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Ledaren

Svåra avvägningar om inkomster och livskvalitet
”Hellre fattig och frisk än rik och sjuk” säger
ett gammalt svensk ordstäv med bakgrund i
Bibeln. Det intressanta med det här ordstävet är att det handlar om svåra avvägningar då det gäller ens lycka och välfärd. Eftersom ordstävet kommer i formen av ett påstående skapar vi oss nästan genast en mental
bild av de kombinationer av sjukdom och rikedom som kan få utsagan att gälla. Jag tänker mig till exempel att det åtminstone måste
vara frågan om någon slags kronisk sjukdom
som allvarligt försämrar min livskvalitet innan jag är villig att ge avkall på min hopfantiserade förmögenhet. Om det däremot skulle
gälla en vanlig säsongsnuva som är över på
några dagar behövs det nog inte så stora rikedomar för att fresta mig att svänga på ordningen i ordstävet.
Det här numret av Ekonomiska Samfundets tidskrift, det första av två i år, handlar
övergripande om liknande avvägningar, men
på samhällelig nivå. Hur skall vårt samhälle
avväga höga nationella inkomster mot andra
faktorer som påverkar livskvaliteten, såsom
tillgång till renare natur eller en jämnare fördelning av resurserna, vid de tillfällen dessa
står i motsatsförhållande till varandra?
Ett av de större problemen är att vi alla tenderar att göra lite olika val då vi konfronteras med dylika val. Några av oss skulle kanske acceptera en ordentligt nersmutsad natur
om de kompenseras med högt materiellt välstånd, medan andra är villiga att återgå till
4
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ett primitivt samlarsamhälle så länge miljön
kan räddas. Hur skall samhället avväga dessa
ytterligheter och alla åsikter däremellan? Väger den stora massans röst tyngre i klimatfrågor än de rika kapitalägarnas som antagligen
drabbas hårdast av eventuella klimatåtgärder? Har de mindre bemedlade större tyngd
än de rika då vi diskuterar inkomstfördelningen? Även om vi alla är rätt säkra på att just vi
kan göra den rätta avvägningen, finns det inget lätt och entydigt svar på samhällelig nivå.
Ett annat problem är att det ofta råder stor
osäkerhet kring de olika alternativen. Vi vet
inte med någon större precision hur mycket
varmare klimatet kommer att bli om utsläppen fortsätter som förr. Mera tillspetsat vet
vi inte heller hur mycket lyckligare de fattiga i vårt samhälle skulle bli om vi minskar
på inkomstojämlikheten i förhållande till hur
mycket olyckligare de rika då skulle bli. Och
än värre, sällan konfronteras vi med lätta ”antingen eller” -val där det bara finns två motsatta alternativ. De brittiska parlamentsledamöterna är i skrivande stund lamslagna av
alltför många alternativ: att träda ut ur EU
utan avtal, att acceptera det nyss förhandlade avtalet, att skjuta upp brexit, att hålla en
ny folkomröstning, eller att förhandla fram en
ny och mildare form av brexit.
Det är naturligtvis omöjligt att uttömmande behandla så här stora och mångfacetterade frågor i ett enskilt nummer av Ekonomiska Samfundets tidskrift. I stället erbjuder vi

Mikael Juselius
är styrelsens vice ordförande i
Ekonomiska samfundet.

som vanligt er läsare på några träffsäkra inlägg om mera specifika frågor i de övergripande debatterna.
Roger Wessman behandlar i sin artikel frågan om huruvida maximering av bnp är en
bra målsättning för samhället. Han visar bland
annat att bnp är positivt korrelerat med FN:s
lycklighetsindex som mäter hur tillfredsställda invånarna i de olika länderna är med sina
liv. Detta antyder i sin tur att hög nationell inkomst också korrelerar med andra livskvalitetsförhöjande faktorer och därför inte är en
helt tokig målsättning för samhället. Hellre rik
och frisk än sjuk och fattig, alltså. Roger lyfter
dock upp en hel rad djupa problem med bnp
som mått och målsättning, såsom att det inte
betraktar kostnaden av föroreningar i samband
med produktionen.
Marita Laukkanen tar för sin del upp frågan
om hur vi kostnadseffektivt kan åtgärda problemet med koldioxidutsläpp. Specifikt belyser hon för- och nackdelarna med två olika alternativ, utsläppshandeln och utsläppsskatten.
Och som fallet är i många av de komplexa problem som mänskligheten står inför, finns det
inga enkla lösningar utan svaret beror helt enkelt på vad man specifikt vill uppnå.
Camilla Härtull presenterar nya rön om
skillnaderna gällande inkomster och inkomstfattigdom mellan svensk- och finskspråkiga
i arbetsför ålder. Hittills har man inte vetat
mycket om de svenskspråkigas position i den
nedre delen av inkomstskalan. Grovt taget ty-

der hennes resultat på att inkomstfördelningen bland svenskspråkiga är något bredare än
bland finskspråkiga, det vill säga man hittar
både flera rika och fattiga hos de svenskspråkiga. Som underlag för avvägningar och speciallösningar för den svenskspråkiga befolkningen är den här typen av information synnerligen viktig.
Flera stora avvägningar av allmän karaktär bjuder också Elina Pylkkänen på i sin artikel om de skuggbudgetar som oppositionspartierna lanserade vid Ekonomiska Samfundets skuggbudgetsmöte i slutet av november.
Trots att realismen i oppositionens skuggbudgetar ibland lyser med sin frånvaro, konstaterar Elina dock att graden av stringens med vilken budgetarna är uppgjorda klart visar att oppositionspartierna är redo för regeringsansvar.
Slutligen bjuder Tom Berglund oss på en
insiktsfull recension av Risto Siilasmaas bok
”Transforming Nokia: The Power of Paranoid
Optimism to Lead Through Colossal Change”
som han finner speciellt intressant ur ett bolagsstyrningsperspektiv.
Jag hoppas att också det här numret av
Ekonomiska Samfundets tidskrift hjälper er,
bästa medlemmar och läsare, att skapa er en
bättre uppfattning om de stora avvägningar
som vårt samhälle står inför. Men som Mark
Twain en gång lär ha sagt: “Det är inte det du
inte vet som vållar dig problem, utan det som
du med säkerhet vet att inte stämmer.”
Goda lässtunder!
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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forskningscentral (VATT) och docent i nationalekonomi vid Helsingfors universitet.

Kostnadseffektiva verktyg
för att nå klimatmålen
Utsläppshandeln är som
bäst i att reglera utsläpp
från stora energiproduktions- och industrianläggningar, utsläppsskatten
å sin sida i att skära ned
utsläpp från trafik och
fastigheter. Både utsläppshandeln och utsläppsskatten är förknippade med
osäkerhet kring kostnaderna och effekterna. Klimatåtgärderna kan också skapa
mer ojämlikhet då de riktas
mot konsumenter eller
hushåll. Den stora bilden
är att prissättning av utsläpp sporrar till att satsa på
renare teknologi och större
effektivitet.
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Genom den specialrapport som den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC 2018) gav ut förra hösten har klimatförändringen trätt fram i den offentliga debatten i Finland
på ett annat sätt än någonsin tidigare. Syftet med rapporten var att utreda vad målet på 1,5 grader, som skrivits in i klimatavtalet i Paris, i praktiken betyder. Tidigare har en gräns på cirka två grader uppskattats som trygg
ur klimatsynvinkel, men utifrån rapporten har mänskligheten tungt vägande skäl att anstränga sig för att nå målet på 1,5 grader. En avgränsning av uppvärmningen till
1,5 grader skulle enligt IPCC kräva ”snabba, vittgående
och rekordartade” reduktioner av utsläppen – de världsomspännande nettoutsläppen borde sänkas till noll fram
till cirka 2050. 1) Utvecklade ekonomier, såsom Finland,
skulle vara tvungna att skära bort sina utsläpp redan
innan 2050.
Finlands klimatpanel har uppskattat vilka utsläppsreduktioner som skulle vara i linje med de globala mål
som överenskommits på klimatkonferensen i Paris. Enligt uppskattningen borde utsläppen i Finland minskas
med 85–100 procent fram till 2050. Redan fram till 2030
måste utsläppen minskas med 44–46 procent från mängderna 1990.
Målet är tufft. Såväl enligt klimatpanelens uppskattning som den utredning Sitra gjort tillsammans med konsultbolaget McKinsey går målet trots allt att nå med måttliga kostnader, ifall de mest kostnadseffektiva åtgärderna
väljs (Granskog m.fl. 2018). För att förverkliga utsläppsminskningarna krävs också klar politisk styrning.

Prisstyrning är kostnadseffektivt
Det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläpp är att prissätta utsläppen. Ett tillräckligt
högt pris på koldioxidutsläpp sporrar till att minska bruket av fossila bränslen, till att växla till
utsläppsfria eller renare teknologier samt att utveckla nya, ännu renare teknologier.
Utsläppen kan prissättas på två sätt: genom
koldioxidskatt eller utsläppshandel. En koldioxidskatt sätter direkt ett pris på utsläppen och låter
marknaden bestämma den utsläppsminskning
som motsvarar skatten. Utsläppshandeln sätter i
sin tur ett tak för utsläppen och låter marknaden
bestämma priset. Men finns det en skillnad mellan alternativen för prissättning?
Utsläpp minskas på ett kostnadseffektivt sätt
då kostnaden för att undvika den sista utsläppsenheten är lika stor som den nytta som
utsläppsminskningen ger. I skolexemplet ger utsläppsskatten och utsläppshandeln samma slutresultat. I praktiken har regulatorn till sitt bruk
bara bristfälliga uppgifter om kostnaderna och
nyttan av att minska utsläppen (t.ex. Weitzman
1974). I fallet med utsläppshandeln kan marknadspriset på utsläppsrätten i praktiken bli lägre
än den uppskattade nyttan av den sista utsläppsminskningen. Å andra sidan lyckas koldioxidskatten inte nödvändigtvis med att styra utsläppsminskningarna till just den nivån, där kostnaden
för den sista utsläppsminskningen skulle vara lika stor som den nytta den ger. Det finns således
osäkerhet med båda styrmedlen.

Osäkerhet kring utsläppshandel och
utsläppsskatt
Utsläppshandeln är förknippad med mindre osäkerhet än en skatt kring de utsläppsminskningar
som går att uppnå och nyttan av dem. Utsläppshandeln bestämmer en maximikvantitet för utsläppen. Den väg för utsläppsminskningar som
bestäms av utsläppshandeln kan också användas för att bedöma inbromsningen i klimatuppvärmningen och nyttan av utsläppsminskningarna. De utsläppsminskningar som en utsläppsskatt ger upphov till är däremot svåra att bedöma i förväg. Å andra sidan kräver utsläppsminskningar på lång sikt omfattande investeringar i renare teknologier och i forskning och produktutveckling. Ur investeringarnas synvinkel skapar

”Det mest kostnadseffektiva sättet att
minska utsläpp är att prissätta utsläppen. Ett tillräckligt högt pris på koldioxidutsläpp sporrar till att minska bruket av
fossila bränslen, till att växla till utsläppsfria eller renare teknologier samt att utveckla nya, ännu renare teknologier.”
de utsläppspriser som bestäms av en skatt en stabilare investeringsmiljö. Med hjälp av empiriska
beräkningsmodeller för ekonomisk verksamhet
och energiproduktion går det också att uppskatta
hurudana investeringar och utsläppsminskningar skatten skulle få till stånd.
Både utsläppshandeln och utsläppsskatten är
även förknippade med osäkerhet kring kostnaderna. Fördelen med utsläppshandeln är att det
pris på utsläppsrätten som bestäms på marknaden klart berättar kostnaden för utsläppsminskningarna. Marknadspriset anpassar sig också av
sig självt till förändringar i utsläppsminskningarnas kostnader allt eftersom efterfrågan på energi,
priserna på fossila bränslen eller tillgängliga teknologier förändras. Förmodligen är det politiskt
och administrativt trögare och svårare att ändra
en utsläppsskatt.

Vilkendera är lättare att
administrera?
En koldioxidskatt är klart lättare än utsläppshandel att administrera. Vartdera styrmedlet kräver
övervakning och verkställande, så att anläggningarna verkligen har utsläppsrätter som motsvarar
deras utsläpp eller betalar skatter som motsvarar
dem. I praktiken bygger övervakningen till exempel i EU:s utsläppshandel på koldioxidinnehållet
i de bränslen företagen anskaffat. På motsvarande sätt går en koldioxidskatt att uppbära redan då
företag och konsumenter skaffar bränslen, såsom
det görs i Finland.
I praktiken kunde det på grund av administrativa utmaningar vara svårt att utsträcka utsläppshandeln till en mycket omfattande grupp av aktörer. I Finland finns för närvarande cirka 600 anEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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”Fördelen med utsläppshandeln är att
det pris på utsläppsrätten som bestäms
på marknaden klart berättar kostnaden
för utsläppsminskningarna.”
läggningar som hör till utsläppshandeln. Under
den senaste tiden har det förts fram att utvidga utsläppshandeln också till trafikbränslen och
uppvärmning av fastigheter. I praktiken kunde
varje bilist och innehavare av en oljeuppvärmd
fastighet dock inte vara parter i utsläppshandel,
utan utsläppsavgifterna skulle inkasseras redan
i distributionskedjan.
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En utsläppsavgift som fluktuerar enligt marknaden skulle medföra mera osäkerhet för konsumenterna än en koldioxidskatt som definieras politiskt. Även om ett marknadspris som anpassar
sig efter utsläppsminskningarnas kostnader är en
fördel ur effektivitetens synvinkel, kan risken som
prisvariationerna medför ur konsumentens synvinkel vara ett sämre alternativ än ett stabilt pris
på utsläpp – konsumenter kan ju sky risker.
Ytterligare en administrativ fråga hör ihop
med utsläppshandeln, nämligen tilldelningen
av utsläppsrätterna. Såväl inom EU som i USA
har utsläppsrätter inledningsvis tilldelats till utsläppskällorna utifrån deras historiska utsläpp.
Ett administrativt enklare och politiskt måhända
mer acceptabelt alternativ är att auktionera ut-

släppsrätterna. I EU:s utsläppshandel har det sålunda för energiproduktionens del övergåtts till
auktionsförfarande medan industrin fortfarande
får utsläppsrätter genom gratis tilldelning.

De bästa sidorna går att kombinera
Det pris på utsläppsrätten som utsläppshandeln
åstadkommer är i praktiken svårt att förutspå.
Om priset inte begränsas kan det stiga så högt att
kostnaderna av att minska utsläppen är högre än
nyttan av att göra det. Å andra sidan kan priset
på utsläppsrätten bli så lågt att kostnaderna av att
minska utsläppen är lägre än nyttan av att göra
det. Investeringarna för att utveckla och ta i bruk
renare teknologier förblir otillräckliga ur klimatmålens synvinkel.

Prognostiseringsproblemet är ändå lätt att lösa: priset på utsläppsrätten kan begränsas till den
variationsbredd som bestäms av ett prisgolv och
ett pristak. Ifall de auktionerade utsläppsrätternas pris inte skulle stiga till ett bestämt minimipris, skulle utsläppsrätterna säljas till marknaden till ett minimipris. Ifall utsläppsrättens pris
på auktionen skulle överstiga det bestämda maximipriset skulle rätterna släppas ut på marknaden
till maximipriset.
I Storbritannien är prisgolvet redan i bruk, och
Frankrike har föreslagit ett prisgolv för hela EU:s
utsläppshandel. I motsats till att bestämma en
enhetlig koldioxidskatt, skulle det inte kräva ett
enhälligt godkännande av EU:s medlemsstater att
komma överens om prisgolv och pristak.

Foto: Pond5 9
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Tills vidare försöker EU balansera priset på
utsläppsrätten genom att reglera mängden utsläppsrätter på marknaden med hjälp av en reserv för marknadsstabilitet. Även mekanismen
för marknadsstabilitet eftersträvar ett stabilare
och mer förutsägbart pris och investeringsklimat, men avlägsnar inte helt problemet med att
förutse priset.
Utsläppshandel och koldioxidskatt kan gott
och väl vara i bruk parallellt. Utsläppshandeln är
som bäst i att reglera utsläpp från stora energiproduktions- och industrianläggningar, utsläppsskatten å sin sida i att skära ned utsläpp från trafik och fastigheter.

Motiverat att stödja produktutveckling och ren teknologi
Värdet av forskning och innovationer är ofta
större ur samhällets än ur det enskilda företagets synvinkel. Företagen kan ur samhällets synvinkel satsa alltför litet på innovationer. Därför
är det motiverat att stödja projekt som är nyttiga ur samhällets synvinkel men som inte skulle
förverkligas utan stöd.

Många länder har tagit i bruk stöd för ren teknologi, antingen som huvudsakligt styrmedel för
klimatpolitiken eller för att stödja andra styrmedel som används. I Finland och i många andra
EU-länder stöds förnybar energi. Stödet till renare energi är dock inte lika effektivt som prissättning av koldioxid. Stödet till renare energi
flyttar nog bort energiproduktionen från energikällor som alstrar utsläpp av koldioxid. Marknadsstörningen i bakgrunden är dock inte en
alltför dyr ren energi, utan att de externa effekterna av de nedsmutsande energikällorna inte prissatts. Utsläppen kan minskas på ett mer
kostnadseffektivt sätt genom att sätta marginalkostnaderna för olika aktörers utsläppsminskningar lika stora, såväl inom enskilda verksamhetsområden som mellan dem. Kostnadsbesparingarna kan vara betydande. Till exempel Fowlie, Knittel och Wolfram (2012) observerade att
det varit möjligt att spara 6 procent – 1,6 miljarder dollar – i minskningen av kvävets oxidutsläpp ifall politiken riktats på samma sätt till olika sektorer så att utsläppsminskningarnas marginalkostnader varit lika stora.

Utsläppen vände neråt efter att utsläppshandeln införts i EU. Efter att priset på utsläppsrätterna rasat ökade
utsläppen igen. Det är dock flera faktorer som påverkar utsläppen och utsläppspriserna gör det med en
fördröjning.
10
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I undersökningarna träder också fram ett bekymmer över att stöden till förnybar energi i länderna som är med i utsläppshandeln snedvrider den. Genom stöden till förnybart växer andelen förnybar energi medan andelen fossilbaserad energi sjunker, och då sjunker energiproduktionens utsläpp. Då sjunker också efterfrågan och priset på utsläppsrätter, vilket kan leda till att utsläppen inom andra sektorer av utsläppshandeln växer. När priset på utsläppsrätten är lägre ökar den relativa fördelen för de till
sina specifika utsläpp mer skadliga energikällorna, såsom stenkol, i förhållande till källor med
lägre utsläpp, såsom naturgas. Förnybar energi
kan ersätta den relativt sett renaste energiproduktionen. Även om den totala andelen av energiproduktionen som produceras ur fossila källor
sjunker, är den produktion som blir kvar smutsigare än i en situation där det förnybara inte skulle stödjas (Magnusson 2017, Böhringer och Rosendal 2010).
Det kan trots allt vara motiverat att stödja att
nya, renare teknologier tas i bruk, ur den synvinkeln att andra kan lära sig genom att följa dem
som först tar dessa i bruk. På så sätt skvättar nyttan av att nya teknologier tas i bruk över i den övriga ekonomin, inte bara i de företag som investerat i teknologierna (Jaffe m.fl. 2005, Junginger
m.fl.). Positiva externa effekter är således förknippade med att nya teknologier tas i bruk. Investeringarna kan också sätta i gång nätverkseffekter och lärande, vilka sprider sig starkare nationellt än internationellt och som därmed kan
förbättra konkurrenskraften hos det land som
stödjer innovationerna (Moretti 2012).
Genom stöd till innovationer och renare teknologier går det ändå bara att komplettera en otillräcklig miljöstyrning, inte att ersätta den. Enligt
Fischer och Newell (2008) är stöden nyttiga då
forsknings- och utvecklingsverksamheten har positiva externa effekter av betydande omfattning
och då priset på utsläppsrätten eller koldioxidskatten blir mindre än skadan som den senaste
utsläppsenheten vållar. I det fallet är miljöpolitiken slapp och nyttan av den nya kunskap som
sprids till följd av innovationerna och av att de
nya teknologierna tas i bruk kan bli ouppnådd,
eftersom utsläppsavgiften inte allena ger ett tillräckligt incitament.

”Genom stöd till innovationer och renare
teknologier går det ändå bara att komplettera en otillräcklig miljöstyrning, inte
att ersätta den.”
Prissättning av utsläpp och
företagens framgång
Prissättning av utsläpp ökar företagens energikostnader och försvagar de på den globala marknaden verksamma industriföretagens kostnadskonkurrenskraft i förhållande till företag som är
etablerade i länder med lösare miljöreglering. Det
väcker farhågor om negativa verkningar av utsläppshandeln på företagens framgång och lokaliseringen av produktionen. Å andra sidan kan
prissättningen av utsläpp sporra företagen till
innovationer och investeringar som ökar produktiviteten och den strukturella konkurrenskraften.
Effekten av prissättningen av utsläpp på företagens framgång är en empirisk fråga.
Flera studier under den senaste tiden har betraktat effekterna av EU:s utsläppshandel på företagens framgång genom att utnyttja uppgifter
från boksluten om företagens förverkligade resultat. Undersökningen som publicerades av OECD
2018 är den tills vidare mest heltäckande. Hela
EU-området är med i betraktelsen och sammanlagt 1 800 företag som ingår i utsläppshandeln
(Dechezleprêt m.fl. 2018). Undersökningen betraktar effekterna av EU:s utsläppshandel åren
2005–2012 genom att jämföra företag som hör till
utsläppshandeln med sådana företag inom EU
vilka annars är mycket likartade men vars koldioxidutsläpp inte regleras.
De reglerade företagens koldioxidutsläpp
minskades av utsläppshandeln med 6 procent
under den första utsläppshandelsperioden (2005–
2007) och med 15 procent under den andra utsläppshandelsperioden (2008–2012). Utsläppsrätter som delas ut gratis till industrin försvagade utsläppshandelns effektivitet: utifrån en ekonometrisk modell skulle en mindre andel gratisutdelning ha lett till större utsläppsminskningar. Ifall
anläggningarna fått gratis bara en sådan mängd
utsläppsrätter som motsvarat hälften av deras utsläpp före utsläppshandeln, hade utsläppshanEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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”Som helhet pekar de undersökningar
som hittills gjorts om effekterna av EU:s
utsläppshandel på företagens framgång inte på att det finns anledning till
stort bekymmer om framgången och
lokaliseringen av produktionen.”
deln minskat utsläppen med cirka 25 procent.
Enligt undersökningen har utsläppshandeln
inte haft negativa verkningar på företagens framgång i den globala konkurrensen. Det verkade
som att företagens omsättning rentav vuxit en
aning tack vare utsläppshandeln, likaså deras
fasta tillgångar. En möjlig förklaring till resultaten är att företagen som hör till utsläppshandeln
ökat sina investeringar i renare och på samma
gång effektivare teknologier, och på så vis ökat
sin produktivitet. I en annan undersökning har
det även observerats att utsläppshandeln ökat
företagens innovationer som hör samman med
teknologier med låga koldioxidutsläpp (Calel
och Dechezleprêtre 2016).
Betraktelser som fokuserats på ett land har
gett rätt likartade resultat. I Frankrike ser det ut
som att utsläppshandeln även ökat investeringarna, utan återverkningar på arbetstillfällena inom industrin eller värdeökningen (Wagner m.fl.
2014). Inte heller i Tyskland har det under perioden gått att iaktta effekter på mängden arbetstillfällen, omsättningen eller exporten (Petrick
och Wagner 2014). I Norge verkar det som att utsläppshandeln rentav bidragit till värdeökningen och produktiviteten (Klemetsen m.fl. 2016)
medan det i Litauen inte märkts effekter på företagens framgång (Jaraite och Di Maria 2016).
Studier som koncentrerar sig på ett land baserar sig som enskilda undersökningar på ett rätt
snävt material. Som helhet pekar de undersökningar som hittills gjorts om effekterna av EU:s
utsläppshandel på företagens framgång inte på
att det finns anledning till stort bekymmer om
framgången och lokaliseringen av produktionen.
Det är dock skäl att lägga märke till att undersökningarna rör de två första utsläppshandels12
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perioderna, då utsläppsrätternas priser tidvis varit rätt låga.

Klimatåtgärderna och ojämlikheten
Klimatåtgärderna kan ha effekter som skapar
ojämlikhet särskilt då de riktas mot konsumenter eller hushåll. Åtgärder som förbättrar låginkomsthushållens ställning i relation till höginkomsttagares ställning är progressiva. Åtgärder
som har motsatt verkan är regressiva. Klimatåtgärderna kan inverka på hushåll med låga inkomster på ett annat sätt än på hushåll med höga inkomster, eftersom hushållens konsumtionskorg är olika beroende på disponibla inkomster.
De har svårare eller det är dyrare för dem att få
lån för investeringar som minskar utsläppen (till
exempel för en bil med låga utsläpp eller förnyelse av hemmets uppvärmningssystem), och löneinkomsternas andel i förhållande till kapitalinkomster är större.
Till exempel uppskattas bränsleskatter ofta
vara regressiva. Det finns dock inte mycket empiriska resultat kring den ojämlikhetsskapande
effekten av bränsleskatter och de går inte så bra
att generalisera till olika länder. För Finlands del
finns bevis på att överföringen på priserna av
höjningen av dieselskatten 2012 var regressiv.
I de lägsta inkomst- och förmögenhetsgrupperna var överföringen av skattehöjningen på priserna 15–20 procentenheter större än i de högsta inkomst- och förmögenhetsgrupperna. Också i mer tättbebodda och mer urbana områden
överfördes en mindre andel av skattehöjningen
på priserna (Harju m.fl. 2018).
Hur övriga klimatåtgärder skapar ojämlikhet
är svårare att bedöma. Till exempel kan en flygskatt gott och väl vara progressiv. Eventuella effekter som skapar ojämlikhet är det i varje fall
skäl att ta i betraktande i planeringen av klimatpolitiken, ifall avsikten är att säkra en bred acceptans för åtgärderna. Om det på ett lämpligt
sätt planeras hur till exempel intäkterna av en
koldioxidskatt och utsläppshandeln riktas, kan
åtgärdernas eventuella effekt att öka ojämlikheten elimineras (t.ex. Bento m.fl. 2009).
(översättning från finska: Mikael Kosk)

Fotnot
1) Nullifiering av nettoutsläppen betyder att koldioxidutsläpp alstras bara i så stor mängd som haven, jordmånen
och de växande skogarna samtidigt binder till sig.
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Nej, maximering av bnp är
inte en bra målsättning
Regelbundet hörs krav på
att vi bör frångå bnp som
målsättning för samhällets utveckling. Kravet är
lätt att motivera, då bnp
aldrig har varit avsett som
något allmängiltigt mått på
samhälleligt välbefinnande.
Problemet är närmast att
något annat enskilt mått
som lämpar sig bättre för
syftet inte heller finns att
tillgå.
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Påståendet att maximeringen av bnp inte är en vettig målsättning borde inte i sig vara särskilt kontroversiellt för ekonomer. Vilken grundkursbok i ekonomi som helst förklarar att bnp bara är summan av värdet på de varor och tjänster som producerats i ett land
under ett år.
Varor och tjänster är bara medel att förverkliga de
mål vi väljer, inte en målsättning i sig. Bnp-siffrorna tar
inte ställning till vad vi producerar. I textböckerna exemplifierades detta med valet mellan smör och vapen
på den tiden man ansåg att smör till skillnad från vapen
var otvetydigt bra för människornas välfärd.
Vi värderar också mycket annat än bara varor och
tjänster. ”I don’t care too much for money, money can’t
buy me love”, sjöng the Beatles för över 50 år sedan.
Ändå använder vi obestridligen ofta bnp som ett
mått på samhälleligt välmående. Vi gör jämförelser om
olika länders levnadsstandard utifrån bnp per capita.
Regeringar stoltserar med den ekonomiska tillväxt som
uppnåtts under deras regeringsperiod.
I brist på något entydigt mått på välfärd och framgång träder bnp lätt in och fyller tomrummet.
Frågan är således om vi kan hitta ett bättre mått.
Kritiken mot bnp kan spjälkas upp i två delar.
• Att fokusera enbart på att maximera det ekonomiska välståndet är inte vettigt, utan det finns andra värden vi bör ta hänsyn till.
• Bnp är inte ett idealiskt sätt att mäta utvecklingen
av det ekonomiska välståndet.

Med andra ord bör vi inte fokusera enbart på
det som bnp är avsett att mäta och bnp är inte ens ett perfekt mått på det som det är avsett
att mäta.

Många alternativa mått
Problemet är inte avsaknaden av alternativa
mått. FN har utvecklat sitt index för mänsklig utveckling. Frankrikes president Nicolas Sarkozy
utsåg för tio år sedan två briljanta nobelpristagare i ekonomi, Joseph Stiglitz och Amartya Sen,
för att komma fram med ett bättre mått. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har ägnat resurser åt att samla in ett stort antal alternativa indikatorer på allt från hårda siffror över hälsa, utbildning, miljöföroreningar och kriminalitet till mjuka mått över medborgarnas tillfredsställelse med livet och balansen mellan arbete
och fritid.
Problemet är hur all information skall smältas
ihop till ett index, som kunde utmana bnp. Hur
mycket vikt skall man ge åt till exempel mordfrekvensen jämfört med mängden luftföroreningar? Hur skall man prioritera mellan olika behjärtansvärda mål?
OECD har delvis löst problemet genom att låta användarna själva välja vikterna på deras nätsidor. Vill man ge större vikt åt miljöföroreningar och hälsa jämfört med till exempel utbildning
och inkomster får man ett index. Har man andra
prioriteringar får man ett annat index som sätter
länderna i en annan ordning.
Ett allmänt accepterat index för samhällelig
välfärd skulle förutsätta att vi alla gör samma
prioriteringar. Då vi väljer ett index att sätta upp
som målsättning accepterar vi underförstått de
prioriteringar de som gjort upp indexet har byggt
in i det.
Stiglitz och Sen betonar också att ingen enskild indikator kan vara tillräcklig. Vi bör följa
en mångfald av olika indikatorer för att få en helhetsbild. De kan då stå som grund för en allmän
diskussion om vart vi vill att samhället skall utvecklas och vad som skall prioriteras. Att dölja
väsentliga värdeval befrämjar knappast den demokratiska beslutsprocessen.
Rådet att följa ett brett spektrum av indikatorer må vara väl motiverat. Problemet är dock att
det inte fyller det behov av ett enkelt mått som vi

”Problemet är hur all information skall
smältas ihop till ett index, som kunde utmana bnp. Hur mycket vikt skall man
ge åt till exempel mordfrekvensen jämfört med mängden luftföroreningar? Hur
skall man prioritera mellan olika behjärtansvärda mål?”
tycks ha i många sammanhang. Risken är då lätt
att vi fortfarande faller tillbaka på bnp.

Lycklighetsindex eller bnp?
Det mest ambitiösa försöket att bygga upp ett
konsistent mått på välfärd är kanske FN:s ”lycklighetsindex” som baserar sig på en årlig enkät över invånarnas tillfredsställelse med sitt
liv. Denna enkät har gjorts sedan 2005. Det är
såtillvida objektivt att det utgår från medborgarnas egna värderingar över vad som är viktigt, inte indexkonstruktörernas mer eller mindre godtyckliga viktningar. Enligt det senaste
indexet är Finland det lyckligaste landet i världen, vilket ju kan vara ett skäl för oss att ta det
till vårt hjärta.
Hur väl det här lycklighetsindexet mäter välfärden kan diskuteras. Tolkar invånarna i olika
länder frågorna på samma sätt, eller avspeglar
svaren även skillnader i kulturella attityder snarare än välfärd? Indexet i sig innehåller också implicita värdeomdömen, till exempel att människornas egen bedömning är den rätta måttstocken och att alla människors uppfattning väger lika.
Dessa värderingar må låta självklara för en liberal, men är ändå inte helt oproblematiska. Borde
vi till exempel lägga större vikt vid att höja livstillfredställelsen för de som har det svårast, enligt
John Rawls filosofi?
Ett markant faktum är dock att det finns ett relativt starkt samband mellan detta mått på livstillfredställelse och bnp. De facto har indexets utvecklare inte hittat någon annan indikator som
förklarar skillnaderna i lycklighet länder emellan
bättre än bnp per capita. Andra faktorer kan bidra till att förklara skillnaderna. Uppenbart är till
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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FN:s lycklighetsindex och bnp per capita. Källa: FN.

exempel att länder med stark ojämlik inkomstfördelning (som de oljeproducerande arabländerna eller Hong Kong) klarar sig klart sämre
än vad man skulle tro bara på basis av bnp per
capita.
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Den relativt starka korrelationen med bnp går
igen för flertalet indikatorer på välfärd. Länder
med högre bnp tenderar också ha till exempel
längre livslängd eller högre utbildningsnivå. Det
är förstås lätt att förstå, då bnp ger en indikation

på de resurser som finns tillgängliga. Det finns
en variation mellan länder i hur väl resurserna
används, men utan resurser kan man inte skapa
någon välfärd.
Det är förstås också grunden för varför den
ekonomiska utvecklingen ofrånkomligen har en
central roll i den politiska diskussionen. Då det
går dåligt i ekonomin finns det mindre resurser
att dela på, och politikerna är tvungna att (förr eller senare) ta till svåra beslut om att höja skatter
eller skära ner i offentliga tjänster eller förmåner.
En god ekonomisk utveckling skapar resurser att
använda till vilka mål man än väljer, de må sedan vara åldringsvård eller investeringar i förnybar energiproduktion.

Är bnp ett idealiskt mått på
resurserna?
Den följande frågan är huruvida bnp är ett bra
mått på utvecklingen av det ekonomiska välståndet, det vill säga hur mycket resurser som står
oss till förfogande. Det finns ett otal orsaker till
att bnp inte är ett perfekt mått.
Bnp ger till exempel bara en uppskattning av
det årliga flödet av varor och tjänster och bortser
från hur den nationella förmögenheten utvecklas.
Den skiljer inte på konsumtion och investeringar
och tar inte hänsyn till förslitning av kapital. Det
är ungefär som om man skulle räkna ut ett företags årliga resultat genom att bara titta på det årliga kassaflödet utan att ta hänsyn till förändringar i balansräkningen.
I princip har vi ett alternativt mått tillgängligt,

”Bnp ger till exempel bara en uppskattning av det årliga flödet av varor och
tjänster och bortser från hur den nationella förmögenheten utvecklas. Den
skiljer inte på konsumtion och investeringar och tar inte hänsyn till förslitning
av kapital.”
nettonationalprodukten, som tar hänsyn till förslitningen av kapital. Precis som för det mesta då
det gäller företagens resultaträkningar tas förslitningen i beaktande genom schablonmässiga avskrivningar av tidigare års investeringar. Då avskrivningarna till sin natur är relativt stabila fluktuerar nettonationalprodukten i samma takt som
bruttonationalprodukten.
Vad som helt saknas från beräkningarna är
användandet av naturresurser. Nedgången av
värdet på en mineralfyndighet då malmen utvinns skrivs inte av då nettonationalprodukten
uträknas.
För råvaruproducerande länder kan detta förbiseende ha stor betydelse. En ensidig fokus på
bnp döljer att man säljer bort nationalförmögenheten, vilket inte är hållbart. För Finlands del
är problemet försumbart. Gruvnäringen utgjorde bara 0,4 procent av bruttonationalprodukten
2017. Bara en bråkdel av detta utgörs av den an-

Foto: Pond5
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vända malmens värde. Lejonparten av produktionens värde utgörs av kostnaden för de investeringar och den arbetskraft som behövs för utvinning.
För förnybara naturresurser som skog är problemet mindre. Det idealiska skulle förstås vara att vi räknade in förändringen i trädbeståndet
som produktion (lagerökning) och subtraherade
avverkningen (som lagerminskning). I fall skogens tillväxt och avverkning hålls i en hållbar
balans blir nettoeffekten dock liten.

Negativa bieffekter räknas inte
En annan välkänd brist är de negativa effekterna av den ekonomiska verksamheten, externaliteterna, som inte räknas in i bnp. Skadan av till
exempel luftföroreningar borde förstås subtraheras för att kunna mäta hur mycket resurser vi
(netto) skapar.
Svårigheten här ligger framför allt i att uppskatta värdet av den skada luftföroreningarna
förorsakar. Det normala sättet vi uppskattar värdet är marknadspriset, som avspeglar hur mycket kunderna är villiga att betala. Då vi inte har
någon marknad är det svårt att avgöra vilket pris
vi skall sätta. Det blir i sista hand igen, explicit
eller implicit, en mer eller mindre godtycklig politisk övervägning.
Ofta argumenterar man att negativa bieffekter inte bara ignoreras utan till och med höjer
på bnp. Trafikolyckor till exempel leder till ökad
produktion i form av sjukvård och bilreparation.
Vad man då helt förbiser är att utan den vård och
det reparationsbehov olyckorna ger upphov till,
kunde pengarna och arbetskraften ha satsats på
något annat. En minskning av bilolyckorna sänker på bnp endast om ett mindre behov att satsa pengar på bilreparationer leder till att vi känner ett mindre tryck att tjäna pengar och väl-

”Det är således klart att det finns många
brister i bnp som mått på produktionen.
Även om vi lyckades korrigera ovannämnda brister innebär det dock inte
att vi får ett gott mått på välfärd.”
18
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jer att jobba mindre. En minskad mängd olyckor kan tvärtom öka produktionen, då sjukfrånvaron blir lägre.
En annan fråga är sedan om man bör räkna
en uppgång i antalet trafikolyckor då mängden
bilar ökar som en kostnad som skall dras av
från bruttonationalprodukten. Enligt den gängse logiken för uträkningen av bnp är det inte
heller befogat, så länge de drabbade är bilisterna själva. Då är det inte fråga om en externalitet. Bilisterna förväntas avväga risken av
en olycka mot nyttan av att köra bil, vilket avspeglas i viljan att betala för bilar och bensin,
och därmed i bnp. Huruvida bilisterna gör en
rationell avvägning kan förstås betvivlas, men
det är ett mer generellt problem.

Produktion inom hushållet räknas
inte heller
En stor lucka i bnp är att det mäter bara de varor
och tjänster som görs mot betalning. Statistikcentralen beräknade i fjol att värdet av de tjänster hushållen producerar åt sig själva motsvarar ett belopp på 36 procent av bnp. Dessa räknas inte med.
Det klassiska exemplet på varför detta har betydelse är professorn som gifte sig med sin hushållerska, vilket ledde till en nedgång i bnp, fastän hushållerskan fortsatte som förut att sköta
hushållet. Marknadsmässig produktion förbyttes mot produktion inom hushållet.
Tendensen har snarare varit åt det motsatta
hållet. Produktion inom hushållet har bytts ut
mot köpta tjänster. Vi anlitar i större utsträckning städtjänster, köper färdiglagad mat eller
går ut på restaurang i stället för att städa och
kocka hemma. Det här överdriver då den ekonomiska tillväxten och skillnaderna i välstånd
mellan rika och fattiga länder. I de fattigaste länderna är en stor del av jordbruket produktion
för husbehov, vilket delvis förklarar hur människorna kan överleva med så gott som obefintliga inkomster.
För de skandinaviska ländernas del är en betydande faktor att barnomsorgen har professionaliserats. Skötsel av barn på daghem ingår i
bnp, skötsel av egna barn hemma gör det inte.
Det är således klart att det finns många brister i bnp som mått på produktionen. Även om vi

lyckades korrigera ovannämnda brister innebär
det dock inte att vi får ett gott mått på välfärd.
Bnp består av en mångfald av olika varor och
tjänster med olika användningsändamål. Vi räknar ihop äpplen och päron utifrån marknadspriserna och får då en total summa av värdet på
produktionen.
Värdet beror således på prisen. För att bnp
skall vara ett mått på välfärd krävs att priset skall
avspegla den välfärd olika varor och tjänster ger
upphov till. I en marknadsekonomi avspeglar priset köparnas villighet att betala för varan på marginalen, för att öka sin konsumtion, vilket inte är
ett mått på den välfärd varan ger.

la värdet av produktionen, som anger hur mycket varor och tjänster man har råd att konsumera.
Då så inte är fallet gör skillnader i bnp:s sammansättning (som i vattenexemplet) att det aldrig kan bli ett uttömmande mått på de resurser
olika länder har till sitt förfogande. Av liknande
skäl kan vi heller aldrig ens teoretiskt göra helt
exakta jämförelser av det ekonomiska välståndet
mellan olika tidpunkter. I bästa fall blir det fråga
om hyfsat goda uppskattningar.

Att jämföra med välståndet
i ett ökenland

Coyle, Diane: GDP - A brief but affectionate history. Princeton University Press, Princeton 2014.

Vi kan exemplifiera det här med vatten, som är
en försumbar del av bnp. Det beror inte på att
vatten inte skulle ha en stor betydelse för vår välfärd, utan på att vi i Finland har ett så stort överflöd av sötvatten att vi bokstavligen kan bada i
det. Ett lågt pris är befogat för att vårt behov av
vatten är väl tillfredsställt så vi behöver inte satsa resurser på att producera mer.
De flesta skulle säkert betala en betydande del
av sin inkomst hellre än att avstå från det rinnande vattnet som nu så gott som gratis kommer från kranen. Skillnaden mellan vad vi betalar och vad vi skulle vara villiga att betala är konsumentöverskottet.
Hur skall vi då jämföra vårt välstånd med välståndet i ett ökenland där sötvatten är en bristvara? Marknadspriset på vatten är förmodligen
mycket högre där, så med samma inkomst har
invånarna råd att konsumera mycket mindre vatten. Räknat med finländska priser har skillnaden
liten betydelse för välståndet. Vattenkonsumtionen i ökenlandet är kanske bara en bråkdel, men
vatten är en så billig vara att det inte har någon
större betydelse. Räknat med ökenlandets priser
gör däremot den rikliga tillgången till vatten alla
finländare stormrika.
Bnp skulle vara ett uttömmande mått på de
tillgängliga resurserna för ett land, om alla varor
och tjänster kunde säljas och köpas på en global
marknad utan några transportkostnader. Då spelar det ingen roll vilka varor och tjänster som produceras i ett land. Det enda väsentliga är det tota-

För vidareläsning:

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J.: World Happiness Report
2018, Sustainable Development Solutions Network. New
York 2018.
Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya & Fitoussi, Jean-Paul: Report by the Commission on Measurement of Economic
Performance and Social Progress, Paris 2009.
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Svenskspråkiga kan vara både rikare
och fattigare än finskspråkiga
Resultaten visar att par där båda
parter har svenska som modersmål och kvinnan inte längre
är i barnafödande ålder har 25
procent högre inkomster än
andra par. Inkomstskillnaderna
kan främst relateras till mannens
inkomster, och ungefär hälften
av skillnaderna förklaras av att
svenskspråkiga män med svenskspråkig partner är högre utbildade än män i andra par.
Samtidigt är inkomstfattigdom i
genomsnitt något vanligare i den
svenskspråkiga befolkningen än
i den finskspråkiga. Sedan början
av 1990-talet har den svenskspråkiga befolkningens relativa
ekonomiska position i den nedre
delen av inkomstfördelningen
ändå förbättrats avsevärt.
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Inkomster och inkomstskillnader är ämnen som
tenderar att beröra när de förs på tal, i synnerhet
om diskussionen vidareutvecklas till att omfatta ekonomisk ojämlikhet. Måhända för att det i
grunden handlar om vad vi som människor anser vara rättvist och inte rättvist. En fullständigt
jämn fördelning av inkomsterna är naturligtvis
varken möjlig eller kanske ens önskvärd. Problemet med en ojämlik fördelning är ändå att somliga av dem som befinner sig i den nedre delen av
inkomstfördelningen helt enkelt har för lite för
att kunna uppnå en fullvärdig levnadsstandard.
Inkomstojämlikhet är därmed nära förknippat
med fattigdom.
Varken inkomster eller fattigdom fördelas
jämnt mellan individer och grupper i samhället.
Internationell forskning visar att en ojämlik fördelning är obestridlig till exempel när man jämför grupper med olika etnisk bakgrund – i regel
är folkgrupper som utgör majoritet gynnade i
inkomstfördelningen medan personer från mindre grupper är överrepresenterade bland låginkomsttagarna. Det finns ändå några undantag
härvidlag, och ett av dem står att finna i Finland.
I tidigare studier av de två infödda etnolingvistiska grupperna, finskspråkiga och svenskspråkiga, har den numerära minoriteten, alltså de
svenskspråkiga, visat sig vara privilegierade.
Det här gäller inte bara inkomster och förmö-

genhet, utan också en mängd andra områden. De
svenskspråkiga är både friskare (Reini & Saarela,
2017) och lever längre än de finskspråkiga (Finnäs, 2002; Koskinen & Martelin, 2003; Saarela &
Finnäs, 2005, 2006b, 2010) och skillnaderna beror
varken på socioekonomiska, demografiska eller
geografiska faktorer (Koskinen & Martelin, 2003;
Martelin, 1994; Reini & Saarela, 2017). Svenskspråkiga är också högre utbildade än finskspråkiga, även om de regionala skillnaderna är större
än de etnolingvistiska (Saarela & Finnäs, 2003a).
Arbetslöshet förekommer i lägre grad bland
svenskspråkiga än bland finskspråkiga, något
som inte förklaras av skillnader i humankapital
eller lokala arbetsmarknadsförhållanden (Saarela & Finnäs 2002; 2003b; 2006a). Andelen skilsmässor är också lägre bland enspråkigt svenska
par än andra par (Saarela & Finnäs, 2014). Beträffande inkomst- och förmögenhetsskillnader mellan de två grupperna, har svenskspråkiga historiskt sett varit överrepresenterade i vissa högre
socioekonomiska kategorier och i den övre delen av inkomstfördelningen, även om majoriteten av dem har fått sin utkomst från industriarbete, jordbruk och fiske (McRae, 1999; Saarela,
2004). Tidigare forskning visar också att svenskspråkiga är förmögnare än finskspråkiga, även
om regionala skillnader existerar (Saarela, 2004;
2006). I huvudstadsregionen förtjänar svenskspråkiga män mer än finskspråkiga män, vilket
till en stor del beror på skillnader i utbildning
och ålder (Saarela & Finnäs, 2004). Också när
det gäller inkomstskillnaderna finns det regionala olikheter och på sina håll är inkomsterna högre bland de finskspråkiga.

Nästan helt outforskat område
Trots att den svenskspråkiga befolkningen i Finland varit väl utforskad, och man känner till en
del om inkomstskillnaderna mellan de två etnolingvistiska grupperna, så har de svenskspråkigas position i den nedre delen av inkomstfördelningen varit ett så gott som helt outforskat område. En studie av utkomststödstagande, en grov
indikator på fattigdom, bland arbetslösa i Vasa
har visat att benägenheten att lyfta utkomststöd
är större bland finskspråkiga än bland svenskspråkiga (Saarela, 2002). Bortsett från den undersökningen har det alltså saknats kunskap om

”Arbetslöshet förekommer i lägre grad
bland svenskspråkiga än bland finskspråkiga, något som inte förklaras av skillnader i humankapital eller lokala arbetsmarknadsförhållanden. Andelen skilsmässor är också lägre bland enspråkigt
svenska par än andra par.”
låginkomsttagande och inkomstfattigdom bland
svenskspråkiga. Dessutom är tidigare forskning i
etnolingvistiska inkomstskillnader utförd på individnivå, medan studier på hushållsnivå saknats.
Detta ligger till grund för min doktorsavhandling,
i vilken jag har studerat inkomst- och inkomstfattigdomsskillnader mellan svensk- och finskspråkiga i arbetsför ålder, samt hur språkbakgrund
och arbetsmarknadsposition hör samman med
inkomstfattigdom i barnhushåll. Syftet har dels
varit att med hjälp av registerdata undersöka etnolingvistiska inkomstskillnader på hushållsnivå,
dels att studera finsk- och svenskspråkiga ur ett
låginkomstperspektiv. Även internationellt sett är
forskning i etnolingvistiska inkomst- och fattigdomsskillnader intressant med tanke på att det är
två infödda grupper med lika konstitutionella rättigheter som jämförs. Frågan om diskriminering
och ojämlika möjligheter är därmed inte lika relevant som den är när man jämför grupper vars
utgångsläge inte är likvärdigt.
Även om internationell forskning visar att ekonomisk ojämlikhet är ett faktum när man jämför
hushåll med olika etnisk bakgrund, så finns det
naturligtvis många andra faktorer som också påverkar risken för att ha låga inkomster. Att vara
arbetslös eller stå utanför arbetskraften hör till
de starkaste fattigdomsdeterminanterna. När det
gäller barnfattigdom så spelar föräldrarnas position på arbetsmarknaden följaktligen en viktig
roll. Ett tredje syfte med avhandlingen har därför varit att analysera inte bara hur inkomstfattigdom i barnhushåll är relaterad till föräldrarnas etnolingvistiska bakgrund, utan också till föräldrarnas arbetsmarknadsposition, och huruvida eventuella samband varierat över tid. Samtliga studier
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av inkomster och inkomstfattigdom baserar sig
på beskattningsbar inkomst.

Allt fler barn ligger i riskzonen
Barnfattigdom är ett ämne som engagerat mängder av forskare de senaste två årtiondena, både
i Finland och internationellt. Fenomenet i sig är
inget nytt, redan på 1800-talet konstaterade den
engelske sociologen Seebohm Rowntree att vissa åldersgrupper löper en förhöjd risk att vara
fattiga, och att till dessa hör de allra yngsta barnen. Ännu i slutet av 1960-talet bodde vart femte finländskt barn i ett låginkomsthushåll. Därefter minskade andelen och år 1994, i slutskedet
av den djupa ekonomiska krisen, var barnfattigdomsgraden historiskt sett den lägsta någonsin,
eller lite över fyra procent. Samtidigt som högkonjunkturen tog vid i mitten av 1990-talet efter
depressionen började också barnfattigdomsgraden att öka. I början av 2000-talet fick man på
allvar upp ögonen för problemet, och fenomenet
med fattiga barn blev en del av den samhälleliga
debatten. Detta till trots fortsatte andelen fattiga
barn att öka. År 2007 var barnfattigdomsgraden
tolv procent och hade därmed tredubblats sedan
1994. Sedan dess har den minskat något och har
de senaste åren legat på runt tio procent. Siffrorna baserar sig på uppgifter från Statistikcentralen, som mäter låginkomsttagande på basis av
disponibel inkomst.
Även om barnfattigdomsgraden i Finland är
låg ur ett internationellt perspektiv sett, är det
ett faktum att vart tionde barn ligger i riskzonen.
De omständigheter som ökar risken för barnfattigdom är många och härrör sig ur bland annat
familjestruktur och arbetsmarknadsposition. Det
är välkänt att risken för barnfattigdom ökar avsevärt om föräldrarna är arbetslösa eller står utanför arbetskraften. Till personer utanför arbetskraften hör bland annat studerande, de som är
arbetsoförmögna, samt föräldrar som vårdar sina barn hemma efter föräldraledigheten. Tidigare studier från Finland visar att i hälften av de
barnfamiljer som kategoriseras som fattiga hade ingen av familjemedlemmarna arbete (Salmi,
Sauli & Lammi-Taskula, 2009). Det har ändå varit oklart i vilken utsträckning föräldrarnas arbetsmarknadsposition är relaterad till barnfattigdom, och i synnerhet hur det här sambandet va22
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rierat över tid. Det här är en kunskapslucka jag
haft som mål att fylla. Avhandlingen står därmed på två grundpelare: etnolingvistiska grupper och inkomstfattigdom, eller det som också
benämns låginkomsttagande.

Fattigdom ett omtvistat begrepp
I mina studier av finsk- och svenskspråkiga har
jag använt benämningen etnolingvistisk först
och främst för att den syftar på grupper som
delar både språk och kultur, vilket ju är fallet
med grupperna i fråga. Etnolingvistisk är också ett begrepp som är mer gångbart internationellt jämfört med det ofta använda ordet språkgrupp, som i och för sig är korrekt men fungerar
bättre i en nordisk kontext, där man med större sannolikhet känner till situationen i Finland.
Den svenskspråkiga befolkningen i Finland uppfyller också de krav som generellt ställs för att en
grupp ska kunna benämnas som etnisk. Jag har
dock avstått från att beteckna finsk- och svenskspråkiga som etniska grupper bland annat på
grund av att det idag tenderar att saknas konsensus om vad som egentligen avses med en etnisk grupp.
Ett annat begrepp vars definition det definitivt
inte råder någon samstämmighet om, och som
vid sidan av etnolingvistisk utgör avhandlingens andra grundpelare, är fattigdom. Begreppet
är synnerligen omtvistat och saknar en entydig
vetenskaplig definition som det skulle råda total
enighet om. Därmed finns inget uppenbart svar
på frågan vad fattigdom är eller vem som ska
klassificeras som fattig. Vad som däremot finns
är etablerade sätt att definiera och mäta fattigdom – tillvägagångssätt som blivit allmänt vedertagna och används i en stor del av fattigdomsforskningen. I teorin är det många frågor man
bör ta ställning till när fattigdom ska definieras
och mätas. Ska man till exempel se på fattigdom
ur ett absolut perspektiv, och med begreppet syf-

”Även om barnfattigdomsgraden i Finland är låg ur ett internationellt perspektiv sett, är det ett faktum att vart tionde
barn ligger i riskzonen.”

ta på dem vars överlevnad står på spel? Eller är
fattigdom det som begränsar möjligheten till normalt socialt agerande, och därmed relativt till sin
karaktär? Ska fattigdom mätas utgående från inkomster, eller utifrån ett hushålls möjligheter att
konsumera?
I praktiken är det ändå tillgången till data som
i de flesta fall avgör hur man går tillväga. I västvärlden är information om inkomster mycket mer
lättillgänglig än information om konsumtion, och
de inkomstbaserade metoderna därmed i omfattande användning, trots att de kritiserats bland
annat med motiveringen att fattigdom handlar
om så mycket mer än pengar. I allmänhet grundar sig dessa mätmetoder på disponibel inkomst,
det vill säga den inkomst som kvarstår efter att
man beaktar både erhållna och betalda transfereringar. Mitt sätt att mäta fattigdom avviker en del
från de etablerade metoderna, eftersom det grundar sig på beskattningsbara inkomster. Därmed
tas varken icke beskattningsbara inkomstöverföringar eller inkomstbeskattningens omfördelande effekt i beaktande. Att mäta fattigdom enligt
rådande praxis var inte möjligt för min del, på
grund av att disponibel inkomst inte framgår av
de data jag använt mig av, men som bäst lämpar
sig för jämförelser av finsk- och svenskspråkiga.

Skillnader relateras till mannens
inkomster
Inkomstskillnaderna mellan svensk- och finskspråkiga undersöktes på hushållsnivå och studien begränsades till huvudstadsregionen och år
2011. Resultaten visar att endogama (båda parter
har samma modersmål) svenska par har 25 procent högre inkomster än andra par, det vill säga
endogama finskspråkiga par och exogama (parterna har olika modersmål) par. Inkomstskillnaderna kan främst relateras till mannens inkomster, och ungefär hälften av skillnaderna förklaras av att svenskspråkiga män med svenskspråkig partner är högre utbildade än män i andra
par. Studien fokuserar på par där största delen
av kvinnorna inte längre är i barnafödande ålder
och därmed inte har lägre inkomster på grund av
föräldraledigheter eller vård av små barn. Trots
att kvinnorna i de svenskspråkiga paren är högre utbildade än andra kvinnor, så påverkar deras
utbildningsnivå inte inkomstskillnaderna mellan

svenskspråkiga par och andra par. Anmärkningsvärt är också att även om kvinnorna förtjänar ungefär 40 procent av inkomsterna i alla kompositioner av par så kan inkomstskillnaden bara relateras till mannens inkomster.
Resultaten antyder att upprätthållande av en
social position genom endogama förhållanden
kan i termer av inkomster inte bara öka ojämlikheten mellan hushållen, utan också bidra till
ökad ojämlikhet mellan kvinnor och män. De etnolingvistiska inkomstskillnaderna kan eventuellt vara associerade med kulturella preferenser
och normer som är specifika för den svenskspråkiga befolkningen, och som kan vara nedärvda
av tidigare generationer. Det är också möjligt att
de sammanhang och miljöer inom vilka parbildning sker skiljer sig åt mellan låg- och högutbildade svenskspråkiga. Vidare kan endogami bland
högutbildade svenskspråkiga tänkas vara ett sätt
att upprätthålla gruppen, och även bero på den
svenskspråkiga befolkningens låga benägenhet
att flytta inom landet kombinerat med dess höga
grad av social integration.

Risken för låga inkomster har ökat
Analyserna av sambandet mellan arbetsmarknadsposition och inkomstfattigdom i barnhushåll
utfördes för hela landet åren 1987–2011 och visar
att risken för att ha låga inkomster har ökat avsevärt sedan mitten av 1990-talet både i ensamoch i tvåförsörjarhushåll. Ökningen är synnerligen kraftig i hushåll där föräldrarna är arbetslösa
eller står utanför arbetskraften jämfört med hushåll där föräldrarna har arbete. Ett allt mer tudelat samhälle kan vara en orsak till de markant
ökade fattigdomsskillnaderna mellan hushåll utan arbete och hushåll med arbete. En annan trolig förklaring står att finna i nivån på det grundläggande socialskyddet, som halkat långt efter utvecklingen av nivån på förvärvsinkomsterna under 1990- och 2000-talet.
Inkomstfattigdom bland finsk- och svenskspråkiga analyserades på både individnivå (1987–
1999) och hushållsnivå (1987–2011) och undersökningarna begränsades till tvåspråkiga och enspråkigt svenska delar av landet, med undantag
för Åland som exkluderades ur studierna. Resultaten visar att inkomstfattigdom i genomsnitt är
något vanligare i den svenskspråkiga befolkningEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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Figur 1. Oddskvoten för inkomstfattigdom mellan svenskspråkiga och finskspråkiga män i åldern 40–55 år i
huvudstadsregionen 1987–1999.
Oddskvoten är ett mått på skillnaden i risken att vara fattig i de bägge grupperna. Kvoten 1 anger att sannolikheten att vara fattig är lika stor i bägge grupperna och kvoten 2 att sannolikheten att vara fattig ungefärligt
är dubbelt större för svenskspråkiga.

en än i den finskspråkiga, också när man kontrollerar för utbildningsnivå och andra observerbara egenskaper. Resultaten påverkas inte heller av skillnader i arbetsmarknadsstatus, trots

”Resultaten visar att inkomstfattigdom
i genomsnitt är något vanligare i den
svenskspråkiga befolkningen än i den
finskspråkiga, också när man kontrollerar för utbildningsnivå och andra observerbara egenskaper. Resultaten påverkas inte heller av skillnader i arbetsmarknadsstatus, trots att arbetslöshet
förekommer i lägre grad bland svenskspråkiga än bland finskspråkiga.”
24
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att arbetslöshet förekommer i lägre grad bland
svenskspråkiga än bland finskspråkiga. Sedan
början av 1990-talet har den svenskspråkiga befolkningens relativa ekonomiska position i den
nedre delen av inkomstfördelningen ändå förbättrats avsevärt. På individnivå är detta speciellt tydligt utanför huvudstadsregionen, men
även bland personer över 40 år i huvudstadsregionen. Som exempel kan nämnas män över
40 i huvudstadsregionen; risken för att vara fattig var över 40 procent högre hos svenskspråkiga än finskspråkiga i slutet av 1980-talet, medan
den tio år senare var 20 procent högre (Figur 1).
När det gäller hushåll med barn är den positiva utvecklingen för de endogama svenskspråkiga hushållens del påtaglig före ingången
av 2000-talet (Figur 2), och de etnolingvistiska
skillnaderna i inkomstfattigdom numera så gott
som obefintliga. Mönstret för exogama hushåll
är mer otydligt och visar att deras fattigdomsrisk under hela studieperioden låg på ungefär
samma nivå som den för endogama finskspråki-

Figur 2. Oddskvoten för inkomstfattigdom mellan endogama svenskspråkiga och endogama finskspråkiga
tvåförsörjarhushåll i Svenskfinland 1987–2011.

ga hushåll. Resultaten för ensamförsörjarhushåll
ändras bara marginellt när man beaktar utbildningsnivå och andra observerbara egenskaper. I
tvåförsörjarhushåll förklarar skillnader i boenderegion däremot en stor del av fattigdomsskillnaderna mellan endogama svenskspråkiga och endogama finskspråkiga hushåll speciellt fram till
början av 2000-talet.

Språkkunskaper och nätverk hjälper
En förklaring till de svenskspråkigas relativa förbättrade ekonomiska position i den nedre delen
av inkomstfördelningen kan vara att finskspråkiga i högre grad än svenskspråkiga arbetat inom
tillverkning och annan industri som drabbades
hårt av den ekonomiska depressionen på 1990-talet, då en stor del av arbetena inom dessa branscher försvann. Även om skillnader i arbetsmarknadsposition inte förklarar fattigdomsskillnaderna mellan de etnolingvistiska grupperna, kan de
svenskspråkigas ekonomiska situation under perioden i fråga direkt ha gynnats av latenta fakto-

rer såsom språkkunskaper och sociala nätverk.
I barnhushåll med två försörjare förklaras den
relativt sett förbättrade ekonomiska ställningen bland svenskspråkiga delvis av boenderegion. Detta beror i sin tur på att fattigdomsgraden
ökade mindre på landsbygden än i städerna under 1990-talet, och att områden med en stor andel svenskspråkiga ofta är rurala. Speciellt tydliga är resultaten när man ser på Österbotten, där
ökningen av fattigdomsgraden bland svenskspråkiga tvåförsörjarhushåll var minimal, medan den
bland finskspråkiga dito var avsevärd. Resultaten
bekräftas även av tidigare forskning som visar att
inkomstojämlikheten mellan landsbygd och stad,
och mellan huvudstadsregionen och övriga regioner, minskade fram till mitten av 1990-talet (Loikkanen et al. 1998; Loikkanen et al. 2000). Eftersom ensamförsörjarskap har varit mindre vanligt på landsbygden, förklaras de minskade fattigdomsskillnaderna mellan svensk- och finskspråkiga ensamförsörjarhushåll följaktligen inte
av boenderegion.
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Trots att de svenskspråkigas relativa ekonomiska position förbättrats över tid, var de med
något större sannolikhet inkomstfattiga jämfört
med finskspråkiga under 1990-talet och så gott
som hela 2000-talet. Sociala nätverk och social samhörighet kan visserligen ha hjälpt den
svenskspråkiga befolkningen med låga inkomster att förbättra sin ekonomiska position, men
de är också faktorer som kan ha en annan funktion om man ser på dem i relation till benägenheten att flytta inom landet. Eftersom den interna mobiliteten är lägre i den svenskspråkiga befolkningen än i den finskspråkiga (Saarela 2006), är det möjligt att svenskspråkiga inte
gärna flyttar för att hitta bättre betalda jobb som
skulle ta dem ur fattigdomen. Därigenom kan
social integration också ha hindrat svenskspråkiga i den nedre delen av inkomstfördelningen
att förbättra sin ekonomiska position.

Allvarliga följder av inkomstojämlikhet
Konsekvenserna av fattigdom är ofta svåra och
omspänner allt från marginalisering och en otillräcklig levnadsstandard till fysisk och psykisk
ohälsa. Inkomstojämlikhet mellan folkgrupper
kan i sin tur leda till konflikter mellan grupperna, till politisk ojämlikhet som baserar sig på etnicitet, och till policyn som diskriminerar vissa
grupper. Inkomstojämlikhet och fattigdom kan
med andra ord ha allvarliga följder både för individen och för samhället, och hör därmed till socialvetenskapernas svåraste utmaningar. Jag har
undersökt skillnader i inkomster och inkomstfattigdom mellan folkgrupper i en kontext där grupperna är infödda och har lika konstitutionella
rättigheter, och lyft fram frågor i synnerhet i anslutning till inkomster och inkomstfattigdom i
den finsk- och svenskspråkiga befolkningen som
man tidigare inte fäst vikt vid. Resultaten från
avhandlingen kan ses reflektera en demokratisk
välfärdsstat som erbjuder finsk- och svenskspråkiga jämlikhet i utfall, men i vilken barnfamiljer sedan medlet av 1990-talet löper en allt högre risk för att ha låg beskattningsbar inkomst.
I kommande forskning i inkomst- och fattigdomsskillnader mellan de etnolingvistiska grupperna kunde man med fördel koncentrera sig
på de dynamiska processerna. Frågor av intres26
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”Inkomstojämlikhet och fattigdom kan
med andra ord ha allvarliga följder både
för individen och för samhället, och hör
därmed till socialvetenskapernas svåraste utmaningar.”
se är om det finns skillnader mellan finsk- och
svenskspråkiga när det gäller fattigdomens varaktighet eller hur fattigdom, men också välstånd, överförs mellan generationerna. Eftersom äktenskap mellan finsk- och svenskspråkiga ökat märkbart över tid, vore det skäl att i allt
högre grad fokusera på tvåspråkiga familjer och
individer. Av intresse är till exempel hur äktenskap över språkgränserna påverkar barnens och
till och med barnbarnens positionering inte bara vad den ekonomiska situationen gäller, utan också inom andra områden såsom utbildning
och arbetsmarknad.
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Oppositionspartiernas skuggbudgetar
reagerar på frågor medierna lyft fram
De budgetar oppositionspartierna
publicerat såsom alternativ till
regeringens budget för år 2019 är
snarare reaktiva ställningstaganden till regeringens politik och
försök att fånga mediernas uppmärksamhet än manifestationer
för en egen linje. De innehåller
också detaljerade åtgärdsförslag.
Det positiva med partiernas
alternativa budgetförslag är i alla
fall att utgiftsökningar i de flesta
fall balanserats med motsvarande
inkomstökningar, vilket visar att
man är allvarligt oroad över den
offentliga ekonomins balans och
hållbarhet.

Två partiers förslag till alternativa budgetar för
2019 avviker klart från de övriga. Socialdemokraterna (SDP) bidrar till diskussionen med sitt
eget valprogram i stället för en skuggbudget. Valprogrammet är avsett att vara ett politiskt program som sträcker sig över flera år. Kristdemokraterna (KD) i sin tur producerar som skuggbudget en verkligt avkortad version. Motiveringen är att det inte finns anledning för partiet att
presentera ett alternativ, eftersom partiet är helt
på samma linje med regeringens budget. Så kan
man ju också se på saken från oppositionshåll.
I det följande går jag systematiskt igenom
samtliga oppositionspartiers förslag till budget
för 2019. Jag bedömer skuggbudgeterna å ena
sidan utgående från det ekonomiska läget och
å den andra i relation till de mål man säger sig
eftersträva.

Utgångspunkter
Till min sorg kan jag konstatera att de flesta partier faktiskt reagerar närmast på de frågor som
medierna lyfter fram. Beredning av en egen politik verkar inte existera utom i det fall ideologin kräver att erbjuda alternativ. Detta är bekymmersamt eftersom mediernas uppmärksamhet riktar sig mot olika frågor rätt tillfälligt. Dessutom lever medierna enligt en annan logik än
samhällspolitiken.
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Befolkningens åldrande. Det har redan länge varit känt att den demografiska utvecklingen i Finland är ogynnsam med hänsyn till den offentliga
ekonomins hållbarhet. Befolkningen åldras och
den ekonomiska försörjningsgraden är katastrofalt hög. Statistikcentralen lyckades visserligen
med sin färska befolkningsprognos överraska alla: nativiteten har sjunkit ytterligare. Varje parti borde ha uppmärksammat detta, men inte i ett
enda program uttrycktes oro över detta.
Klimatuppvärmningen. Eftersom IPCC:s klimatrapport publicerades vid lämplig tidpunkt på
hösten har varje parti ställningstaganden rörande detta och vissa politiska förslag för att hindra
uppvärmningen. Den bästa tillväxtpotentialen
finns i serviceexporten som har såsom huvudråvara immateriell kunskap, vars koldioxidfotspår
är litet. Inte ett enda parti har uppmärksammat
att serviceexporten har fungerat som motor för
hela exporten under detta årtusende.
Den offentliga ekonomins skuldsättning. Alla
partier är bekymrade över den offentliga ekonomins hållbarhet och framför sina åtgärder uträknade så, att hållbarhetsgapet inte ytterligare fördjupas. Analytikerna i riksdagens informationstjänst svarar för uträkningarnas pålitlighet.
Hushållens skuldsättning. Hushållens besparingsgrad har varit negativ sedan år 2015. Hushållen har med andra ord också skuldsatt sig efter den långa recessionen. Delvis på grund av att
bankerna frikostigt beviljat amorteringsfrihet för
bostadslån. Hushållens skuldbörda är 130 procent i relation till disponibla inkomster.
Utbildningens eftersläpning. Finländarna har
kunnat slå sig för bröstet med sin höga utbildningsgrad jämfört med övriga OECD-länder. Nu
har vi visserligen stagnerat i utvecklingen och de
övriga hotar att passera oss. Samtliga partier föreslår också satsningar på utbildningen.
Andelen män i arbetsför ålder. Sysselsättningsgraden för Finlands arbetsföra befolkning är fortsatt betydligt lägre än i övriga Norden. Dessutom
är arbetskraften i Finland till sin åldersstruktur
äldre än i övriga nordiska länder. Ett betydande

orosmoment är också att antalet män i sin bästa
arbetsföra ålder som är aktiva på arbetsmarknaden är ordentligt lägre än före finanskrisen. Uppskattningsvis 75 000 män under 35 år varken tillhör arbetskraften, studerar eller utbildar sig till
något yrke.
Arbetsmarknadens polarisering. Med polarisering avses att yrken, som hör till medellönegruppen, minskar och låg- och höginkomsttagare ökar. Vid sidan av arbetsmarknadens polarisering upplever arbetet en brytningstid även i övrigt. Det är allt vanligare att människor samtidigt är löntagare och företagare som bisyssla, och
allt emellanåt studerar eller gör något annat. Förhoppningsvis beaktas detta då man förnyar socialskyddet, vilket partierna lyft fram att det finns
ett behov av.
Urbaniseringen. Det är underligt att man inom
centralförvaltningen inte förhåller sig särskilt allvarligt till urbaniseringens megatrend. Helsingfors går sin egen väg, och varken regeringen eller oppositionen förstår godkänna eller till och
med driva på utvecklingen. Finlands ekonomiska tillväxt bromsas av bristen på skäligt prissatta bostäder. De största städerna lider av arbetskraftsbrist, som försvåras av bostadsbrist. Hyrorna har sedan 2012 stigit obegripligt snabbt jämfört med konsumentpriserna och löneutvecklingen. Tar sig partierna överhuvud an detta problem
tillräckligt energiskt?
Inkomst- och förmögenhetsskillnader. Till all
lycka räknar riksdagens informationstjänst automatiskt utan särskild begäran även ut inkomstfördelningseffekterna för partiernas alternativa
budgetar. Fastän inkomst- och förmögenhetsskillnaderna i Finland hör till världens minsta är problemet att den inkomstrelaterade och socioekonomiska rörligheten minskar.
Hälsoskillnader. Det var uttryckligen möjligheten att minska på hälsoskillnaderna som var motivet till hälsovårdsreformen. I skuggbudgeterna
har man inte gjort konkreta ställningstaganden
eller framfört alternativa modeller till den reform
regeringen driver. Alldeles på sista tiden har likväl sådana diskuterats.
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Figur 1. Den
offentliga sektorns överskott
eller underskott
och skuldsättning.

Internationell konkurrens. De små inhemska
företagen är i fara. Hur skall man åtgärda detta?
Finns det några medel för att också de inhemska
företagen skall klara sig under de multinationella jättarnas press? Erhåller vi mervärdesskatt av
finländarnas konsumtion? Inte heller detta berörs på allvar, fastän det är en långsiktigare fråga, som tveklöst hör till de helheter som fordrar
övernationella åtgärder.

av världshandeln. Ju mer exporten begränsas i
form av en handelsbojkott eller i form av höga
tullar, desto sämre för den finska nationalekonomin. Partierna skapar inte ett ekonomiskt scenario som avviker från regeringens varför jämförbarheten mellan den egentliga budgeten och
skuggbudgetarna bibehålls.

Minskande skatteintäkter. Knappa två tredjedelar av den offentliga ekonomins inkomster är
skatter som bygger på arbetskraften. En knapp
tredjedel kommer från mervärdesskatten och
resterande cirka 10 procent kommer från mindre skatteslag, såsom samfundsskatten, energiskatter och fastighetsskatt. Inkomstskatterna
och socialskyddsavgifterna ackumulerar cirka
55 miljarder euro årligen. Om sysselsättningen
sjunker eller beskattningen av arbete sänks betydligt måste man genast hitta kompenserande
skattekällor. Bekymmersamt med skuggbudgetarna är att man tar strömmen av skatteinkomster för given.

Till all lycka har partierna också starka besked
och programförklaringar, vilka också konkretiseras i detaljerade och kvantitativa åtgärdsförslag. Riksdagens informationstjänst bör också
ha ett tack för att ha gjort jämförbara beräkningar oberoende av uppdragsgivarens begäran. Alla beräkningsantaganden är transparenta varför
det finns mycket mindre utrymme för önsketänkande än tidigare.
En del partiers skuggbudgetar är redan valprogram och inte budgetar för ett år. Nästan alla partier får impulser av den politik regeringen
bedrivit eller av de aktuella frågor medierna lyft
fram. Ett exempel på det förra är skuggbudgetarnas betydande satsningar på utbildning och
forskning. Ett exempel på det senare är frågan
om klimatförändringen, som är en tydlig reaktion på IPCC:s rapport, som råkade publiceras

Politisk osäkerhet. Eftersom Finland är en liten
öppen ekonomi beror ekonomins tillväxttakt på
exportmarknaderna, det vill säga på tillväxten
30
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Allmänna bedömningar av
skuggbudgetarna

Figur 2. Vilka
belopp de viktigaste skatteslagen inbringar
som proportion
av bnp.

då budgetarna uppgjordes. En flygskatt föreslås
nästan i alla budgetar.
Ett genomgående drag i skuggbudgetarna är
att alla partier är pensionärernas vän. Skattelättnader och en höjning av pensionerna utlovas genomgående.

Vänsterförbundet: jämlikhet,
bildning och miljö
Vänsterförbundet (VF) höjer trogen sin ideologi alla dagpenningar och förmåner. För det första upphävs nedfrysningen av alla förmåner som
bundits vid index och därtill görs de till föremål
för en nivåhöjning, varigenom man knappar in
på den eftersläpning som den borgerliga regeringen åstadkommit. Man avstår likaså från arbetslöshetsskyddets karenstid i partiets skuggbudget.
VF lovar också att konkurrenskraftsavtalet var
en tillfällig kur för arbetsmarknaden, som kan avslutas i och med högkonjunkturen. Semesterersättningen återinförs till arbetstagarna inom den
offentliga sektorn och arbetstiden kan rent allmänt förkortas. Också alterneringsledigheterna
kan igen tas i bruk på lindrigare villkor.
Socialskyddet reformeras med hänsyn till föräldraledigheterna samt genom att pröva en ny
basinkomstmodell. Föräldraledigheten skulle delas upp enligt en månadsmodell 6+6+6 varige-

”Till all lycka har partierna också starka besked och programförklaringar, vilka också konkretiseras i detaljerade och
kvantitativa åtgärdsförslag. Alla beräkningsantaganden är transparenta varför det finns mycket mindre utrymme
för önsketänkande än tidigare.”
nom vardera föräldern skulle vara minst ett halvår föräldraledig.
VF önskar också satsa ordentligt på tjänster.
Partiet önskar införa en vårdgaranti inom hälsovården, avstå från patientavgiften och höja läkemedels- och reseersättningar samt ta i bruk en
givmildare dietersättning. Inom socialvården vill
man likaså höja på kvaliteten genom att ta i bruk
mera resurser: till äldrevården dirigerar man til�läggsresurser i form av att kvotera antalet vårdare! (Författarens anmärkning: denna betoning i
programmet gjordes alltså innan krisen inom äldrevården utbröt i början av 2019.)
Stora satsningar görs likaså inom utbildningsoch kulturpolitiken samt med hänsyn till utEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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vecklingsbiståndet. Hur i all världen avser VF
att finansiera så stora satsningar på förmåner,
vårdsektorn, utbildning och kultur då vi vet att
Finlands ekonomiska tillväxt är i händerna på
världsmarknaden och antalet pensionerade årligen ökar och andelen åldringar växer snabbare
än arbetskraften? En driven ekonom drar slutsatsen att finansieringen av den rejäla budgeten är
mycket baserad på önsketänkande. Av skattepolitiken förväntar man sig verkligen under. Även
sysselsättningens tillväxt förväntas ta hand om
en stor del av utgifterna, men då även sysselsättningen befrämjas genom att öka anslagen för
offentliga arbetskraftstjänster och lönestöd blir
nettoeffekten liten, speciellt som den lättare sysselsatta delen av de arbetslösa redan är i arbete.
Budgetens intäktsdel är lika enkelt uppgjord
som utgiftsdelen. Man återkallar i minnet beskattningens huvudsakliga uppgifter: finansiering av offentliga förpliktelser, utjämning av inkomstskillnader samt en incentivering och styrning av aktörerna inom ekonomin då konkurrensen på marknaden inte själv förmår ta hand
om detta. I skuggbudgeten samlar partiet in til�läggsinkomster genom att stärka beskattningens progressivitet samt gallra skattesubventioner: begränsa ränteavdrag, skärpa beskattningen
på utdelning, skära i hemvårdsavdraget, avskaffa företagaravdraget samt lättnaderna beträffande arvs- och gåvoskatt samt häva skatteförmånen för placeringsförsäkringar. Samfundsskatten
skulle höjas med två procentenheter och man
vill återinföra den så kallade solidaritetsskatten.

Bedömning
VF:s skuggbudget skulle utan tvekan minska
kraftigt på inkomstskillnaderna. Enligt en bedömning gjord av riksdagens informationstjänst
skulle ginikoefficienten, som anger inkomstskillnaderna, minska med till och med 0,9 procentenheter – och det är mycket. Även fattigdomsgraden skulle minska med en procentenhet.
Man kan således inte beskylla partiet för brist
på mod. Därtill skulle den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor minska.
Problemen uppkommer då man börjar tillämpa de åtgärder, som på pappret ser bra ut. Vårdgarantin och en höjning av vårdarkvoten utgör
en stor kostnadspost, eftersom det gäller arbets32
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”Undersökningar visar likväl att det att
småföretag hopar sig under skattskyldighetens nedre gräns inte beror på att
skattesatsen förändras då man passerar gränsen, utan på de administrativa kostnader som förorsakas av att man
blir skattskyldig. Det allra viktigaste för en
småföretagare vore att minska på byråkratin.”
kraftsintensiv service. Tilläggskostnaden som
beräknats för detta verkar dock relativt skälig.
Och med samma andetag kan man undra varför inte hemvårdsavdraget riktas mer mot vård
och omsorg, utan man är färdig att skära i det.
Hur går det med sysselsättningen då dagpenningen genomgår en nivåhöjning och dess beskattning lättas? Åtminstone urvattnar man det
ekonomiska incitamentet för att ta emot arbete
– det som under de två senaste årtiondena eftersträvats. Det framstår också som orealistiskt att
de betalningshöjningar som överförts på löntagarna i samband med konkurrensavtalet skulle sänkas.
Man önskar öka småföretagandet genom att
höja den nedre gränsen för momsskyldigheten.
Undersökningar visar likväl att det att småföretag hopar sig under skattskyldighetens nedre
gräns inte beror på att skattesatsen förändras då
man passerar gränsen, utan på de administrativa
kostnader som förorsakas av att man blir skattskyldig. Det allra viktigaste för en småföretagare vore att minska på byråkratin.
Politikerna ber av tjänstemännen en förteckning i vilken samtliga skattestöd räknats upp
och där man uppskattat förlusterna av skatteintäkter. Från listan stryker man de stöd som
behövs minst. Fastän det framgår av listan hur
mycket skatt som går förlorad på grund av stödet så medför avlägsnandet av stödet sällan lika
mycket skatteintäkter. Också i VF:s budget förfaller man till detta önsketänkande då man genom att avlägsna företagsstöd erhåller en stor

euromängd på inkomstsidan. Det är viktigt att ta
hänsyn till de dynamiska effekterna särskilt när
det gäller beskattningen.

SDP: Framtidshopp och trygghet
Såsom jag redan konstaterade i början är partiets
skuggbudget ett långsiktigt valprogram, i vilket
man utformar målen ända till 2030. Jag behandlar inte alls dessa långsiktsmål, utan koncentrerar
mig på de kortsiktigare åtgärdsförslagen.
SDP vill naturligtvis också återinföra indexbindningarna för alla förmåner. Men därtill höjer
man garantipensionerna med 21 euro och folkpensionen med 30 euro i månaden för dem som
erhåller en arbetspension om 1 400 euro. Också
beträffande studiepenningen görs en nivåhöjning
och indexjustering.
Den solidariska politiken skulle också omfatta
beskattningen: grund-, pensionsinkomst- och arbetsinkomstavdragen höjs och de som förtjänar
över 90 000 euro per år skulle tilläggsbeskattas.
Därtill skulle kapitalskattesatserna höjas och företagaravdraget slopas (enligt partiets retorik: aptekaravdraget) liksom det nyligen introducerade
svårbegripliga skogsarealavdraget.
Man önskar slopa hushållsavdragets självrisk
och förvandla skatteavdraget till ett stöd för dem
som inte betalar någon skatt från vilken avdraget
kunde göras. Dessutom skulle man erhålla förhöjt hushållsavdrag för energireparationer av bostäder. Det allra originellaste förslaget är moms
för hållbar utveckling varigenom man vill styra konsumtion och produktion i miljövänligare
riktning.

Bedömning
SDP:s skuggbudget är, som sagt, ett klart valprogram fastän det står något annat på pärmen. För
att vara en skuggbudget är luntan svårbegriplig
och full av sådana önskemål, som man inte skulle kunna uppfylla under en valperiod. Å andra sidan förekommer också realism. Avvikande från
tidigare löften har förslaget om pensionshöjningar dragits tillbaka – eller åtminstone tidshorisonten tänjts.
Ett traditionellt vallöfte lyder så här: småinkomsttagares beskattning måste lindras så att det
lönar sig att arbeta. Den här meningen har inte
enbart uttryckts av SDP, utan är av samtliga par-

tier tillämpad populism. Småinkomsttagarnas beskattning kan inte lindras, eftersom de inte just
betalar skatt (löntagarnas skattetröskel för årsinkomster är 14 500 euro). SDP:s svar är ett kreditsystem, som skulle tillämpas som negativ skatt
eller som lönestöd för småinkomsttagare. Fortfarande utgör reaktionen i realtid ett problem. Skulle stödet upphöra automatiskt om inkomsterna
tillfälligt ökar och vem skulle följa med strömmen av oregelbundna inkomster? Skulle stödet i
alla fall vara en skatteåterbäring i efterskott varigenom sysselsättningseffekten försvinner?
I budgetförslaget finns många sådana åtgärder, som inte ännu prövats i praktiken. Sådana
är hushållsavdragets kreditsystem, som riktas till
småinkomsttagare: Det skulle vara administrativt
tungt och som fortfarande skulle lämna det sedvanliga likviditetsproblemet för småinkomsttagare olöst. En annan fråga som hänför sig till stödet
är varför man skulle slopa självrisken på 100 euro i hushållsavdraget? Eftersom relativt välförtjänande utnyttjar avdraget kan man av deras antal
(400 000 personer) direkt räkna ut penningförlusten för den offentliga sektorn. Det är likaså märkligt att blanda ihop minskningen av koldioxidutsläppen med hushållsavdraget. Varför skall man
eftersträva samma mål med många olika skatteinstrument? Vi har ju redan ett väldigt effektivt och
styrande energiskattesystem, som envar känner
av: i sin elräkning såväl som vid bensinmacken.
SDP skulle vilja göra momsen till styrmedel
för klimat- och miljöpolitiken. Momssystemet är
likväl redan till sin grundnatur produktions- och
kostnadsneutralt. Den moms som ingår i produktionens insatsprodukter är avdragsbar för företagen, varför den inte ökar på produktionskostnaderna. Därför kan man inte heller med hjälp av
den inverka på företagens produktionsmetoder.
Inte heller kan man med hjälp av de nedsatta
skattesatser vilka berör slutprodukterna effektivt
styra konsumenternas beteende, eftersom de är
svåra att rikta och anpassa just för de produkter,
vilkas konsumtion man avser att befrämja. Rabatten skulle sannolikt inte ens överföras till priserna (Kosonen 2018). Det är också skäl att märka att momsdirektivet förhindrar användningen
av skattesatserna för ett dylikt ändamål och en
ändring av direktivet å sin sida förutsätter enighet mellan medlemsstaterna. En ökande tillämpEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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ning av sänkta skattesatser skulle öka företagens
administrativa kostnader och negativt påverka
funktionen av den inre marknaden.

De gröna: En framtidsbudget 2019
De gröna har producerat en skuggbudget, som
tydligt strävar efter att korrigera den sittande regeringens politik. I det avseendet är programmet reaktivt. Enligt de gröna skulle samma program väl fungera som baslösning för följande regeringsprogram. Skuggbudgeten innehåller noga avvägda åtgärder och budgetkonsekvenserna har redovisats på en mycket noggrann nivå. Budgeten kan lätt jämföras med regeringens budget.
Nedskärningen av stöden för fossila bränslen
är huvudtema. Enskilda energiskatter höjs och
skattestöd skärs ned. Stöden till den tunga industrin och systemet för återbetalning av energiskatter bör slopas. Man bör ta i bruk flygskatt
och plastskatt. Skattefria kilometerersättningar
och stöd för passagerartrafik skulle begränsas.
Rörande beskattningen av djurprodukter borde
man göra en utredning. Därtill redogör man för
ett mycket intressant förslag: Avdraget för arbetsresor skulle ändras till ett schablonmässigt
kilometeravdrag.
Satsningar vill de gröna göra särskilt på utbildningen. Satsningen skulle sammanlagt uppgå till nästan 800 miljoner euro. Därtill vill partiet satsa på en reduktion av fattigdomen och
minskning av inkomstskillnaderna, men likväl i
mindre utsträckning än VF. Förmånerna indexbinds igen, grundtryggheten och minimidagpenningen för arbetslösa höjs, likaså garantipensioner och studiebidrag. Medicin- och reseersättningar förbättras och klubbavgifter för barn och
skolelever sänks för låginkomsttagare. Målet för
anslaget för utvecklingsbistånd höjs igen till 0,7
procent av bnp.
De gröna anser fortfarande att basinkomsten
är en bra form för socialskydd. Man bör fortsätta med basinkomsförsöket, fastän med hjälp av
en annan modell. De gröna önskar satsa 10 miljoner euro på planeringen och påbörjandet av ett
mer utvidgat basinkomstexperiment.

Bedömning
De gröna kör blåögt ned användningen av fossi34
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la bränslen. Verkningarna av nedskärningen av
olika skattestöd och -återbäringar har endast
bedömts utgående från statiska budgeteffekter.
Följdernas effekter har inte analyserats med hänsyn till Finlands konkurrensförmåga. Miljöpolitik måste bedrivas på global eller åtminstone
på EU-nivå.
Däremot är begränsningen av kilometerersättningar och arbetsreseavdrag välkomna. Beträffande båda existerar i dagsläget en klar skattefri överkompensation, som det skulle vara möjligt att avskaffa med ett genomskinligt kilometerbaserat schablonavdrag. En dylik modell skulle uppmuntra människor till samåkning, att åka
cykel och att distansarbeta. Och samtidigt skulle den minska på administrativ byråkrati såväl
för skattebetalarna som skattemyndigheterna.
Ett kilometerbaserat skatteavdrag skulle omedelbart frigöra 100 år administrativt arbete hos skatteförvaltningen och åtskilliga tiotals timmar i de
olika rättsinstanserna, eftersom dyra besvärsprocesser samt skattetvister skulle förpassas till historien. Detta skulle också vara ett verkligt digitalt språng vid verkställandet av beskattningen.
De gröna stöder ännu envist någotslags medborgarlön eller basinkomst. Resultaten av det år
2017–18 utförda basinkomstexperimentet är inte
tillsvidare uppmuntrande åtminstone i det hänseendet att sysselsättningen skulle befrämjas.
Fastän de som deltagit i experimentet meddelar
att deras välbefinnande ökat är basinkomsten
åtminstone i den form den tillämpades mycket
dyr och därigenom omöjlig att genomföra. Måntro de gröna kunde hitta på en bättre och effektivare modell, som fungerar som incitament att
arbeta? Eller bygger försvaret för modellen på en
positivare människosyn än andra tillägnat sig?

”Ett kilometerbaserat skatteavdrag skulle omedelbart frigöra 100 år administrativt arbete hos skatteförvaltningen och
åtskilliga tiotals timmar i de olika rättsinstanserna, eftersom dyra besvärsprocesser samt skattetvister skulle förpassas
till historien.”

Sannfinländarna: Någon gräns
Även sannfinländarnas skuggbudget motsvarar
helt partiets image och ideologi. Patriotism och
skyddet av den egna befolkningen och den inre
säkerheten är centrala teman. Finland skall göras till det minst attraktiva landet i Norden för
icke-arbetskraftsinvandring. I finanspolitiken är
nyckelorder disciplin: statens skuldsättning måste upphöra. Vår nationalegendom skall skyddas
och den bör bevaras i finländska händer. Levnadsstandarden måste likväl höjas, men fördelningen av medel måste göras jämlikare.
Sannfinländarna skulle ge tilläggsanslag till
polisen och för yttre säkerhet samt för gränsbevakning. Till unga skulle riktas tilläggsresurser
för utbildning, hobbyer och mentalvård samt för
förhindrande av mobbning. Skolornas inneluft
bör förbättras.
Pensionärerna glöms inte heller bort i denna budget. Löften utgörs av indexjustering och
en satsning på äldrevård. Boendekostnaderna
sänks genom att lätta på fastighetsbeskattningen och elöverföringskostnaderna samt energibeskattningen.
I skuggbudgeten finns ett eget avsnitt om
skattelättnader. Man vill satsa på företagande så,
att arvsbeskattningen görs skäligare, den nedre
gränsen för moms höjs och de små- och medelstora företag, som anställer nya arbetstagare, befrias från samfundsbeskattning om de inte delar ut dividend. De skattelättnader som utlovas
hushållen innehåller till sin storlek oklara förvärvsinkomsskattelättnader för löntagare, pensionärer och närvårdare. Det är frågan om en
drygt 10 procents lättnad rörande rundradioskatten och en lättnad på 2 cent per liter rörande trafikbränslen.
Sysselsättningspolitik vill sannfinländarna också bedriva med hjälp av energibeskattningen. Logiken är följande: energibeskattningen för den exportintensiva industrin sänks till EU-miniminivå,
eftersom också energi- och klimatpolitiken måste stöda sysselsättning och tillväxt.
Utgiftsökningarna och skattelättnaderna finansieras framförallt genom att gallra i statens bidrag och stöd. Man nämner explicit att man bör
skära i partistöd, företagsstöd, EU:s medlemsavgift, utvecklingsbistånd och utjämningsavgiften
till Åland. Medel till utgifterna skulle man också

erhålla genom att minska på skadlig invandring
och statsförvaltningens digisprång.

Bedömning
Uppmärksamheten fästs vid den tydliga dubbelmoralen: å ena sidan är man bekymrad över miljöns tillstånd och klimatförändringen, och å den
andra vill man köra ned energibeskattningen till
ett minimum för den energiintensiva exportsektorn – i sysselsättningens och tillväxtens namn.
Man uppnår knappast sysselsättningsmålet då
den energiintensiva industrin inte är en arbetskraftsintensiv sektor. Klimatpolitik skulle man
förverkliga genom önskedrömmen att vi skulle
kunna överta produktion från låglöneländer samt
genom att vi inte längre i Finland skulle ta emot
invandrare från varmare länder.
Allokeringen till olika befolkningsgrupper framstår som frieri. De stora löften som riktas till utbildningspolitiken kan inte realistiskt sett uppnås
genom en tilläggssatsning på 180 miljoner euro. Ökningen av vårdarkvoteringen och ökningen av långvårdsplatser saknar helt en kostnadsberäkning, men envar vet att satsningen kostar
en hel del. Beträffande beskattningen hänger man
sig också åt populism: pensionsinkomsternas beskattning är redan nu på samma nivå som lönebeskattningen, eftersom det varit målet i praktiskt
taget alla regeringsprogram under 2000-talet. Och
om sannfinländarna verkligen skulle vilja sänka
en medelinkomsttagares inkomstskatt till samma
nivå (arbetsgivaravgiften borträknad) som i Sverige skulle det kosta verkligt mycket! Och småinkomsttagare betalar inte nuförtiden inkomstskatt.
Det skulle också vara klar populism att lova smålönetagare skattelättnader. Samma placebomedicin serveras också anhörigvårdare. Lättnaden av
beskattningen bidrar inte till att öka ersättningen
för vårdaren, eftersom stödet för anhörigvård beskattas som arvode på vilket man inte erlägger socialskyddsavgift och ingen inkomstskatt om det är
vårdarens enda inkomstkälla.
Ett modigt drag i skuggbudgeten är att sänka
fastighetsskatten. Å andra sidan skulle man med
detta löfte få en betydande röstmängd. Hur impopulär än skatten i medborgarnas ögon är, är den
en av de effektivaste i vårt skattesystem. Den försvagar inte ekonomisk driftighet, till exempel incitamenten för att arbeta och är avdragsgill i näEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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ringsbeskattningen. OECD och EU samt ekonomister rekommenderar ständigt att skatten höjs
betydligt i Finland.
En höjning av momsskyldighetens omsättningsgräns skulle närmast öka statens skatteförluster genom att höja skattestödet och därigenom flytta den småskaliga företagsverksamhetens kluster till en något högre inkomstnivå. Bra i den sannfinländska budgeten är att
man vill införa nya verksamhetsformer i beslutsprocessen. Det är säkert inte partiets egen
idé, men likväl en fräsch idé att eftersträva fenomenbaserad budgetering, vilket skulle betyda att man avstod från facktänkande inom politiken. Tunnelseende är uttryckligen ett sätt
som cementerar åtgärder och tänkande i fack,
vilket från år till år driver nästan liknande budgetar: ettvart ministerium erhåller en på förhand avtalad del av helhetsbudgeten och en
prioritering kan ske endast inom förvaltningsgrenen och inte mellan dem.

Kristdemokraterna: mänskligare
och hållbarare
Kristdemokraternas (KD) skuggbudget är tunn
och kort. De viktigaste målgrupperna för åtgärder är familjerna och pensionärerna. Familjepolitik skulle bedrivas genom att höja barnbidragen
och de studerandes försörjningsbidrag, genom
att fortsätta barnavdraget och genom att bevilja
1 000 euro babypenning för envar nyfödd. Seniorskyddet skulle förverkligas genom att ersätta
de indexnedskärningar och nedfrysningar som
gjorts, genom att bevilja 30 euros förhöjning rörande garantipensionerna och genom att lätta på
beskattningen av pensioner.
Små stöd beviljas till olika ändamål. Låt oss
nämna några: medicin- och specialdietersättningar, mathjälp för mindre bemedlade, en satsning på terminalvård och anhörigvård, ökning
av utvecklingsbiståndet, stöd för religiösa samfunds byggnads- och ersättningsinvesteringar
samt stöd för att förbättra den judiska församlingens säkerhet. Till dessa små satsningar hör
också de stora politiska diskussionsämnena, såsom befrämjande av naturresurs- och bioekonomi, energieffektivitet, inomhusreparationer, offentliga transporter, utbildning, mentalvården,
arbetskrafts- och företagsservice och polisens
36
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”Bra i den sannfinländska budgeten
är att man vill införa nya verksamhetsformer i beslutsprocessen. Det är säkert
inte partiets egen idé, men likväl
en fräsch idé att eftersträva fenomenbaserad budgetering, vilket skulle
betyda att man avstod från facktänkande inom politiken.”
verksamhetsutgifter och bekämpning av den grå
ekonomin. I skattepolitiken är det viktigaste initiativet att sänka momsen för frukter och grönsaker till en lägre nivå än övriga livsmedel, det
vill säga 10 i stället för 14 procent.
Fastän utgifterna begränsas genom att krympa tilläggssatsningarna till det minimala måste
inkomsterna i alla fall motsvara utgiftsökningarna. Inkomster erhåller man från socker- och
alkoholskatter, företagsstöd, genom att begränsa arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas
skatteavdrag och genom att bekämpa den grå
ekonomin. En betydande 200 miljoner euros besparing erhåller man för den offentliga ekonomin då man återinför förmögenhetsbegränsningar vid beviljandet av det allmänna bostadsbidraget. Enligt programmet skulle man härigenom
allmänt begränsa boendekostnaderna.

Bedömning
Pensionärer och barnfamiljer får höjda anslag.
De största skattelättnaderna riktas just till dessa
befolkningsgrupper. Partiet vill återinföra barnavdraget i inkomstbeskattningen, som var i kraft
tidsbundet för tiden 2015–17. Redan från början var barnavdraget administrativt besvärligt att
förverkliga, eftersom vårt inkomstbeskattningssystem bygger på individuell särbeskattning och
familjebeskattning inte har tillämpats på årtionden. Beskattaren måste skaffa en hel del til�läggsuppgifter för verkställande av beskattningen. Dessutom försvagar barnavdraget det ekonomiska incitamentet att arbeta, eftersom avdraget minskar då inkomsterna ökar i motsats

Oppositionen utmanar regeringen. SDP:s Sanna
Marin i talarstolen med Blå framtids Sampo
Terho och Centerns Annika Saarikko i regeringsbåset.
Foto: Lehtikuva

tull vad som är fallet beträffande barnbidraget,
vars storlek inte påverkas av inkomsternas storlek. Förslaget är likaså dåligt med tanke på sysselsättningen, eftersom sysselsättningen i Finland
bland småbarns mödrar är mycket lägre än i övriga Norden.
Den 4 procentenheter lägre momssatsen för
frukter och grönsaker är ett mycket tveksamt
medel då avsikten är att öka konsumtionen av
frukt och grönsaker av hälso- och klimatskäl.
Fastän momssänkningen i sin helhet skulle överföras till priserna skulle prisrabatten inte vara särskilt märkbar. De olika momssatserna för livsmedel är en stor administrativ kostnad även för
företagen. Till detta hänvisar man också då man
argumenterar för en gemensam momssats på EUnivå. Att ta i bruk en sockerskatt är inte heller alldeles enkelt. Man var tvungen att avstå från sötsaks- och glasskatten eftersom gränsdragningsproblemen i relation till produkter som påminde om sötsaker blev alltför uppenbara. Sötsakernas pris är i familjernas konsumtionskorg en så
liten utgiftspost, att en liten höjning av priset inte ens teoretiskt skulle minska konsumtionen av
produkterna.
Den knappa 10 miljoner euros tilläggsresurs

KD allokerat till mentalvård framstår som märklig. Preventiv vård och terapi är uppenbarligen effektiva medel, men bägge är arbetskraftsintensiva och sålunda dyra medel. Då en stor grupp av
barn och unga, för att inte tala om vuxna, lider
av psykiska störningar måste man satsa åtminstone det tiodubbla beloppet för att ens på något
sett kunna angripa problemet. Enligt statistiken
lider en femtedel av finländarna av dessa problem. Av arbetsoförmögenhetspensionerna beror
hälften på psykiska störningar.
Positivt i partiets skuggbudget är utan tvekan
det, att den är kort och märgfull, som man lätt orkar läsa. Därtill får man en klar uppfattning om
partiets betoningar och värden. Jag blev likväl
förbluffad då jag hörde förklaringen av partiets
representant varför deras program är kort. Därför
att de villkorslöst stöder den sittande regeringens
budgetförslag för 2019!

SFP: Vi kan bättre
Svenska folkpartiets (SFP) skuggbudget är en tegelsten jämfört med den föregående. Det 40-sidiga dokumentet är tungt, eftersom det till sin
form motsvarar statsbudgeten. Den är formulerad som en reaktion på regeringens budgetförEkonomiska Samfundets Tidskrift 2019
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slag. De egna temahelheterna presenteras likväl
klart och precist.
Inom familjepolitiken vill partiet främja ett
föräldraledighetssystem och föreslår den nordiskt kända modellen 6+6+6. Man föreslår vidare att dagvårdsavgifterna sänks och därtill föreslås fyra timmars gratis småbarnspedagogik för
alla barn över tre år.
I partiets skuggbudget föreslås en strukturell
ändring av beskattningen för att främja sysselsättningen sålunda att beskattningen lindras och
konsumtionsskatterna höjs i samma mån. Förändringen skulle genomföras på ett social rättvist sätt. Förändringsförslag till beskattningen
skulle därtill vara ett avskaffande av arvs- och
gåvoskatten vid generationsskifte samt en ordentlig höjning av hushållsavdraget: avdragets
maximibelopp skulle höjas till 3 000 euro (nu
2 400 euro) och avdraget från arbetskostnaden
skulle höjas till 60 procent (nu 50 procent).
Också SFP skulle upphöra med indexfrysningen av folkpensionerna och höja garantipensionerna. Också studiebidraget skulle höjas. Möjligheterna till arbete under studierna utökas genom att höja inkomstgränserna för att erhålla
studiebidrag.
Klimatpolitiken får mycket utrymme i SFP:s
program. Det långsiktiga målet är koldioxidneutralitet. Man föreslår ändringar beträffande energibeskattningen och bilskatten, varigenom man
snabbare skulle nå målet.
Man föreslår också åtgärder för att upprätthålla den mentala vården och arbetshälsovården.
Dessutom skulle man satsa 175 miljoner euro
mer på utvecklingshjälpen och kvotflyktingarnas antal skulle höjas från nuvarande (750) till
mer än det tredubbla (2 500).

Bedömning
Det utmärkta förslaget att strukturellt reformera
beskattningen görs så begränsat att man knappast skulle uppnå någonting. Beskattningen av
arbete skulle mildras med under 400 miljoner
euro och momsen skulle höjas med samma belopp, med en halv procentenhet rörande varje skattesats. En minskning av förvärvsbeskattningen på alla inkomstnivåer med en procentenhet (vilket också är ganska litet) skulle kosta den
offentliga ekonomin en dryg miljard. Sysselsätt38
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ningseffekterna skulle fortsatt vara ganska små
enligt gjord forskning (Matikka et al. 2017). Åtgärden skulle inte medföra stora förändringar i
köpkraften för hushållen, då momsförhöjningen
även skulle minska på konsumtionen.
I programmet eftersträvas ambitiöst en sysselsättningsgrad på 75 procent eller rentav 80 procent. Om de andra nordiska länderna kan uppnå detta, varför kan inte vi? Nog förmår vi. Det
beror på hur man mäter sysselsättningen. Då
man använder fulltidssysselsättning som mätare (s.k. full time equivalent employment rate), så
minskar skillnaden mellan Finland och de övriga nordiska länderna tydligt eller rentav försvinner helt. I de övriga nordiska länderna är den offentliga sektorns andel av de sysselsatta betydligt högre än i Finland, det vill säga cirka 5 procentenheter högre i genomsnitt. Därtill är deltidsarbete i de övriga nordiska länderna allmännare än i Finland.
Fulltidssysselsättningen skulle också utökas
av SFP:s förslag att höja inkomstgränserna för
att kunna erhålla studiestöd. Detta är ett gott förslag! De studerande arbetar flitigt vid sidan av sina studier och skulle vara ännu flitigare om förvärvsarbete inte skulle skära i studiestödet. Enligt en färsk undersökning arbetar studerande
precis så mycket som gränserna tillåter och slutar arbeta omedelbart då dessa uppnås (Kosonen et al. 2019). Ingen gillar en återinkrävning
av studiebidrag ett halvår senare. Förändringen
är utan tvekan förnuftig, eftersom den offentliga ekonomins inkomster skulle växa med cirka
5 miljoner euro netto enligt denna nyligen publicerade undersökning.
Att avskaffa arvs- och gåvobeskattningen hör
till en företagarvänlig grundjargong. Fastän man
hur mycket som helst med forskningsdata påvisar (bland annat VATT) att den effektiva skattegraden i dessa fall redan är verkligt låg, cirka
fyra procent, så förmår lobbyister alltid smyga in

”Är fyra procent för mycket? Faller
generationsskiftena på detta?
Gåvo- och arvsskatten är allt som allt
en av de effektivaste skatterna.”

”Jag skulle ha önskat tydligare ställningstaganden rörande befrämjande av förändringen av arbete. Inkomsterna byggs
upp alltmer från olika inkomstkällor.”
detta önskemål i vissa partiers program. Är fyra
procent för mycket? Faller generationsskiftena på
detta? Gåvo- och arvsskatten är allt som allt en
av de effektivaste skatterna. Arv och gåvor minskar nämligen på mottagarens ekonomiska aktivitet. Därtill ingår det ett rättvisedrag, eftersom tabellen är progressiv och bygger på betalningsförmåga (likviditetsbegränsningen obeaktad).
SFP vill betydligt öka hushållsavdragets maximibelopp och ersättningsprocent. Avdraget är
verkligen givmilt för den som använder det, eftersom avdraget görs från skatten och inte från
den skattepliktiga inkomsten. Jag skulle förstå
förslaget om vi befann oss i en djup recession
och exporten inte skulle dra och vi skulle behöva stimulera hemmamarknaden eller om byggnadsföretagen skulle sakna arbete och det skulle finnas många arbetslösa byggnadsarbetare. Av
hushållsavdraget används nämligen årligen över
85 procent uttryckligen på renoveringar. Avdraget används mest av de som har de högsta inkomsterna. Sett ur den offentliga ekonomins synvinkel skulle det ha varit ett mer motiverat förslag att i detta konjunkturläge befrämja efterfrågan av vårdservice med hjälp av hushållsavdraget. Med hjälp av det skulle man kunna lätta på
vårdkostnaderna.

Sammandrag av samtliga
skuggbudgetar
Typiskt för oppositionens skuggbudgetar är att realismen fattas. Till exempel beträffande bekämpningen av den grå ekonomin förväntar man sig
att erhålla en hel del tilläggsinkomster liksom
från att stävja skattestöd och skatteplanering. Om
dessa inkomster skulle vara lätta att erhålla hade
de säkert redan åtgärdats.
Samtliga partier önskar nästan unisont att genast återföra indexbindningarna rörande förmåner. Och alla partier önskar höja garantipensionerna och lätta på pensionsbeskattningen. Man

märker tydligt att de aktivaste potentiella väljarna har gått i pension.
En annan lika klar och enig förändring hos oppositionen är att satsa på utbildning och kunnande och forskning.
Glädjande är att alla riksdagspartier under nästa valperiod önskar reformera socialskyddet. Detta innebär naturligtvis olika saker för olika partier, men alla har märkt att vårt system är föråldrat. I samband med detta önskar man också en
familjeledighetsreform, nu fördelar sig ju ledigheterna mycket ojämnt mellan mödrar och fäder.
Jag skulle ha önskat tydligare ställningstaganden rörande befrämjande av förändringen av arbete. Inkomsterna byggs upp alltmer från olika inkomstkällor. Många löntagare är företagare, freelancers eller studerande vid sidan om sitt vanliga arbete, eller arbetet är tidsbestämda korta arbeten och arvodesbaserade beting. För de nya inkomstsätten måste skapas ett socialskyddssystem
där det inte förekommer personer som faller mellan stolarna.
Allt som allt visar skuggbudgetarna i sin stringens åtminstone att varje parti är moget för regeringsansvar under nästa valperiod. Ännu skulle man likväl önska att forskningsresultat skulle
utnyttjas i betydligt högre grad än för närvarande vid beslutsfattandet. Och att man framförallt
skulle förstå att åtgärder inte kan vidtas i blindo,
utan att man på förhand bör stöda sig på forskning och påbörja stora reformer genom mindre
försök eller genom stegvist verkställande, så att
man kunde undvika större misstag och kostnader. Först då man erhåller utforskad kunskap genom vetenskapliga test av experimentresultaten
kan man med offentliga medel bedriva ansvarsfull och hållbar politik.
(översättning från finska: Max Oker-Blom)

Artikeln bygger på Ekonomiska samfundets öppna möte den 27 november 2018. De dåvarande oppositionspartiernas skuggbudgetar presenterades av partiernas representanter och kommenterades av forskningsrådgivare Tarmo Valkonen från Näringslivets forskningsinstitut Etla och direktör Elina Pylkkänen från Löntagarnas forskningsinstitut PT.
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Försöker tjänstemännen bestämma
vad politikerna ska göra?
Förhållandet mellan politiker och
tjänstemän är i princip glasklart. De
valda politikerna tar besluten och
ger riktlinjerna för tjänstemännen,
som bereder och verkställer det som
politiska organ beslutar. I verkligheten
finns det inte ett vattentätt skott
mellan politiker och minsteriernas
tjänstemän, eftersom politikerna är
beroende av den sakkunskap och beredning som görs inom den offentliga
förvaltningen. Två färska rapporter
har väckt debatt om tjänstemännens
politiska inflytande.
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Tjänstemännen får ett visst slag av politisk
makt genom att använda sin samlade kunskap till att ge ramar för de politiska besluten, till exempel genom att leverera framtidsprognoser om den ekonomiska utvecklingen här i landet och ute i världen. Kanslichefer och statssekreterare på tolv ministerier har undertecknat rapporten Möjligheter för Finland 1), där de kortfattat vill beskriva några nyckelfrågor för regeringsperioden 2019–2023. Ett förnybart, stabilt och
hållbart samhälle 2) heter en betydligt längre och mer detaljerad utredning som Finansministeriets olika avdelningar sammanställt
för att ge utgångspunkter för den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken för
följande regering. Rörande bägge rapporter väcks frågan om tjänstemännen går för
långt med att göra anspråk på politiskt inflytande genom att definiera riktlinjer för den
kommande politiken, utan politiskt mandat
att göra det.
Kanslichefernas rapport tar upp uppenbara tyngdpunktsområden som klimatpolitiken, den offentliga ekonomins hållbarhet,
sysselsättningen, jämlikheten, reformen av
socialskyddet, utbildningen och den internationella ordningen. Formuleringarna är så

allmänt hållna att de kan liknas vid truismer. I
själva verket går det att efterlysa betydligt mera
konkretion av kanslichefernas framställning utan att det behöver betyda att de träder in på politikernas revir. Till exempel skriver de om att
målet för sysselsättningsgraden är 75 procent till
2023 och 80 procent på längre sikt. Både modigare och mer specificerade tankar än självklarheter om en fungerande arbetsmarknad, ökad
produktivitet, funktionell konkurrens, förnuftig reglering, god kostnadskonkurrenskraft och
främjande av tillväxtföretag skulle öka substansen i en rätt tunn rapport. En klar markering är
att det behövs ett ambitiöst program för bioekonomi med verkningsfulla åtgärder inom alla sek-

torer. Det är att hoppas att den propositionen inte är politiskt kontroversiell.

Många antaganden om framtiden
Finansministeriet går betydligt längre med att
dra upp politiska riktlinjer och ge specifika åtgärdsförslag. Det som fått rapporten att väcka
diskussion bland vissa ekonomer är de många
antagandena rörande hållbarhetsgapet (enkelt
sagt vilken skuldsättning den offentliga ekonomin tål på lång sikt), den demografiska utvecklingen, tillväxten och räntenivån i ett långtidsperspektiv. Bland annat kritiserar socialbranschens takorganisation Sostes chefsekonom
Jussi Ahokas Finansministeriet för att inte göra

Formeln med vilken Finansministeriet beräknar hållbarhetsgapet.
Foto: Jussi Joentausta / Kansan Uutiset.
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det klart att det går att beräkna tusentals scenarier kring hållbarhetsgapet och för att det används
som en förhandscensur av den ekonomiska politiken. 3) Ahokas vill inte komma till samma
slutsats som Finansministeriet om att det fortfarande finns ett omfattande hållbarhetsproblem i
Finlands offentliga ekonomi. Finansministeriets
syn att den offentliga ekonomins ställning med
snabbt verkande medel måste stärkas med två
miljarder euro bygger på antaganden som med
andra slags beräkningar kan ge ett annat utfall.
Små variationer i variablerna kan ge betydande
skillnader i resultaten.
Forskare vid bland annat Löntagarnas forskningsinstitut har förundrat sig över Finansministeriets antagande att långtidsräntan rör sig på en
nivå som närmar sig fyra procent. 4) De anser att
den rätta nivån utifrån marknadsräntorna skulle
vara närmare en procent, vilket skulle ge staten
en lägre skuldavbetalningsbörda. De får svar på
tal av andra forskare som påpekar att räntenivån
inte har en stor betydelse eftersom lägre räntor
samtidigt minskar avkastningen på statens placeringar. Men även om olika räntenivåer i framtiden fiskalt sett kan ge ungefär samma resultat är
det just skuldsättningen som görs till ett problem
om räntenivån förutspås vara relativt hög. Bland
tongivande ekonomer finns tydligt olika skolor
kring statsskulden: den uppfattas vara ett större eller mindre problem, eller knappt något problem alls. De som ser att en relativt hög skuldsättningsgrad är ett problem på sikt och att hållbarhetsgapet är ett användbart sätt att mäta den
finansiella ställningen i framtiden verkar dock
vara i majoritet.

Strukturreformers verkan svåra att
beräkna
Finansministeriet ger de strukturella reformerna en betydande roll i att stärka den offentliga ekonomin. På den punkten är rapporten öppen med att antagandena är osäkra: det går inte
att göra klara beräkningar av hur olika strukturreformer minskar utgifterna eller dämpar kostnadsökningen, och de verkar med fördröjning.
I varje fall ger Finansministeriet målet att stärka den offentliga ekonomin med fem miljarder
euro genom strukturreformer fram till slutet av
2020-talet.
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”Kalkylerna är i vissa fall mer gissningar än säker kunskap, men någon fingervisning ger den demografiska utvecklingen i kombination med den offentliga ekonomins skuldsättning i vart fall om vad
som bör göras. Finansministeriets analyser öppnar för grundlig diskussion kring
åtgärderna.”
I och med att social- och hälsovårdsreformen
föll har också en av rapportens premisser fallit
bort. Det blir en annan reform och det är i dagsläget omöjligt att bedöma vilken inverkan på
kostnaderna den kommer att ha. Det visar samtidigt hur vanskligt det kan vara att i en tjänstemannarapport skissa riktlinjer för politiska reformer. Kalkylerna är i vissa fall mer gissningar
än säker kunskap, men någon fingervisning ger
den demografiska utvecklingen i kombination
med den offentliga ekonomins skuldsättning i
vart fall om vad som bör göras. Finansministeriets analyser öppnar för grundlig diskussion
kring åtgärderna.

Skatter har både politiska och
ekonomiska mål
I avsnittet om beskattningen framgår det att Finansministeriet inte älskar skatter. Tjänstemännen skriver som utgångspunkt att beskattningen snedvrider ekonomiskt beslutsfattande och
att den således är skadlig ur den ekonomiska
tillväxtens synvinkel. Visserligen skriver tjänstemännen också att en relativt hög skattegrad
är möjlig att kombinera med en stark tillväxt
och sysselsättning om beskattningens struktur
är väl planerad och skatteintäkterna används på
ett sätt som stöder tillväxten och sysselsättningen. I den synen är den offenliga sektorns uppgift
i högre grad att vara ett medel för ekonomin än
ett medel för att ge en dräglig utkomst och god
offentlig service åt alla. Det kan ses som en ideologisk lutning mer mot höger än vänster hos Finansministeriet.

Ett av de konkreta skatteförslagen är att sänka
förvärvsinkomstskatten och höja konsumtionsskatterna, och samtidigt slopa de lägre mervärdesskattesatserna. Eftersom konsumtionsskatter
drabbar dem med de lägsta inkomsterna relativt sett hårdast kan de kompenseras med någon form av inkomstöverföringar. Det förslaget
är kanske ett mindre ideologiskt tvistefrö, men
då Finansministeriet talar för att minska förvärvsinkomstskattens progressivitet och sänka
marginalskatten blir det en mer ideologisk fråga
än vad tjänstemännen tänker sig. En sida av saken är incitamenten och effektiviteten samt vikten av att locka kunnigt folk att arbeta i Finland,
en annan sida att det är ett politiskt mål, på en
bredare politisk skala än bara för vänstern, att
hålla skillnaderna i disponibel inkomst relativt
moderata.
På det hela taget är det svårt att se att tjänstemännen skulle försöka roffa åt sig någonting av
politikernas mandat, men det är inte heller en
enkel sak för politikerna att använda sig av ministerierapporter som underlag för beslut. Det
gäller att vara noga med vad som är fakta och
vad som är värderingar, och att vara medveten
om att olika slags beräkningar bygger på antaganden som alltid kan granskas kritiskt.

Fotnoter
1) https://valtioneuvosto.fi/mahdollisuudet-suomelle
2) https://vm.fi/julkaisu?pubid=29605
3) Kansan Uutiset 3.2.2019.
4) Helsingin Sanomat 7.3.2019.
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Framgång eller förintelse, eller
hur enbart de paranoida överlever
Nokias mobiltelefontillverkning under
decennierna kring millennieskiftet är
en synnerligen viktig del av Finlands
ekonomiska historia. På 1990-talet
gjorde Nokia med sin mobiltelefontillverkning Finland till en välkänd del
av den globaliserade världsekonomin.
Den unika framgångshistorien omvandlades sedan under det följande
årtiondet till en rekordsnabb kollaps
och en tioårig baksmälla för hela
landets ekonomi. Risto Siilasmaas bok
är en personlig uppgörelse med kollapsens mest dramatiska skede och
en beskrivning av den transformation
inom företaget som gjort att Nokia
än en gång ser ut att kunna uppnå
globalt ledarskap inom sitt affärsområde.
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Ur bolagsstyrningsperspektiv är Siilasmaas bok synnerligen intressant läsning. Få
böcker beskriver så ingående och personligt
hur styrelsearbetet i ett storbolag går till när
bolagets verksamhet krisar till sig, det vill
säga i en situation då styrelsens insatser blir
avgörande för bolagets framtid.
Den egentliga handlingen i boken inleds
med Siilasmaas inval i Nokias styrelse på
bolagsstämman 2008. I det skedet var Nokia ännu ”herren på täppan” bland mobiltelefontillverkarna i världen. Orosmolnen
hade dock börjat hopa sig. Det kanadensiska företaget Research in Motion erbjöd
e-postservice för sina mobiltelefoner på ett
sätt som klart överglänste Nokias avancerade kommunikatorer och Apple hade under Steve Jobs ledning lanserat iPhone som
väckt stort intresse världen runt, men som
i försäljningsstatistiken ännu inte hunnit bli
ett större hot mot Nokia.
I boken beskriver Siilasmaa hur hans inledande fascination över att ha blivit invald
i styrelsen för det avgjort största bolaget i
Finlands historia, stegvis förvandlades till
frustration. I stället för att ta fram och allsidigt försöka belysa de hotfaktorer som väx-

te sig allt starkare i Nokias omvärld fick styrelsen
veta att allt var under kontroll och att ledningen
gjorde vad den kunde för att åtgärda problemen.

Djup respekt för Jorma Ollila
På ett övertygande sätt målar Siilasmaa upp bilden av en Jorma Ollila som fullt och fast ansåg
sig vara den som har de bästa förutsättningarna att förstå sig på Nokias affärsverksamhet. Det
var ju han som hade lotsat fram Nokia till att bli
en obestridlig världsledare på en marknad som,
medan han höll i ratten som Nokias verkställande direktör, förändrade vardagen för flera miljarder människor världen runt.
I motsats till de skriverier som förekom i tidningspressen i samband med bokens offentliggörande, upplever jag inte att boken skulle förringa det som Jorma Ollila fått till stånd. Tvärtom framgår det klart att Siilasmaa hyser en djup
respekt för Ollila på grund av Nokias framgångar under 1990-talet.
Men tiden stannar inte upp och nya utmaningar låter inte vänta på sig. När Siilasmaa blev invald i Nokias styrelse var framgångsreceptet som
byggde på små, snygga, hållbara mobiltelefoner
och sms historia, och de nya utmaningarna redan klart skönjbara. I den situationen är det lätt
att förstå Siilasmaas frustration med ett styrelsearbete där han inte gavs möjlighet att för egen del
försöka bidra till att hitta lösningar på utmaningarna som Nokia då stod inför. Den bild av Ollila
i det här skedet som boken förmedlar är att han
som styrelseordförande var fullt övertygad om
att han och hans ledningsgrupp var bäst skicka-

de att tackla svårigheterna. Styrelsemedlemmarnas uppgift var inte att oroa sig över sådant som
de ändå inte kunde göra något åt.
Över förväntan lyckas Siilasmaa med att beskriva den känsla av maktlöshet som kommer
då man har en klar uppfattning om vilka utmaningarna är, men samtidigt får finna sig i att inte
öppet få ventilera hur de här utmaningarna bäst
kunde tacklas.
Själv gör sig Siilasmaa till tolk för en ledningsfilosofi som han kallar för ”paranoid optimism”.
Det här är en filosofi som det amerikanska teknologiföretaget Intels legendariska chef Andy Grove lär vara upphovsman till. Enligt Andy Grove gäller att ”affärsframgång bär på fröet till sin
egen undergång. Framgången föder förnöjdhet.
Förnöjdhet föder misslyckanden. Enbart de paranoida överlever.” (översatt av TB från artikel i Financial Times)
Poängen med ”paranoian” är att man medvetet måste lyfta fram allt som kan gå fel. Det
är först när man vet hur man skall gå vidare i
de fall då verkligheten vänder sig emot en som
man kan vara genuint optimistisk. Därav ”paranoid optimism”.

Omsatte sina principer i praktiken
I sin bok lyfter Siilasmaa också fram hur hans envisa strävan att försöka lyfta fram utmaningarna
som höll på att förinta hela Nokia, till sist belönades och han själv fick ta över som styrelseordförande i maj 2012. Därmed fick han på ett helt
annat sätt möjlighet att omsätta sina egna principer i praktiken. Ett antal stora beslut följde: År

Risto Siilasmaa:
Transforming NOKIA: The Power of Paranoid
Optimism to Lead Through Colossal Change.
McGraw-Hill Education 2018, 288 sidor.
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”Över förväntan lyckas Siilasmaa med
att beskriva den känsla av maktlöshet
som kommer då man har en klar uppfattning om vilka utmaningarna är,
men samtidigt får finna sig i att inte öppet få ventilera hur de här utmaningarna bäst kunde tacklas.”
2013 sålde Nokia hela mobiltelefontillverkningen till Microsoft, vars operativsystem Nokia förbundit sig till i början av år 2011 under dramatiska omständigheter, och köpte samma år ut Siemens ur samföretaget Nokia Siemens Networks
som tillverkade basstationer för mobila nätverk.
År 2015 följde sedan det rekordstora uppköpet
av det franskamerikanska storbolaget AlcatelLucent som hade en stark ställning på världsmarknaden för telekommunikationsanläggningar. Alla de här transaktionerna beskrivs ur ett
styrelseperspektiv på ett spännande sätt i Siilasmaas bok.
Speciellt intressant är beskrivningen av processen kring uppköpet av Alcatel-Lucent. Att
styrelsen engagerades vid ett så stort uppköp var
förstås självklart men beslutet var långt ifrån uppenbart. Att bolagets ledning och framförallt styrelsen vågade sig på en så stor risktagning efter
att man nyss lyckats lösgöra sig från en utveckling som höll på att sluta i katastrof är anmärkningsvärt. Beskrivningen av hur styrelsen jobbade med alternativa scenarier vittnar om hur en
styrelse också för ett storbolag aktivt kan medverka till svåra beslut. Ingående förberedelser,
kritiska vinklingar och segslitna förhandlingar
behövdes innan det slutliga beslutet kunde tas.

Borde läsas i alla styrelser
Det enda drag som jag personligen upplevde
som aningen störande i boken var att beskrivningen av de allmänna principer Siilasmaa försökt tillämpa tidvis blir onödigt omfattande.
Möjligen kunde en tudelning av boken ha varit motiverad, huvuddelen kunde ha fokuserat
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på fallet Nokia och en separat del, en bilaga eller eventuellt en annan bok, handlat om tillämpningen av ”paranoid optimism” i styrelsearbete
för bolag i allmänhet. Fullt begripligt är att Siilasmaa gärna beskriver sig som tolk för allmänna ledningsprinciper och därmed försöker undvika att ge ett intryck av självgodhet, men den
ingående beskrivningen av de här principerna
kommer i viss mån på bekostnad av bokens läsbarhet. Bättre hade i mitt tycke varit att samla
principerna, fast i en separat bilaga, och nöja sig
med att hänvisa till den separata texten när appliceringar av principerna är aktuella.
Vad som gör boken speciellt värdefull är att
den ger ett handgripligt exempel på att bolagsstyrning – det som styrelsearbetet handlar om
– i främsta hand går ut på att hantera ledartalang, personifierad i företagets vd, så att företagets värde växer. En ledarförmåga som gör ett
utmärkt jobb i en viss situation kanske inte har
de färdigheter som behövs när omständigheterna förändras. Att medge det här för sig själv är
naturligtvis svårt för personen i fråga. Alla är vi
människor med ett eget liv att ansvara för. Därför behövs en styrelse med tillräcklig integritet
och kunskap för att säkerställa att den förmögenhet som tidigare framgångar resulterat i inte
äts upp av bristande förmåga att tackla de helt
nya utmaningar som bolaget ställs inför.
Alla styrelsemedlemmar, speciellt i exceptionellt framgångsrika bolag, borde läsa boken och
begrunda de lärdomar som fallet Nokias mobiltelefontillverkning erbjuder. Speciellt varmt rekommenderar jag avsnittet om varför Nokias
styrelse inte gjorde bättre ifrån sig. Det avsnittet
beskriver i ett nötskal vad som gör styrelsearbetet i ett storbolag så utmanande.

Viktigt att förstå vad som hände
Som historiskt dokument är boken också synnerligen värdefull. Här har vi en personlig beskrivning där en obestridlig nyckelaktör ger sin
bild av hur stöttepelaren i Finlands ekonomi
kring millennieskiftet inom några år hamnade
på avgrundens brant för att i sista minuten ”ömsa skinn” och förvandlas till ett nytt bolag med
goda förutsättningar att bli en av ledarna i världen i en situation där de nya 5G-nätverken sannolikt i rask takt kommer att byggas ut. I det

sammanhanget kan det vara värt att notera den
observation som Siilasmaa återger i slutet av boken: ”I dag är vi ett nästan helt nytt Nokia. Av nuvarande cirka 100 000 anställda var mindre än en
procent Nokia-anställd år 2012”. Det, om någonting, vittnar om hur drastisk omställningen varit.
Till sist vill jag betona att jag ser det som synnerligen viktigt ur finländskt perspektiv att vi bildar oss en realistisk bild av fallet Nokias mobiltelefontillverkning, dess uppgång och kollaps. Det
är bara om vi på djupet förstår vad som hände
och varför som motsvarande misslyckanden kan
undvikas i framtiden. Här handlar det inte om att
hitta bovar i dramat utan att försöka förstå varför
de beslutsfattare som hade hand om fallet agerade som de gjorde. Risto Siilasmaas bok är ett stort
steg i rätt riktning.
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Ekonomiska Samfundet välkomnar nya
medlemmar. För mer information,
se www.ekonomiskasamfundet.fi
Styrelsemedlemmar 2019
Ari Kaaro (ordf.)
Mikael Juselius (viceordf.)
Cecilia Borgman
Richard Brander
Daniela Ekholm
Johan Hultkrantz
Mikael Kosk
Patrik Lindfors
Max Oker-Blom.
Sekreterare
Majken Stenberg
tel. 044 366 0221
e-post majken.stenberg@ekonomiskasamfundet.fi
Skattmästare Markus Smeds
tel. 0400 407 679
e-post markus.smeds@ekonomiskasamfundet.fi
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Vill Du bli medlem i Ekonomiska Samfundet? Vi välkomnar alla med intresse
för ekonomiska frågor att ansöka om medlemskap. Närmare information på
webbsajten www.ekonomiskasamfundet.fi

Högklassig
ekonomisk
debatt sedan
år 1894.

