samfun-
dets tidskrift.

Läget i Finland
Som ovan nämndes är det först de två senaste fin-
ska regeringarna som på allvar och konkret redan 
i regeringsprogrammet har fäst uppmärksamhet 
vid den offentliga sektorns egen innovationskraft; 
vid möjligheten att experimentera med offentli-
ga tjänster och ordna nationella innovativa ex-
periment. Regeringen Katainen introducerade 
2014 en lag om kommunala experiment som la-
de grunden till den försöksverksamhet som be-
skrivs nedan. 12) 

Det regeringsprogram som Juha Sipiläs reger-
ing lade fram 2015 lyfte ännu tydligare fram ny-
tänkandets betydelse i offentligt beslutsfattande, 
till exempel med krav på ökad så kallad innova-
tionsupphandling. 13)  Regeringsprogrammet vill 
satsa på försökskultur och innovativa lösningar 
samtidigt som lagstiftningen ska reformeras ”för 

”Det är först de två senaste reger-
ingarna som uppmärksammat 
den offentliga sektorns egen inno-
vationskraft.”
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att underlätta organiseringen av försök”. De hin-
der som lagstiftningen ställer kom tydligt fram 
vid planeringen av det nationella experimentet 
om basinkomst. Grundlagen ställer krav på lika 
behandling av invånarna och därför måste expe-
riment förberedas utgående från att ingen med-
borgare ska känna sig förfördelad. Lagstiftningen 
leder på gott och ont till en viss tröghet på statlig 
nivå och hämmar experimenterandet.

Frihetsgraderna är större inom kommun-
sektorn. Experimenten som har tagit form efter 
2014 har marknadsförts bland annat under rubri-
ken ”Kokeileva Suomi”, på svenska ”Försöksfin-

land”. En utvärdering från 2017 visade att nästan 
60 kommuner deltagit i enskilda projekt som sär-
skilt gällt nya sätt att utforma tjänster till invånar-
na, ofta i samarbete mellan privata och offentliga 
aktörer. 14) Finlands Kommunförbund har i sam-
ma anda genomfört en liknande satsning kallad 
”Me Uskaltajat”. Också här är det framför allt frå-
ga om tjänsteinnovationer som berör bland annat 
skola, hälsovård, bibliotek och byggprojekt. 15) 
Några konkreta exempel från kommunsektorn är 
Living Lab-projektet och Hyväksi-nätverket som 
lett till utvecklingen av tiotals nya tekniska lös-
ningar och servicekoncept för åldringar, rörelse-

Olipa kerran koulu, johon oppilaat tulivat 
joka aamu kirjat repuissaan. Kunnes joku 
keksi kysyä, onko koulu rakennus vai jotain 
muuta - ehkä se wkin palvelu? Miten 
saadaan  oppimisen ilo lisääntymään? 

Siitä alkoi tositarina.
 

Espoo

Me uskaltajat är en kampanj som sporrar till kommunala experiment. Bilden ovan visar ett nytt sätt att utnyttja 
skolbyggnader.
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hämmade och dementa personer. Företagen har 
kunnat testa sina idéer inom exempelvis Björne-
borgs vårdenheter och hemvård. 16)

Definitionen av tydliga mål är viktig, exem-
pelvis ”sänkt vattenkonsumtion i sjukhusets oli-
ka funktioner”. Målet definieras klart och mätbart 
i upphandlingen, vilket leder till förslag om nya 
rengöringsprocesser från städbolagen och mer 
lättskötta sängar från tillverkarna. 17)  Här är det 
viktigt att poängtera att experimenten till sin om-
fattning alltjämt är små i relation till de totala of-
fentliga utgifterna och investeringarna. Som test-
bädd för nya lösningar är den offentliga sektorn 
fortfarande relativt anspråkslös. Även i experi-
mentdokumentationen medges att beslutsproces-
serna är tröga och att ”införandet av ny teknologi 
sker långsammare än väntat”. 18)

Ett nationellt experiment utan like
Vår tids mest omfattande nationella experiment 
är vård- och landskapsreformen. Reformen med 
det finska smeknamnet Sote syftar inte till att 
göra vården mer innovativ, utan snarare till att 
dämpa kostnadstrycket. Helt oberoende av vad 
som sagts av regeringen visar några tusen sidor 
lagtext inklusive motiveringar att tre målsättning-
ar prioriteras högst: Att spara pengar, att skapa 
konkurrens i vården och att bilda nya politiska 
maktstrukturer, landskap. Däremot definieras in-
te hur vårdens kvalitet ska förbättras, inte hel-
ler hur tillgängligheten till vård blir bättre. Den 
totala avsaknaden av kvalitativa målsättningar 
är problematisk ur medborgarnas synvinkel och 
väcker frågor: Hur ska medborgarna till exempel 
kunna välja vårdleverantör utgående från objek-
tiva kriterier när jämförbara nationella kvalitets-
kriterier saknas? I Sverige, Norge och Danmark 
finns nationella kvalitetsregister som underlät-
tar jämförelserna, men hos oss saknas dessa in-
om primärvården. 19) Det finns inga beslut om att 
bygga upp finländska kvalitetsregister. Det fak-
tum att den aktuella vårdlagstiftningen inklusi-
ve lagen om valfrihet saknar definierade kvali-
tetsmål är en stor brist som minskar reformens 
möjligheter att driva fram kvalitativa innovatio-
ner. Däremot kan den bidra till innovationer in-

om kostnadseffektivitet och inom samspelet mel-
lan offentlig och privat sektor. 

De senaste årens samhällsdiskussion kring 
vårdreformen har lett till en debatt om vad som 
bäst kan skötas i privat respektive offentlig re-
gi. Eftersom ”Sote” är den största administra-
tiva reformen i Finland sedan kriget, har den-
na debatt kring gränsdragningen varit välkom-
men. Diskussionen, hundratals expertutlåtanden, 
kommentarerna från grundlagsexpertisen och de 
många nya, justerade versionerna av lagförslagen 
har gett den politiskt intresserade iakttagaren in-
trycket av en utdragen och smått förvirrad pro-
cess. Men faktum är att debatten och utlåtande-
na påverkat gränsdragningen mellan privat och 
offentligt. I skrivande stund kommer valfriheten 
att omfatta primärvården, men inte den specia-
liserade sjukvården. Det här är både ett ideolo-
giskt och ett praktiskt ställningstagande. På det-
ta sätt vill lagstiftarna garantera att den offentli-
ga specialsjukvården inte försvagas av ett experi-
ment med oanade konsekvenser. 

Reformen förändrar samtidigt kommunernas 
verksamhet i grunden då de i framtiden kon-
centrerar sig på skola, markplanering och kul-
tur samt på att skapa förutsättningar för livskva-
litet och sysselsättning. För att stödja ett innova-
tivt utvecklande av traditionella verksamhetsfor-
mer och bana väg för nya, har flera projekt redan 
inletts. Inom ramen för 6Aikakärkihankkeet sam-
arbetar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, 
Åbo och Uleåborg med fokus på digitala expe-
riment. Här är tanken att skapa digitala plattfor-
mar som möjliggör testande av nya servicekon-
cept i ett samarbete mellan tjänstemän, företag 
och kommuninvånare. Tidigare nämnda Kokeile-
va Suomi främjar försökskultur, EU-sponsorera-
de KunTeko 2020 förmedlar idéer om utvecklings-
processer, Kokeilun paikka främjar nätverksbyg-
gande mellan kommuner som vill experimente-
ra, Innokylä-Innobyn  ger praktiska råd till kom-
muner som vill göra upphandlingen mer innova-
tiv medan Digikuntakokeilu fokuserar på nya di-
gitala lösningar. 

EU:s nya upphandlingsdirektiv, som trädde 
i kraft i finsk lagstiftning i början av 2017, gör 
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det dessutom lättare att prioritera förnyelse ge-
nom exempelvis långvarigt innovationssamarbe-
te mellan kommunala upphandlare och privata 
entreprenörer.

Vem bevakar 
medborgarens intressen?
De senaste åren har mycket gjorts för att ska-
pa förutsättningar för ett nyskapande samarbete 
mellan privata och offentliga aktörer. Någon kva-
litativ utvärdering har ännu inte gjorts, och när 
den görs borde särskilt en aspekt beaktas. Ovan-
nämnda experiment samt EU:s upphandlingsdi-
rektiv hjälper kommun (och stat) å ena sidan och 
privata producenter å andra sidan att förnya sin 
verksamhet på ett sätt som gynnar bägge parter. 
Den tredje parten, kommuninvånaren, medbor-
garen, saknar i allmänhet möjligheter att påver-
ka besluten. 

Här uppstår alltså en viktig fråga för utvärde-
rarna: Gynnar de innovativa lösningarna invå-
narna som använder tjänsterna eller bara upp-
handlare och leverantörer? Upphandlaren fung-
erar som ombud för invånaren, men upphand-
larens mål är inte nödvändigtvis samma som in-
vånarens. Invånaren kanske prioriterar tjänstens 
kvalitet, medan upphandlaren prioriterar kost-
nadseffektivitet. Den här problematiken har ty-
värr inte diskuterats i samband med regering-
ens strävan efter innovativa lösningar. Samspe-
let mellan privat och offentligt skapar nya mark-
nader men på dessa har medborgaren som slut-
användare få valmöjligheter, utom i de fall då 
kundsedlar står till buds.

Finlands nya upphandlingslag från 2017 stipu-
lerar att den upphandlande enheten, exempelvis 
kommunen, ska behandla alla ”leverantörer på 
ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt”. Kri-
terier får inte formuleras så att ”definitionen av 
föremålet för upphandlingen försätter anbudsgi-
varna i ojämlik ställning. 20) Den här utgångs-
punkten är i sig en viktig princip som ska säk-
ra en rättvis konkurrens på en fungerande mark-
nad. Ändå kan man som medborgare ställa sig 
frågan varför det är viktigare att företagen får en 
likvärdig behandling än att medborgarna får det. 

Det finns nämligen inga lika starka formulering-
ar i lagstiftningen som säkrar att patienter och 
medborgare behandlas jämlikt. Det är också lätt-
are för företag att påvisa fel i upphandlingen via 
marknadsdomstolen än det är för medborgare att 
påvisa ojämlik behandling och kräva rättelse.

Det är alltså skäl att vid en framtida utvärde-
ring av det intimare samarbetet mellan den priva-
ta och offentliga sektorn granska nyttan ur indivi-
dens synvinkel, inte bara samhällsekonomins el-
ler näringslivets. Detta gäller särskilt uppföljning-
en av valfriheten inom vårdreformen.

Internationella trender
Internationellt sett har samspelet mellan privat 
och offentligt många drivkrafter. En av de vikti-
gaste är strävan att stärka nationens konkurrens-
kraft och tekniska försprång. Internationella av-
tal begränsar den nationella själviskheten, men 
det blir ändå vanligare med nationella strategier 
som uttryckligen är inriktade på att skapa natio-
nellt försprång eller teknologisk självförsörjning.

Till de mest uppmärksammade strategierna 
hör Kinas projekt ”Made in China 2025” som ska 
bidra till avancerad forskning och till att höja för-
ädlingsgraden inom produktionen. Regimen har 

valt ut tio sektorer som omfattar bland annat ar-
tificiell intelligens, robotik, biomedicin och elek-
triska bilar. Målet är enligt kommunistpartiets ut-
talade planer att göra landet världsledande under 
senare hälften av 2020-talet. Det här ska ske med 
hjälp av både omfattande statsstöd och protek-
tionism. Kina är i dag världens största exportör 
och näststörsta ekonomi och ska nu så långt som 
möjligt bli teknologiskt självförsörjande. Här ska 
alla dra sitt strå till stacken; stat, regioner, städer, 
företag och universitet, alla under kommunist-
partiets vakande öga.

”Gynnar innovativa lösningar invå-
narna eller bara upphandlare och 
leverantörer?”
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Avsteg från frihandelns principer
Kinas strävan efter ekonomisk dominans är en 
orsak till att samspelet mellan privata och offent-
liga aktörer väcker ett växande intresse också i 
många marknadsekonomier. I vissa fall syns det-
ta i en önskan att begränsa frihandeln, som i Do-
nald Trumps USA där amerikanska intressen pri-
oriteras genom protektionistiska beslut. I andra 
fall är vokabulären mindre konfrontativ, men de 
nationella stödformerna innebär de facto avsteg 
från frihandelns principer. I Tyskland har de di-
rekta stöden till näringslivet ökat på senare år, 
i fjol med hela 10 procent.  Forskningsinstitutet 
IfW visar att tyska staten stödde näringslivet med 
55 miljarder euro år 2017 och dessutom indirekt 
via skattelättnader med 62 miljarder. 21) Här in-
går allt från traditionella kolsubventioner till stöd 
för högteknologi. Tydligare målinriktad är sats-
ningen ”Industrie 4.0” som fokuserar på en ut-
veckling av den smarta fabriken. Industriproduk-
tionen görs effektivare med hjälp av automation 
och artificiell intelligens i ett samarbete mellan 
företag, näringslivsorganisationer och den fede-
rala tyska regeringen.

Det faktum att en betydande del av det tyska 
stödet går till traditionella branscher och ”skor-
stensindustrier” visar hur starka de intresseor-
ganisationer är som företräder dagens närings-
liv på bekostnad av framtidens. Samma problem 
syns tydligt i Finland, till exempel då arbetsgrup-
pen som skulle gallra bland företagsstöden vå-
ren 2018 tvingades avsluta sitt arbete utan resul-
tat. Målet var att bland statsstöd på 2,3 miljarder 
euro skära etablerade stödformer (såsom energi-
stödet) för att kunna satsa mer på nyskapande 
verksamhet. När arbetsgruppen vid en presskon-
ferens medgav att den inte lyckats enas om en en-
da nedskärning, sade näringsminister Mika Lin-
tilä att ”det i grund och botten rör sig om att vissa 
upplever att de blir av med sina privilegier.  Alla 
har sina egna intressegrupper…”. 22)  På grund av 
intressemotsättningarna sköts frågan om en om-

fördelning av det offentliga stödet på framtiden 
och hamnar på nästa regerings bord.

Samma dragkamp förekommer på europeisk 
nivå. EU-kommissionen har i år betonat att jord-
bruksstöden måste skäras ned, med påföljande 
ljudliga protester från jordbrukets intressebeva-
kare. Samtidigt har kommissionen förespråkat 
en mer nyskapande finansiering i budgetförsla-
get för 2021–27 med de största FoU- och innova-
tionsanslagen någonsin på totalt 100 miljarder 
euro. Flera nya finansieringsprogram har presen-
terats i år som skulle innebära ett intensifierat 
samarbete med enskilda företag, företagskluster 
och universitet. I april 2018 presenterades en stra-
tegi för artificiell intelligens inom forskningspro-
grammet Horizon 2020. Förhoppningen är att pri-
vata och offentliga investerare tillsammans satsar 
20 miljarder euro årligen från 2021 på utveckling-
en av AI och på projekt som ”gör samhället berett 
att tillämpa artificiell intelligens och att hantera 
de förändringar tekniken för med sig”. 23)  Åter-
står att se om de närmaste årens budgetmang-
ling på EU-nivå verkligen leder till en omfördel-
ning av finansieringen. 

I Finland, Europa och världen råder enighet i 
festtalen om att samspelet mellan den privata och 
den offentliga sektorn ska bidra till en förnyelse 
av samhället. I verkligheten är det svårt att frånse 
de ekonomiska intressegrupper som inte vill av-
stå från uppnådda förmåner och de byråkratiska 
intressen som ogärna överger gamla rutiner. Na-
tionella regeringar och lokala beslutsfattare ut-
manas dock av starka megatrender som förutsät-
ter ett proaktivt tänkande: artificiell intelligens, 
digitalisering, klimathot...

Nu som förr är en del individer mer förutseen-
de än andra. Vissa företag är innovativare. Och 
några stater är smartare.
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