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Ledaren

Det hände mycket i världen år 1894. Anar-
kistiska terrordåd chockade London och Pa-
ris. Japan inledde ett krig mot Kina. Frankri-
ke och Ryssland, till vilket lilla Finland hör-
de, ratifierade sin militärpakt som var riktad 
mot den tyskledda trippelalliansen.

Årets största politiska händelse i Finland 
var att kejsaren Alexander III dog. Hans ef-
terträdare Nikolaj II utgav ett manifest i vilket 
han befäste Finlands gällande lagar och ställ-
ning – men mycket tuffare tider för Finlands 
autonomi var på väg.

Världsekonomin drabbades av protester 
och strejker, speciellt i USA. Stora föränd-
ringar låg i tiden: Nya Zeeland blev det första 
landet som introducerade minimilön för al-
la arbetstagare och i Finland grundades vårt 
första fackförbund, Typografernes förening i 
Helsingfors. Några år senare lyckades fören-
ingen avtala med förlagen om enhetliga löne-
standarder. Det blev Finlands första kollek-
tivavtal. 

Världen över grundade man organisatio-
ner vars syften återspeglade den nya tidsan-
dan. De ersatte gamla tiders religiöst och feo-
dalt orienterade strukturer. De flesta av de 
nya sammanslutningarna blev relativt kort-
variga, men en del har klarat sig till våra da-
gar. Av årskullen 1894 finns till exempel fot-
bollsklubben Manchester City, Internationel-

la olympiska kommittén och givetvis Ekono-
miska Samfundet i Finland kvar.

Tiden präglades av teknologisk optimism 
samt tekniska och kommersiella innovatio-
ner. Film, alltså levande bilder, patenterades, 
Coca-Cola på flaska introducerades på mark-
naden, den första elektriska telefonväxeln 
togs i bruk och storsatsningen Tower Bridge 
öppnades för trafik i London. 

Många av de dåtida diskussionsämnena 
känns aktuella även idag. Professor J.V. Tall-
qvist, en intellektuell ledare för Ekonomis-
ka samfundet, hade disputerat om proble-
met med sjunkande nativitet och behandla-
de i sina senare skrifter bland annat krediter-
nas ekonomiska natur, prisvolatilitet och va-
lutakurser. 

Då som nu diskuterades också protektio-
nism och tullar. Det här numret av Tidskrif-
ten tar upp moderna former av protektionism 
i handelsrelationerna mellan EU, Finland och 
Kina. Ekonomiska samfundets position har 
varit på den fria handelns sida. Mer om eko-
nomisk debatt under Ekonomiska samfundets 
första decennier kan vi läsa i Susanna Fell-
mans artikel ”Från krig och kris till upphämt-
ning: EST som forum för debatt 1914–1923”. 

En hälsovårdsreform var också aktuell. Se-
naten tillsatte en kommitté för att uppdate-
ra, komplettera och förnya hälsovårdsförord-

Ekonomiska samfundet 125 år 
– debatt med stöd av fakta och forskning
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Ari Kaaro
är ordförande i 

Ekonomiska samfundet.

ningen med speciellt fokus på hur man skul-
le ordna med tillräckligt med läkare på lands-
bygden. 

Den vegetariska kosthållningen fick ett ge-
nombrott i Finland 1984 när Helene Seiling pu-
blicerade sitt verk Kortfattad vegetariansk kok-
bok: Jemte en inledande af-handling om vege-
tarianismen af Max Seiling. Det verkar ha fun-
nits en social beställning, för boken sålde bra 
och väckte debatt. Hufvudstadsbladet skrev så 
här:

Från att vegetarismen för få år sedan härstä-
des ännu var så godt som okänd, har densam-
ma under de senaste åren begynt i vår hufvud-
stad vinna den ena anhängare efter den an-
dra. Till många tiotal uppgå redan vegetarier-
nas antal härstades.

Diskussionen om de många nya fenomenen 
i samhället och ekonomin gick livligt till både 
inom föreningar och i offentligheten, ofta på 
tidningarnas insändarspalter. Ibland var ton-
gångarna rätt så likartade med vad man hittar 
på sociala medier idag. Vegetarianismens fram-
fart kommenterades till exempel så här i en in-
sändare i Åbo Underrättelser:

Jag har sett personer, med tragiskt allvar och 
komisk exaltation tugga på sin persiljeqvist och 
sina råa kålblad och mena, att detta vore vägen 
till hälsa, lycka och glädje. Detta var för något 
år sedan. Nu konstatera de emellertid med sno-
pen uppsyn, att denna diet icke bär sig i läng-
den, emedan nerver och krafter taga skada.

Ekonomiska samfundet har varit en ivrig 
deltagare i aktuell debatt, både i tidskriften 
och på diskussionsmöten, och har alltid strä-

var efter att hitta synpunkter som baserar sig 
på forskning och fakta. 

Artikeln om artificiell intelligens och imma-
terialrätt är ett bra exempel på ett juridiskteko-
nomiskt tema som blev en del av vårt moder-
na samhälle under 1800-talet. De första moder-
na patentlagarna stiftades i USA och Frankri-
ke redan i slutet av 1700-talet. I Finland bevil-
jades en typ av patent, ensamrätt att tillverka 
en ”blåsmaschin af jern”, redan 1842 av själv-
aste senaten, med stöd av Manufakturdirektio-
nens utlåtande. 

År 1894 avvisade ståndslantdagen ett ryskt 
förslag om hur patenttvister skulle avgöras. 
Det dröjde till 1898 innan Finland fick sin för-
sta patentlag. Därefter har diskussionen om 
patentlagstiftningen ständigt återkommit i nya 
former när ekonomin blivit allt mer global och 
teknikens utveckling lyft fram nya utmaningar.

Naturligtvis dyker det också upp helt ny 
tematik. Bidraget om hur den cirkulära eko-
nomins logistik fungerar belyser en ofta bort-
glömd del av strävan efter hållbara produk-
tions- och distributionsformer. Ett tangerande 
tema är hur logistikaspekten av mindre kata-
strofer hanteras på lokalnivå. 

Med stolthet och glädje tar jag tillfället att 
gratulera chefredaktören, redaktionsrådet och 
alla skribenter i detta nummer av Ekonomis-
ka Samfundets Tidskrift, som också markerar 
Samfundets 125-årsjubileumsår. Tidskriften tar 
på ett ypperligt sätt vara på Samfundets intel-
lektuella tradition samtidigt som tematiken le-
ver med tiden.
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Ari-Pekka Jämsen
är Kina-expert vid 

Finlands Näringsliv EK.

Samtidigt som EU:s 
marknad i hög grad är 
öppen för kinesiska inves-
teringar och anbudsgivare, 
stöter europeiska företag 
på betydande handelshin-
der i Kina.
   Världshandelsorganisa-
tionen WTO borde förstär-
kas och förnyas och nya 
regler skapas. Europeiska 
unionen borde uppmun-
tra Kina att genomföra 
marknadsbaserade re-
former. EU måste satsa på 
konkreta mål i partnerska-
pet med Kina och samtidigt 
gäller det att ha en realistisk 
inställning till utmaningar-
na med det kinesiska 
systemet.

Handelsrelationen mellan EU 
och Kina i ett brytningsskede

Frågorna kring handeln med Kina och landets statsstyrda 
ekonomiska system har även i Finland fått allt mera upp-
märksamhet genom handelskriget mellan USA och Ki-
na. Den huvudsakliga uppmärksamheten i medierna har 
i stor utsträckning riktat sig mot president Trumps Kina-
politik, i vars centrum förutom bristen på jämvikt i han-
delsbalansen, bland annat teknologikonkurrensen mel-
lan stormakterna samt de amerikanska företagens till-
träde till marknaden, industriella rättigheter och upp-
hovsrätter, och problem med Kinas industripolitik be-
funnit sig.

Samtidigt har diskussionen gått i en mer realistisk rikt-
ning också i Europa. Europeiska kommissionen utgav i 
mars en strategisk översikt över relationerna mellan EU 
och Kina, i vilken den presenterade 10 konkreta åtgär-
der för att nå målen i sin Kina-politik. Målen är tredela-
de: samtidigt som EU strävar efter att fördjupa samarbe-
tet med Kina för att driva gemensamma fördelar, ska det 
förmå att öka ömsesidigheten i de ekonomiska relationer-
na och stärka sin egen politik och industriella bas så att 
de är förenliga med nya realiteter.

Förändringen i verksamhetsmiljön beskrivs av kom-
missionens definition, enligt vilken Kina numera är för-
utom en samarbets- och förhandlingspart också en kon-
kurrent på systemnivå.

Hur placerar sig EU i förhållande till 
förändringen?
Det har inte rått brist på initiativ rörande förändringen, 
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målen och åtgärdsförslagen i Europas Kina-poli-
tik. Förutom EU har olika tankesmedjor, närings-
livets organisationer, ministerier och mediernas 
representanter dragit sitt strå till stacken. Den 
gemensamma nämnaren både inom EU och i re-
lation till USA har funnits i att definiera utma-
ningarna rörande Kinas system. På bägge sidor 
om Atlanten delas oron över de problem som Ki-
nas ekonomiska system förorsakar. Kina diskri-
minerar utländska företag genom olika praktiker 
och begränsningar, och ömsesidigheten förverk-
ligas inte i handeln mellan Kina och dess mest 
betydande handelspartner. Åsikterna går dock 
isär i hur en lösning på problemen ska sökas. 
Även om de ensidiga tullar Trumps administra-
tion ålagt Kina inom EU ses som ett skadligt och 
felaktigt sätt att tackla problemen, har det ock-
så mellan medlemsländerna uppstått skiljelinjer 
till exempel rörande uppluckringen av konkur-
rens- och statsstödsreglerna.

Såsom i USA har man även inom EU blivit 
frustrerade över disproportionen mellan Kinas 
reformlöften och verkställandet av dem. Även 
om tullarna på många produkter sänkts under 
de senaste åren och en del av ekonomins sek-
torer öppnats för utländska företag, ses det som 
att reformerna är för små och kommer för sent. 
Inom en del branscher ses det rentav som att ut-
vecklingen går i motsatt riktning; enligt en för-
troendeenkät bland företag, gjord av EU:s i Kina 
verksamma handelskammare, tror hela 47 pro-
cent av de svarande på att de regulativa hindren 
ökar under de följande fem åren 1).

Inom företagen växer oron även över politikens 
växande roll i affärslivet. President Xis mål är att 
det kommunistiska partiet integreras i samhällets 
och ekonomins alla delområden. Till exempel kra-
vet på att stärka particellernas roll i företagen och 
det sociala poängsättningssystem som tas i bruk 
nästa år kan försvaga privata och utländska fö-
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retags möjligheter att göra självständiga beslut. 
Även om ideologin alltid varit närvarande i Kinas 
kommunistiska partis verksamhet, kan utveck-
lingen under de senaste åren beskrivas som ett 
slags ideologins återkomst, som är en återklang av 
tidigare årtionden. Bekymren om i vilken riktning 
verksamhetsmiljön utvecklas har vuxit.

EU:s hittillsvarande handelspolitik har in-
te haft mer än en begränsad inverkan på Kinas 
tillvägagångssätt och det är klart att relationens 
nuvarande tillstånd står på ohållbar grund. EU 
måste klara av att hitta medel för att jämna ut 
spelplanen.

Utnyttjandet av potentialen förutsätter 
att marknaden öppnas
Kina är för Finland och EU en viktig handels-
partner. Finländska företag har investerat i Ki-
na cirka 11 miljarder euro och sysselsätter i Ki-
na cirka 60 000 människor. Kina steg förra året 
i Finlands varuhandel till den femte viktigaste 
exportmarknaden efter Tyskland, Sverige, USA 
och Nederländerna. Exporten ökade i relation 
till 2017 året med 4 procent och var till sitt vär-
de cirka 3,5 miljarder euro. Importens värde var 
4,6 miljarder euro 2). Servicehandeln har längs 
med åren i hög grad visat ett överskott; i fjol var 
värdet på serviceexporten till Kina 1,4 miljarder 
och överskottet blev cirka 500 miljoner euro 3).

EU är Kinas största och Kina EU:s näst störs-
ta handelspartner. Handeln mellan EU och Ki-
na har mellan åren 2010 och 2018 vuxit från 397 
miljarder till 604 miljarder euro 4). Kinas direk-
ta investeringar i Europa växte under de föregå-
ende tio åren från 700 miljoner till 17,3 miljar-
der år 2018. Sin topp nådde de kinesiska investe-
ringarna 2016, då de till sitt värde var så mycket 
som 37 miljarder euro. Kinas kumulativa direk-
ta investeringar gick 2017 första gången förbi de 
investeringar EU gjort i Kina. I fjol investerade 
europeiska företag i Kina 6,1 miljarder euro 5).

Trots att EU:s serviceexport till Kina visat be-
tydande tillväxt under det här årtiondet, stanna-
de dess andel av den totala exporten förra året 
vid bara 19,5 procent. Siffran är relativt låg med 
beaktande av medeltalet för serviceexporten till 
övriga länder (32 procent) 6). Siffran är i linje 
med att tillträdet för utländska företag till Kinas 
servicemarknad är relativt begränsat.

Detsamma gäller för investeringar. Kina pla-
cerade sig i OECD:s index över öppenheten för 
direkta utländska investeringar på plats 59 bland 
62 länder 7). Det är klart att Kinas ekonomi fort-
farande  är relativt sluten och att handelsförbin-
delserna har mer potential. Realiseringen av den 
potentiella nyttan begränsas dock av betydande 
utmaningar.

Prioriteterna i EU:s Kina-politik
I diskussionen inom det finländska näringslivet 
har många utmaningar trätt fram, vilka har si-
na rötter i strukturerna i Kinas statsstyrda sys-
tem. Utifrån bakgrundsarbetet har näringslivet 
definierat tre prioritetsområden, vilka kräver lös-
ningar som samtidigt förverkligas i Kina, på den 
tredje marknaden och i samarbete med partner-
länderna och inom EU. Prioriteterna fokuserar 
på statsstöd och exportkrediter, investeringar 
och offentlig upphandling samt digital ekonomi.

Kinas centralstyrda planering, statens star-
ka kontroll över centrala ekonomiska sektorer 
och finansinstituten samt ett omfattande bruk 
av statsstöd yttrar sig på många sätt såväl i Ki-
na och EU som på tredje marknaden. Ett cen-
tralt tvisteämne i handelskriget mellan USA och 
Kina har varit det industripolitiska programmet 
Made in China 2025, i vars ramar landet stöder 
sina företag på många olika sätt. Ett centralt mål 
för programmet är att utöka de inhemska före-
tagens marknadsandelar på tio strategiska sek-
torer 8). För utländska företag är det ett särskilt 
bekymmer att marknadsandelarna stöttas upp 
genom att favorisera inhemska företag. Enligt 
en enkät av EU:s handelskammare i Kina har 43 
procent av de svarande stött på ökande diskrimi-
nering till följd av programmet 9). Inom ramen 
för de rådande WTO-reglerna har det dock varit 
svårt att ingripa i missbruket av statstöd. Även 
om WTO:s avtal om stöd och utjämningstullar 
förpliktar medlemmarna att notifiera sitt stöd, så 
har många länder såsom Kina varit ovilliga att 
uppfylla sin förpliktelse. Bristerna i transparen-
sen i statsstöden och i tillämpningen av reglerna 
har lett till en situation, där systemet inte hållit 
jämna steg med utvecklingen, och det ofta inte 
heller gått att ingripa genom exempelvis WTO:s 
tvistlösning.

Återspeglingarna av Kinas ekonomiska sys-
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tem är synliga också inom EU. Omfattande sub-
ventioner av industrin har lett till överkapaci-
tet och dumpning i Europa till exempel i stål- 
och aluminiumindustrin. I Finland har de första 
tecknen på effekterna av subventionerna landat 
i skeppsbyggnads- och telekommunikationssek-
torerna, där de framträder som betydande pris-
skillnader mellan finländska och kinesiska före-
tags produkter. Kina subventionerar dessutom 
sina företag i export- och utvecklingsfinansie-
ringen, i vilka det inte likt de västliga länderna 
är bundna av OECD:s standarder. Det ger kine-
siska företag ett övertag i förhållande till OECD-
länderna. Till exempel kan kinesiska aktörer i 
kundfinansieringen de erbjuder på framväxan-
de marknader tillämpa rentav tre års räntefria 
återbetalningstider. Genom att använda sig av 
sin industripolitik strävar Kina  således efter att 
i framtiden erövra marknader även på många 
av de finländska företagens specialområden. Att 
svara på den utmaningen är i framtiden en av de 
viktigaste frågorna för Europeiska unionens och 
Finlands handels- och näringspolitik.

Det andra prioritetsområdet är företagens ut-
maningar i investeringar och offentlig upphand-

ling. Samtidigt som EU:s marknad i hög grad är 
öppen för kinesiska investeringar och anbuds-
givare, stöter europeiska företag på betydande 
handelshinder i Kina. Den på Kina fokuserade 
tankesmedjan Merics har framfört att av de mel-
lan 2000 och 2017 gjorda investeringar på över 
en miljard dollar som Kina gjort i EU-länder, 
skulle 75 procent inte ha gått att göra den an-
dra vägen 10). Även om det på några områden, 
såsom kosmetik-, bil- och finanssektorn, på se-
nare tid skett framsteg i tillträdet till markna-
den, så har det på samma gång tagits steg bakåt 
i till exempel medicin- och telekommunikations-
sektorn. Dessutom stöter företagen på problem 
bland annat angående vissa administrativa pro-
cesser, godtycklig implementering av regler och 
påtvingad överlåtelse av teknologi. Av europeis-
ka företag som verkar i Kina inom hög teknolo-
gi rapporterade 20 procent förra året om situa-
tioner, där de krävdes på överlåtelse av teknolo-
gin som en förutsättning för tillträde till mark-
naden 11).

EU har öppnat sin egen offentliga upphand-
ling för utländska företag både genom WTO:s 
avtal om offentlig upphandling och bilatera-
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la avtal. Däremot diskriminerar Kinas lagstift-
ning utländska företag på många olika sätt, både 
rättsligt och faktiskt, antingen direkt genom att 
stänga och begränsa marknaden eller till exem-
pel genom att i upphandlingen favorisera inhem-
ska produkter och innovationer. När Kina 2001 
anslöt sig till WTO lovade det att ansluta sig till 
avtalet om offentlig upphandling (GPA) så fort 
som möjligt. Trots sina löften har Kina fortfaran-
de inte gjort ett täckande erbjudande som skul-
le garantera GPA-avtalets övriga parter ett ömse-
sidigt tillträde till marknaden. Enligt de uppgif-
ter Kina 2016 levererade till WTO var de offentli-
ga upphandlingarnas marknadsvärde cirka 400 
miljarder euro 12), då storleksklassen av EU:s of-
fentliga upphandlingar uppskattats till cirka 2,4 
biljoner euro 13). Skillnaden förklaras av att den 
kinesiska centralförvaltningens stora infrastruk-
turprojekt, som statsbolagen låter utföra, inte är 
inräknade i den denna siffra.

I stället för den traditionella varuhandeln be-
stäms den globala handeln allt mer av digitala 
nyttigheter, service och informationsflöden som 
överskrider gränserna. Förändringen som är på 
gång berör också traditionella industrisektorer, i 
vilkas verksamhet servicens roll betonas, samt 
teknologier som hör ihop med det digitala ge-
nombrottet och informationens rörlighet. Fin-
ländska företag kan till exempel sköta uppdate-
ringen av sina apparater de sålt utomlands eller 
informationen rörande deras kunder från Fin-
land, och då är det viktigt att informationen kan 
röra sig över gränserna i bägge riktningar. Sam-
tidigt har det dock fötts nya slag av handelshin-
der. Till exempel sätter den cybersäkerhetslag 
som trädde i kraft i Kina 2017 gränser för infor-
mationens rörlighet utanför landet samt krav på 
att behålla sensitiv information inom Kina. Det 
är väsentligt att garantera informationens fria 
rörlighet för att företagen till fullo kan utnyttja 
de fördelar som digitaliseringen ger. Kravet på 
att lokalisera information kan till exempel leda 
till att också arbetstillfällena flyttar till ifrågava-
rande marknader.

Lösningar för att balansera 
relationen
För att finna konkreta lösningar är det av vikt 
att bilda och upprätthålla en gemensam läges-

bild av både företagens och statsförvaltningens 
utmaningar och möjligheter. Näringslivet och 
myndigheterna måste kunna dela information 
och söka gemensamma lösningar på alla nivåer 
– i medlemsländerna, på EU-nivå och med part-
nerländerna – för att göra bättre beslutsproces-
ser möjliga. Även om man redan tagit sig an job-
bet i Finland och Europa är det klart att det på 
grund av de snabba förändringarna i verksam-
hetsmiljön inte under några som helst omstän-
digheter är klart. Tvärtom kommer behovet av 
samarbete ytterligare att växa då de ekonomiska 
frågorna allt mer länkas ihop med säkerhetsdi-
mensionen. Betydelsen av EU.s enhetlighet och 
strategiska perspektiv betonas.

En förstärkning av handelsrelationen mellan 
EU och Kina, utnyttjandet av potentialen och en 
ökning av ömsesidigheten förutsätter av EU åt-
gärder på tre fält. EU borde samtidigt

1) uppmuntra Kina att genomföra marknads-
baserade reformer

2) göra samarbete med likasinnade partner 
för att förnya det multilaterala regelverket, så-
som att förstärka och förnya WTO och skapa 
nya regler, samt

3) genomföra åtgärder inom EU, med vilka 
det strävas både efter att utjämna de negativa 
verkningarna av Kinas statsstyrda ekonomi och 
att stärka EU:s konkurrenskraft.

En reform av WTO och ett effektivt verkstäl-
lande av reglerna är ett centralt sätt att garan-
tera en rättvis konkurrens och minska de åt-
gärder av Kina som snedvrider konkurrensen. 
Målet är bland annat att uppdatera WTO:s reg-
ler för statsstöd, att stärka den handelspolitiska 
uppföljningen och notifieringsförfarandet, och 
att väcka gemensam talan i WTO:s tvistlösning. 
EU bör också försäkra sig om att dess konkur-
rens- och statsstödsregler samt importskyddsin-
strument tillämpas effektivt, så att de snedvrid-
ningar på marknaden som Kinas statsstöd ger 
upphov till kan åtgärdas på den inre markna-
den. Samtidigt är det skäl att granska om våra 
nuvarande instrument är tillräckliga eller om de 
behöver uppdateras för att motsvara den rådan-
de situationen. Det strategiska samarbetet mel-
lan EU, USA och Japan samt andra partnerlän-
der är i en central roll för att föra målen och de 
konkreta åtgärderna framåt.
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EU måste satsa på att föra förhandlingar-
na som förs med Kina om ett investeringsav-
tal framåt. Målet som nåddes på toppmötet mel-
lan EU och Kina i år, att föra förhandlingarna till 
slut till 2020, var ett steg i rätt riktning. Även i 
fortsättningen måste det satsas på att ställa upp 
konkreta mål. Det måste även stå i topp av pri-
oritetslistan att få Kina med i GPA-avtalet inom 
WTO. Avtalen är dock inte ett värde i sig, utan 
de måste vara ambitiösa och garantera europeis-
ka företag ett rättvist tillträde till marknaden och 
ett icke-diskriminerande bemötande på den ki-
nesiska marknaden. Dessutom är det motiverat 
för EU att försäkra sig om att ha tillgång till mot-
svarande instrument som andra för att bedöma 
utländska investeringar eller ingripa i statsstöd 
och problem med tillträdet till marknaden i of-
fentlig upphandling. EU måste finna medel med 
vilka det kan stärka sin hävarm i förhållande till 
Kina och på så sätt bättra möjligheterna att dri-
va europeiska företags intressen.

De tilltagande skillnaderna i den digitala eko-
nomins regulativa omgivning orsakar ekonomis-
ka och politiska utmaningar för företag verksam-
ma i Kina. De växande utmaningarna förutsät-
ter av EU en proaktiv politik med vilken det dels 
strävas efter att avlägsna begränsningarna för 
den digitala handeln och dels att ombesörja EU:s 
konkurrenskraft genom att fördjupa och utvidga 
den inre digitala marknaden. Begränsningarna i 
informationens rörlighet och kraven på lokalise-
ring kräver lösningar både multilateralt och bila-
teralt. EU bör aktivt och ambitiöst främja WTO:s 
förhandlingar om elektronisk handel och inklu-
dera i de bilaterala handelsavtalen regler för att 
avlägsna handelshindren i den digitala handeln. 
Utöver konkurrensfrämjande åtgärder bör EU ha 
effektiva medel att förhindra och dämpa riskerna 
som hör ihop med cybersäkerheten.

Till slut
I EU:s Kina-politik är det viktigt att beakta och 
vara realistiska till hur snabbt det är möjligt att 
förverkliga åtgärder som bestäms tillsammans. 
Trots att det till exempel är av största vikt att 
uppdatera WTO:s regler om statsstöd, är det 
klart att projekt som är beroende av viljan hos 
en större mängd stater är utmanande och tar tid.  
Av den orsaken måste EU kunna föra sina åtgö-

randen framåt samtidigt i EU, med partnerlän-
derna och i Kina, samt att prioritera och sätta 
upp tidsbestämningar för sina mål.

Trots de många utmaningarna är Kina även i 
framtiden en viktig marknad för finländska före-
tag. I den ekonomiska relationen mellan EU och 
Kina finns dessutom en omfattande oanvänd po-
tential, som genom att utnyttjas kunde stärka re-
lationen. Det förverkligas förvisso inte med att 
stelna i formerna. EU behöver i sin Kina-politik 
en ny infallsvinkel, som strävar efter att stärka 
det ekonomiska partnerskapet, men som samti-
digt erkänner utmaningarna med det kinesiska 
systemet och strävar efter att lösa dem.

(Översättning från finska: Mikael Kosk)
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Den cirkulära ekonomin är både ett väsentligt koncept, 
en industriell trend och ett politiskt instrument. Konceptet 
innebär ett löfte om ekonomisk tillväxt utan ytterligare för-
oreningar, utsläpp och resursutvinning, ett smartare sätt att 
använda och återanvända befintliga resurser, samt ett löfte 
om innovation. I denna artikel utvärderas den cirkulära eko-
nomin som koncept i kontrast till andra relaterade begrepp 
som har använts inom andra discipliner, såsom inom indu-
striell ekologi och styrning av försörjningskedjan, för att för-
stå vad som är nytt och hur den cirkulära ekonomin utvidgar 
eller kombinerar tidigare verktyg och mekanismer.

En ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning 
och överkonsumtion sätter en enorm press på våra resur-
ser. Den cirkulära ekonomin (Figur 1) hyllas som svaret på 
det. Inom cirkulär ekonomi är den ekonomiska tillväxten in-
te beroende av förbrukningen av naturresurser. Det är inte 
överraskande att konceptet är populärt bland politiker och 
beslutsfattare. Utvecklingsfonden Sitra har kommit ut med 
en kartläggning av den finska vägen till cirkulär ekonomi 
(2016–2025) som har uppdaterats i mars 2019. Den globa-
la konferensen World Circular Economy Forum har hållits i 
Finland två gånger. Cirkulär ekonomi återspeglas starkt i det 
nya regeringsprogrammet, där ett strategiskt mål är att stär-
ka Finlands roll som pionjär inom cirkulär ekonomi. 

Ändå uppstår frågan om vad som egentligen är nytt i cir-
kulär ekonomi, eftersom vi sedan länge har talat om åter-
vinning och återbruk. Denna artikel ger en översyn över 
vad den cirkulära ekonomin de facto innefattar och hur be-
greppet relateras till tidigare koncept som industrin har an-
vänt förut, så som styrning av försörjningskedjor och indu-
striell ekologi. 

Cirkulär ekonomi är en 
modell på ett kretslopp 
där avfall inte exis-
terar och alla material 
är resurser. Viktiga tren-
der betonas: delnings-
ekonomi, tjänstefiering 
och uppvinning. Nya 
affärsmodeller bygger 
på till exempel uthyr-
ning, abonnemang och 
delande av produkter. 
Uppvinning minskar 
behovet av primära 
resurser och tillgodoser 
tillväxt, högre vinstmar-
ginaler och konsumen-
ternas behov av nyhet. 
Förutom uppvinning 
är också teknologiska, 
organisatoriska och till 
och med sociala inno-
vationer viktiga för den 
cirkulära ekonomin. 

Anna Aminoff och Gyöngyi Kovács verkar 
vid institutionen för logistik och samhällsansvar vid 

Svenska handelshögskolan.

Den cirkulära ekonomins löfte
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Den cirkulära ekonomins löfte
Från returlogistik till 
kretsloppstänkande
Under de två senaste decennierna har intresset 
för hållbarhet ökat inom forskning av försörj-
ningskedjor, och hållbarhet är idag ett område 
med betydande forskningsaktiviteter (Pagell and 
Shevchenko, 2014). Avfallshantering var den för-
sta frågan som behandlades inom grön logistik. 
Senare har returnering av produkter, även kallad 
”omvänd logistik”, blivit allt viktigare. Det finns 
många olika skäl till att konsumenter returnerar 
varor, medan producenter har reglerade skyldig-
heter vad gäller produktreturneringar. Möbeltill-
verkare såväl som teknikföretag har länge ta-
git emot bland annat gamla möbler och vitva-
ror i samband med nyköp – främst eftersom det-
ta kan öka på försäljningen, men också utav in-
tresse för att undersöka användningmönster och 
hållbarhet av slutanvändningsprodukter och in-
tegrering av detta lärande i utvecklingen av nya 
produkter (Herold & Kovács, 2005).

Returneringar har dessutom fångat mark-
nadsförarnas intresse, både för att varureturne-
ringar utgör ett problem för ytterligare försälj-
ning och för att lättheten att returnera en pro-
dukt kan bilda ett försäljningslöfte. Att under-
lätta returneringen av ett köp har blivit ett vik-
tigt löfte som underlättar försäljning av kläder 
på nätet. Intressant nog har det visat sig att de 
kunder som returnerar mest kläder är de mest 
lönsamma kunderna för e-handeln (Hjort et al., 

2013). Regleringar kring producentansvar tving-
ar producenter att ta hand om sina uttjänta pro-
dukter.

Omvänd logistik börjar från slutanvändare 
där uttjänta produkter samlas in som returpro-
dukter och behandlas sedan genom olika strate-
gier inklusive återanvändning, reparation, åter-
tillverkning och återvinning (Figur 2) (Agrawal 
et al., 2015). Ur ett ekologiskt perspektiv är foku-
sen i omvänd logistik i linje med den omvända 
pyramiden för resursminskning och återhämt-
ningsalternativ (Carter & Ellram, 1998). Först 
och främst kommer dock beslutet över vad som 
skall samlas in versus hur returneringar kan 
undvikas. Undvikande av returneringar kräver 
en mer utvecklad syn på den omvända logisti-
ken från att endast beakta materialflöden ”bak-
åt” i försörjningskedjan till att beteckna frågor 
om resursminskning och ekologisk produktut-
veckling från första början. Det är det sistnämn-
da tankesättet som avses med kretsloppstänkan-
de i försörjningskedjor (eng. closed loop supp-
ly chains).

Samma principer kan tillämpas baserat på 
ekonomiska syften, då man satsar på konkur-
rensfördelar från returhantering (Stock et al., 
2002). Det finns tre huvudmål för returlogistik 
ur ett ekonomiskt perspektiv: kostnadsundvi-
kande, kostnadsminskning och ökning av efter-
frågan. Kostnadsundvikandeperspektivet råder 
i branscher där avfall och använda eller förfall-

Figur 1: Cirkulär ekonomi
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na varor kan skapa hälsorisker. Kostnadsminsk-
ningsperspektivet sträcker sig till alla typer av 
tekniska problem, från nätverksdesign till verk-
stadsgolv- och lagerkontroll (Guide & van Was-
senhove, 2001). Att ta tillbaka produkter för att 
öka på efterfrågan kan samtidigt förbättra kund-
lojaliteten och vinsten samt förbättra företagets 
offentliga image (Rogers et al., 2002). Intressant 
nog säljer återtillverkade varor i vissa fall, till ex-
empel inom bilindustrin, med högre vinstmar-
ginaler eller kan nå en mer lönsam sekundär-
marknad än nya varor (Stock et al, 2002; Arg-
wal et al., 2015).

Kretslopp i försörjningskedjor 
eller i industriella nätverk
Enligt Sarkis (2001) kan grön styrning av försörj-
ningskedjor ses som en operationalisering av in-
dustriell ekologi, medan kretsloppstänkandet i 
försörjningskedjor inkluderar ett livscykelsper-
spektiv och en holistisk syn av industriell eko-
logi. Industriell ekologi har definierats som ett 
”nytt system för att beskriva och utforma hållba-
ra ekonomier” (Ehrenfeld, 1997, s. 87), och cir-
kulär ekonomi kan sägas vara inspirerat av in-
dustriell ekologi och vagga-till-vagga-tänkande. I 
industriell ekologi betonas de fysiska flödena av 
material och energi i industriella processer istäl-
let för affärsperspektivet (Korhonen, 2004), med 
huvudsyftet att minska miljöinverkan inom ett 
industriellt system (Seuring, 2004). Detta indu-
strisystem kan definieras på tre olika sätt: inom 
en industri eller sektor, i en region, eller inom en 
”produktkedja” (Boons & Bas, 1997).

Ett system inom en industri eller sektor är ka-
rakteriserat av gemensamma produkter, resur-
ser eller råmaterial (Boons & Bas, 1997). Detta 
förhållningssätt hjälper med att formulera och 
uppnå gemensamma mål för en bransch. Dessa 
kan exempelvis vara fastställandet av standar-
der för utsläpp eller eliminerandet av använd-
ning av omstridda material. Det sistnämnda är 
särskilt viktigt när det gäller konfliktmineraler, 
material som är bundna till barnarbete och risk-
fyllda metaller. 

Det geografiska perspektivet är särskilt lämp-
ligt för att belysa industrins förhållanden som en 
industriell symbios (Boons & Bas, 1997). Målet 
är optimerade resursflöden där avfall minimeras 
genom att det som faller ur en process blir inflö-
de till en annan. Till exempel vatten, som är bi-
produkten av en fabrik, kan användas till kylsys-
temet av en samlokaliserad fabrik.

Det tredje perspektivet, produktkedjan, på-
minner om kretsloppstänkandet i försörjnings-
kedjan (Sarkis, 2001; Seuring, 2004). Fokusen 
i produktkedjan ligger på processerna relatera-
de till ett visst material, med syftet att demateri-
alisera eller utföra en materialflödesanalys (Erk-
man, 1997). Däremot ligger fokus inte på trans-
porter eller andra process-, teknik- och tjänste-
leverantörer, som man nog skulle ta i beaktande 
i försörjningskedjan.

Det nya i cirkulär ekonomi
Det finns ett flertal industriella tillvägagångssätt 
och forskning som fokuserar på strategier som 
förlänger livslängden av resurser (Blomsma and 

Figur 2: Grundflödet av framåtgående och omvända logistiska processer, anpassad från Argwal et al. (2015).
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Brennan, 2017) utöver de två huvuddiscipliner-
na som vi presenterat ovan. Så vad är det nya i 
cirkulär ekonomi?

Europeiska kommissionen definierar cirkulär 
ekonomi enligt följande: ”En övergång till en cir-
kulär ekonomi förskjuter fokus till återanvänd-
ning, reparation, renovering och återvinning av 
befintliga material och produkter. Det som tidi-
gare betraktades som avfall kan förvandlas till 
en resurs ... Produkter är avsiktligt utformade 
för att passa in i materialcykler, och som ett re-
sultat flyter material på ett sätt som håller det 
tillförda värdet så länge som möjligt – och rest-
avfallen är nära noll” (Europeiska kommissio-
nen 2014, s. 1). I december 2015 klubbade EU-
kommissionen igenom cirkulär ekonomi-paketet 
med ambitionen att öka global konkurrenskraft, 
främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya 
jobb. Paketet har dock kritiserats för att det inte 
är tillräckligt tydligt gällande resurseffektivitets-
mål, som förblivit fokuserade på lågklassig åter-
vinning (Blomsma and Brennan, 2017).

Konsumentens roll i efterfrågan för ekologiska 
produkter har betonats mycket, även om verk-
ligheten i detta har varit mycket omtvistad. Det 

finns starka konsumentrörelser i denna riktning, 
men bortsett från särskilda skandaler har kon-
sumenterna svårt att följa komplexiteten i för-
sörjningskedjor. Ändå stiger efterfrågan på nya 
produkter överlag, och konsumenter som tillhör 
nerväxtrörelsen är i minoritet.

Politiskt är aspekten av ekonomisk tillväxt ge-
nom den cirkulära ekonomin attraktiv, åtmins-
tone så länge som tillväxten mäts i bnp. Till ex-
empel inom kläd- och modebranschen är kon-
sumenternas ständiga behov av nyhet och mo-
de en av de största utmaningarna för cirkulär 
ekonomi. Klädval är starkt kopplade till identi-
tetsbyggande, och konsumenternas behov avse-
ende estetiska preferenser förändras kontinuer-
ligt (Niinimäki & Hassi, 2011). Det så kallade be-
hovet av kläder kan inte reduceras till ett fysiskt 
behov som skyddar mot väderförhållanden, och 
kan därför inte besvaras endast genom högre 
kvalitet och hållbarhet.

Utformningen av nya ”produktservicesystem” 
(Tukker, 2015) betonar dematerialisering och 
ekoeffektivitet. Exempel på nya produktservice-
system inom modebranschen fokuserar på upp-
gradering, modifiering och utlåningstjänster. 
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Stadscyklarna i huvudstadsregionen är en delningstjänst där det går att köpa ett abonnemang för en kortare 
eller längre tid.
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Tanken är att företag ska kunna anpassa sitt af-
färserbjudande även till konsumenter som är re-
do att minska sin modekonsumtion (Armstrong 
et al., 2015). Med andra ord betonas viktiga tren-
der i den cirkulära ekonomin: delningsekono-
min, tjänstefiering (eng. servitization) och upp-
vinning (eng. upcycling). Här finns ett stort be-
hov för nya, innovativa affärsmodeller som byg-
ger på till exempel uthyrning, abonnemang och 
delande av produkter  (Geissdoerfer et al., 2017).

Tjänstefieringstrenden vänder fokusen från 
själva produkten till produktens funktion eller 
upplevelsen. Istället för att köpa någonting kan 
det hyras, för att tillgång till en produkt är det 
viktiga i många fall, inte nödvändigtvis ägan-
det. I denna kontext talar man ofta om använ-
dare istället för konsumenter. Intressant nog har 
till och med städer antagit denna trend tillsam-
mans med delningsekonomin i sitt upptagande 
av cirkulär ekonomi. 

Delningsekonomin kan ses som sociala inno-
vationer och har stor potential för resurseffekti-
visering. För att återgå till beklädningsexemplet, 
finns det klädklubbar där konsumenter kan låna 
ett visst antal plagg varje månad. Mera kända ex-
empel är uthyrningen av lägenheter, delägandet 
av bilar och delandet av maskiner och verktyg. 

En central princip i cirkulär ekonomi är att 
produkter måste formges för cirkulär ekonomi. 
Uppvinning är en strategi inom cirkulär produkt-
formgivning som strävar efter högre kvalitet och 
funktionalitet än originalmaterialet eller produk-
ten (Lüdeke-Freund et al., 2018), och utgör ock-
så en intressant aspekt av hållbar innovation. 
Uppvinning minskar inte bara behovet av primä-
ra resurser utan tillgodoser det politiska behovet 
av ekonomisk tillväxt, industriers behov av hö-
gre vinstmarginaler och konsumenternas behov 
av nyhet. Förutom uppvinning är också tekno-
logiska, organisatoriska och till och med sociala 
innovationer viktiga för den cirkulära ekonomin 
(Winans et al., 2017).

Kommande trender efter den cirkulära 
ekonomin
Som sådan erbjuder cirkulär ekonomi ett nytt 
perspektiv på resursanvändningen och en ny 
kognitiv enhet för debatt. De olika strategierna 
grupperade under begreppet cirkulär ekonomi 

kanske inte är nya enskilt, men konceptet er-
bjuder en ny inramning av dessa strategier ge-
nom att uppmärksamma deras kapacitet att för-
länga resursanvändningen och förhållandet mel-
lan dessa strategier. Den cirkulära ekonomin har 
omfattat många av de viktiga aspekterna av bå-
de industriell ekologi och kretsloppstänkandet i 
försörjningskedjor, och kombinerat dessa med 
nya trender; uppvinning och cirkulär produkt-
formgivning, delningsekonomi och tjänstefie-
ring.  I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand 
i hand med resurseffektivet med hjälp av avan-
cerade materialflöden och innovativa affärsmo-
deller. 

Den cirkulära ekonomin delar inte bara sitt 
fokus utan också sina förbiseenden med tidiga-
re koncept: den starka produktfokusen distrahe-
rar lätt från andra miljöproblem som till exem-
pel ett ökat transportbehov och därmed ökade 
transportutsläpp. Dessutom kan den exklusiva 
uppmärksamheten på miljöeffektivitet i sig va-
ra kontraproduktiv. Hertwich (2005) kallar den 
”backfire-effekt”, där effektiviteten har resulte-
rat i billigare priser, drivit till en faktisk ökning 
av efterfrågan, mer konsumtion och mer avfall. 
Istället kan en fokus på att förlänga produkt-
livslängden leda till en intensifiering av produk-
tens användning samt möjliggöra dess delning 
med andra.

Vilka innovationer och delningsmodeller som 
tränger igenom är också en fråga om samhällelig 
acceptans (Kramer & Belz, 2008). Men även när 
det gäller uppvinning kan de nyskapta produk-
terna undergräva användningen av gamla. Med 
andra ord öppnar nya trender upp för nya frågor 
men också ny kritik. Delningsekonomin har re-
dan kritiserats från beskattningsperspektivet och 
till och med på grund av potentiell diskrimine-
ring av användarna. Sist men inte minst utsätts 
den cirkulära ekonomin såsom alla tidigare tren-
der ut för samma kritik: ett exklusivt fokus på 
miljön leder till att fenomenet kopplas bort från 
sin samhälleliga kontext (Winans et al., 2017).

”Delningsekonomin kan ses som sociala 
innovationer och har stor potential för 
resurseffektivisering.”
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Den kumulativa effekten 
av återkommande klimat-
risker kan leda till att ut-
satta grupper hamnar i en 
ond cirkel av fattigdom 
och ytterligare sårbarhet. 
Biståndsorganisationer 
använder säsongsbeto-
nade klimatprognoser för 
att förbättra mobiliserin-
gen av resurser. Använd-
ningen av klimatprogno-
ser sker genom förenkling 
och aktivt genomförande. 
– Minchul Sohn gjorde 
sin doktorsavhandling 
genom att undersöka 
klimatbaserad humanitär 
logistikberedskap i Zam-
bia.

Småskaliga katastrofer på lokal 
nivå har stora konsekvenser

Vad är det för väder idag? Den självklara frågan ställer min 
fru Maja mig varje morgon när vi förbereder barnen för att 
gå till förskolan. Då tar jag fram min mobil och öppnar fin-
ska meteorologiska institutets app för se efter vad det är 
för väder. Baserat på en enkel formel med temperatur- och 
vindhastighetsdata och inte minst sannolikheten för neder-
börd beslutar Maja och jag vilken logistikberedskap vi ska 
ha den dagen.

Vi bestämmer antalet lager och tjocklek på kläderna som 
vi sätter på barnen och om barnen behöver vindtåliga plagg 
eller inte. Naturligtvis påverkas påklädningen även av bar-
nens inplanerade aktiviteter och om de kommer att vara in-
omhus eller utomhus. Vi bestämmer också hur vi ska trans-
portera barnen till och från förskolan, om vi ska gå, cykla 
eller ta spårvagn.

Ni har säkert hört följande talesätt som är vanlig i nord-
iska länder:

”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”.
För barnen är det ingen katastrof om det är varmt eller 

kallt men kallt väder i kombination med olämpliga kläder 
kan leda till en katastrof. Därför är syftet med vår dagliga 
logistikberedskap enkel – att minska risken för katastrofer. 
Det är med andra ord inte en beredskap för att rädda bar-
nen från extremt väder utan snarare för att minska potenti-
ellt negativa effekter av extremt väder som vi använder vä-
derprognoser som en del i våra morgonrutiner. 

 Jag tror att denna enkla anekdot om mina morgonruti-

Minchul Sohn
är postdoktoral forskare vid Kühne 

Logistics University i Hamburg.

Artikeln är en bearbetad lectio
praecursoria från hans disputation 

vid Svenska handelshögskolan i juni 2019.
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ner och vardagliga logistikberedskap ganska väl 
fångar min avhandling och avhandlingens hu-
vudsakliga begrepp klimatbaserad humanitär lo-
gistikberedskap vilket jag kommer att återkom-
ma till senare.

Ytterligheter har blivit vanligare
Innan vi går in på den begreppsliga diskussio-
nen, låt mig säga något om väder och klimat-
förändringar. Vi minns alla vilken bra sommar 
det var i Europa sommaren 2018. I själva verket 
var det inte bara bra väder i Europa utan på he-
la norra halvklotet men det är speciellt i Norden 
man brukar betrakta en varm sommar som en 
”bra sommar”. Andra länder kan ha extremt var-
ma och fuktiga somrar men då beskrivs det inte 
som en bra sommar.

I vardagligt tal kan man kanske kalla somma-
ren 2018 för en ”bra sommar” men klimatforska-
re skulle kalla det värmebölja. Det är sådana ex-
trema väderhändelser som forskare varnat för i 
decennier och som förväntas bli vanligare i takt 
med att klimatförändringarna ökar. 

2018 registrerade Sydkorea den högsta tempe-
raturen någonsin sedan de pålitliga mätningarna 
startade för 111 år sedan. Sommaren 2018 note-
rades dessutom den högsta medeltemperaturen 
i hela den koreanska historien. Även här i Fin-
land uppmättes i juli 2018 den högsta tempera-
turen någonsin som registrerats av finska mete-
orologiska institutet. Här i Finland kallas det of-
ficiellt för en varm dag när temperaturen över-
stiger 25 grader och under juli 2018 noterades 27 
varma dagar. Även i Sverige klättrade tempera-
turen i södra Sverige upp till 34,6 grader Celsi-
us. Konsekvenserna av en så varm sommar blev 
en minskning av skörden av vissa grönsaker på 
upp till 50 procent, bodskapsdöd orsakad av tor-
ka och en rad exceptionella skogsbränder sär-
skilt i Sverige. Dessutom ledde de höga tempe-
raturerna till negativa hälsoeffekter för den äld-
re befolkningen då dödligheten bland äldre öka-
de med mer än 20 procent.

Detta verkar kunna inträffa i år igen när man 
hör i nyheterna om värmeböljan som just nu 
pågår i central- och södra Europa. Det är tydligt 
att ytterligheter, såsom värmevågor och kraftiga 
regnhändelser, har blivit vanligare och mer in-
tensiva än tidigare vilket enligt den mellanstat-

liga panelen för klimatförändringar är en direkt 
konsekvens av klimatförändringarna. Europa är 
verkligen inte den enda världsdelen som som 
upplever värmen.

Kumulativ effekt av små katastrofer
Jag vill även passa på att ta upp USA:s president 
Donald Trumps inställning till klimatförändring-
ar. På sin twitter förnekar Trump ofta klimatför-
ändringar och pekar inte sällan på att kalla vint-
rar skulle peka emot klimatförändringarna. Men 
det kalla vintervädret i vissa delar av USA talar 
inte emot klimatförändringarna. Klimatföränd-
ringarna är inte lika med varmt väder. Vi upple-
ver hela tiden naturliga väderförhållanden som 
kallt och varmt, vått och torrt. Kalla temperatu-
rer och snö kommer att fortsätta att vara en del 
av våra vanliga vädermönster och vi måste skil-
ja mellan kortsiktigt dagligt väder och långsik-
tigt klimat.

Klimat handlar om de genomsnittliga, statis-
tiska egenskaperna hos väderfenomen. Det har 
noterats att kalla temperaturer minskat på en 
global nivå samtidigt som varmare temperaturer 
ökat till följd av klimatförändringar.

Det viktiga är att klimatförändringar ofta orsa-
kar extrema väderhändelser – och att frekvensen 
och intensiteten av dessa blir mer extrema. Fors-
kare har redan kunnat visa att klimatförändring-
ar har bidragit till svåra skogsbränder och kraft-
fulla orkaner och de förutspår att vi kommer att 
få än mer extremt väder när effekterna av kli-
matförändringar blir allvarligare.

Det är emellertid inte bara extrema väderhän-
delser som kan få allvarliga konsekvenser för 
samhällen. Återkommande katastrofer i mindre 
skala orsakar trots lite uppmärksamhet betydan-
de skador och störningar i lokala ekonomiska, 
sociala och miljömässiga system. Även om det 
finns en resiliens bland människor som utsätts 
för katastrofer kan den kumulativa effekten av 
sådana återkommande säsongsbetonade klimat- 
risker leda till att utsatta grupper hamnar i en 
ond cirkel av fattigdom och ytterligare sårbarhet.

För att hantera sådana risker är det avgöran-
de att få en djupare förståelse för de kumulativa 
effekter som kan uppstå av småskaliga katastro-
fer på lokal nivå. Återkommande småskaliga ka-
tastrofer, som översvämningar och torka, kan få 
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stora konsekvenser för samhällen som saknar vä-
sentliga hälsosystem och andra former av coping-
förmågor. Det som är särskilt betydelsefullt i dessa 
situationer är att kunna förstå och förbereda sig 
för förändringar i väder- och klimatmönster.

Utmanande livsförhållanden i Zambia
I min avhandling, som bygger på en kvalitativ 
studie har jag undersökt klimatbaserad humani-
tär logistikberedskap i Zambia. I Zambia är sä-
songernas klimatvariabilitet en betydande utma-
ning för landets framtida utveckling.

Först skulle jag vilja diskutera två av de mest 
centrala begreppen i min avhandling. Humani-
tär logistik kan definieras som en process för att 
planera, genomföra och kontrollera adekvat re-
sursmobilisering från ursprungspunkt till kon-
sumtionspunkt i syfte att lindra utsatta männis-
kors lidande. Effektiv hantering av material- och 
informationsflöde är nyckeln till framgång.

Klimatbaserad humanitär logistiskberedskap 
kan ses som en process och praxis för planering 
och implementering av resursmobilisering för 
säsonger genom användning av klimatinforma-
tion för att förbättra logistikberedskapen och 
därmed mildra och förbereda sig för eventuel-
la klimatrisker.

Även om det inte inträffat några större kata-
strofer i Zambia har förändrade temperatur och 
nederbördsmönster i landet utmanat männis-
kors livsförhållanden, särskilt i de rurala och 
fattiga delarna av landet vilka har svårare att 
hantera sådana förhållanden. I Zambia finns två 
starkt varierande säsonger i form av en ”våt” 
och en ”torr” säsong. Även om säsongsbetoning-
en betraktas som ett regelbundet fenomen har 
en ökad nederbörd som är en konsekvens av den 
ökade variationen i klimatet lett till mindre för-
utsägbara säsonger.

De väderfenomen som ofta uppkommer som 
en följd av temperaturväxlingar och varieran-
de nederbörd som översvämningar och torka le-
der ofta till andra problem. Det kan få betydelse 
för livsmedelssäkerheten – från produktion och 
tillgänglighet, till livsmedelsförsörjningens sta-
bilitet och tillgång till mat och livsmedel. Det är 
kopplat till vattenförsörjningen till boskap och 
låg tillgång på vatten, vilket skapar elbrist, som 
till exempel i Karibadammen i Zambia. Det kan 

även påverka kontrollen och hanteringen av ska-
dedjur och vattenburna sjukdomar.

När jag besökte Zambia för första gången var 
det bara ett år efter det stora utbrottet av afri-
kansk härmask i södra Zambia. Utbrott av här-
mask, som påverkas av säsongsbetonade möns-
ter av nederbörd, ses som ett allvarligt problem 
i Zambia eftersom det förstör majsgrödor, vilket 
är Zambias stapelgrödor. Flera av de organisatio-
ner som deltog i studien var mycket oroade över 
konsekvenserna av utbrottet och de var därför 
mycket intresserade av min undersökning.

Tonvikt på att mildra katastrofrisker
I min avhandling undersöker jag hur organisatio-
ner planerar för humanitär logistikberedskap för 
att mildra katastrofrisker. Den logistikverksamhet 
som utförs av lokala humanitära organisationer i 
många utvecklingsländer är ofta kopplade till på-
gående stödprogram. Dessa stödprogram handlar 
om att ge stöd och förstärkning åt institutionerna 
och processerna i länderna, som pågående leve-
rantörskedjor inom humanitärt bistånd för stöd 
till livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Jag menar 
i min avhandling att mer tonvikt bör läggas vid 
att mildra katastrofrisker snarare än att endast re-
agera på enskilda katastrofhändelser. 

De förmildrande metoderna inom humani-
tär logistikberedskap kommer bli ännu mer be-
tydelsefulla i samband med dessa mindre men 
mer frekventa och återkommande säsongsrela-
terade klimatrisker. Sådana händelser kan få ne-
gativa effekter på lokalbefolkningens resiliens 
och allmänna välbefinnande men väcker sällan 
mediers intresse eller uppmärksammas av myn-
digheter på en internationell och ibland inte ens 
på en nationell nivå.  

Det finns två viktiga slutsatser i min avhand-
ling. För det första visar den hur de biståndsor-
ganisationer som ingick i studien använder sä-
songsbetonade klimatprognoser för att förbätt-
ra mobiliseringen av resurser inom humanitär 
logistikberedskap. Det framkommer att beslut 
relaterade till inköp, inventering och tidpunkt 
för distribution är kopplade till två övergripan-
de strategier av klimatbaserad humanitär logis-
tisk beredskap: uppskattad efterfrågan och flex-
ibel operationalisering.

För det andra analyserar min avhandling de 
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strategier som används av biståndsorganisatio-
ner för att förstå och tillämpa säsongsbetonade 
klimatprognoser inom humanitär logistikbered-
skap. Den synliggör att användningen av klimat-
prognoser sker på två sätt, det vill säga genom 
förenkling och aktivt genomförande. Förenkling 
innebär att de ser prognoserna som en referens-
punkt (det vill säga tar informationen i beaktan-
de men bara reagerar på den aktivt om den vi-
sar något starkt avvikande). Aktivt genomföran-
de innebär att de med utgångspunkt i vad prog-
noserna visar genomför olika aktiviteter (som 
till exempel kan mildra eventuella katastrofris-
ker). I min avhandling fann jag att både formel-
la och informella multisektionella nätverk kan 
hjälpa organisationer att hantera begränsningar-
na med klimatprognoserna. Sådana nätverk gör 
det möjligt för organisationerna att använda in-
formationen mer aktivt i humanitär logistikbe-
redskap och i riskreducerande insatser.

och deras effekter. Utvecklingen av en klimatö-
vervakningsförmåga och klimatbaserad bered-
skapspraktik bör institutionaliseras i humanitär 
logistisk beredskap.

Även om en del människor ibland skämtar om 
väderprognosernas tillförlitlighet kommer mete-
orologer troligen se väderprognoser som en av 
de stora framgångshistorierna i modern veten-
skap. Det är en imponerande bedrift och ett re-
sultat av ett samarbete mellan flera olika veten-
skapliga och tekniska områden.

Faktum är att det gjorts betydande framsteg 
när det gäller utveckling och tillämpning av sä-
songsbetonade klimatprognoser de senaste de-
cennierna. El-niño-förhållandena som länderna i 
södra Afrika tvingas hantera har lett till att de sä-
songsbetonade prognoserna blivit mer tillförlitli-
ga. Samtidigt har stora framsteg gjorts i använd-
ningen av väderinformation för att bättre förstå 
de behov och krav som finns i samhällen för att 
hantera klimatrisker. 

Min avhandling kan ses som ett litet bidrag 
till detta omfattande kollektiva arbete. Jag anser 
att min roll som forskare inte är begränsad till att 
utforska detta fenomen utan bör gå utöver det-
ta arbete för att mynna ut i ett samhällsengage-
mang för att lösa sociala och medborgerliga pro-
blem genom samarbete mellan olika discipliner 
och mellan den akademiska världen och andra 
samhällsaktörer.

Minchul Sohns doktorsavhandling Humanitarian Lo-
gistics Preparedness for Recurring Small-Scale Disas-
ters Based on Seasonal Climate Information går att lad-
da ner från https://helda.helsinki.fi/dhanken/hand-
le/10227/243217.

I Zambia har förändrade temperatur- och neder-
bördsmönster i landet utmanat människors livs-
förhållanden. Översvämningar och torka leder ofta 
till problem med tillgången till mat och livsmedel. 
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”För att hantera klimatrisker bör det 
finnas en ordentlig kunskap och förstå-

else för hur, när och var en fara kan 
påverka ett visst område.”

Förståelse för klimatrisker
För att hantera klimatrisker bör det finnas en or-
dentlig kunskap och förståelse för hur, när och 
var en fara kan påverka ett visst område. I syn-
nerhet är klimatrisker nära kopplade till väder/
klimatmönster och förändringar i dessa mönster. 
Ett förändrat klimat leder till förändringar i an-
dra väderfenomen och påverkar frekvensen, in-
tensiteten, längden, varaktigheten och tidpunk-
ten för olika typer av väder.

Mot bakgrund av det extrema klimatets egen-
skaper och dess förändrade mönster bör beslut 
om humanitär beredskap vara ”klimatkänsliga” 
för att mildra och hantera säsongsbetonade kli-
matrisker som riskerar att påverka människors 
livsförhållanden och hälsa. Ett sätt på vilket den-
na ”klimatkänslighet” kan uppnås inom huma-
nitär logistikberedskap är genom att utnyttja me-
teorologiska prognoser för att övervaka, analyse-
ra och förutse potentiella klimat- och väderfaror 
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Den snabba utvecklingen 
av AI kommer sannolikt 
att förutsätta att kravet på 
att en uppfinnare eller
konstnär skall vara en 
fysisk person måste luck-
ras upp något. Samtidigt 
är det viktigt att incenti-
vera de fysiska personer, 
som deltar i utvecklandet 
av  AI-tekniker och app-
likationer. I framtiden 
skulle immaterialrättig-
heter ges de fysiska 
personer, som bidragit till 
de AI-genererade upp-
finningarna eller verken 
och forskar i gränslandet 
mellan ekonomi och rätt.

Artificiell intelligens och immaterial-
rätten som incitament för utveckling 
och kontroll

1. En definition?
Det förekommer en hel del synpunkter på och åsikter om 
artificiell intelligens. I inledningen till WIPO:s (World In-
tellectual Property Organization) färska rapport om artifi-
ciell intelligens 1) (AI) konstaterar Andrew Ng bland annat 
att AI har potential att förändra all industriell verksamhet 
och skapa betydande ekonomiskt värde. Enligt honom ut-
gör AI ett likadant teknologiskt paradigmskifte som inter-
net på sin tid. 

Specifika definitioner får man likväl leta efter. För att få 
grepp om termen är det skäl att särskilja mellan AI-tekniker 
(AI techniques), såsom maskininlärning, logisk program-
mering etcetera, och funktionella applikationer (AI functio-
nal applications) och tillämpningsområden (AI application 
fields). Exempel på applikationer är datorvision (computer 
vision), processering av naturliga språk och tal.

Tillämpningsområdena är flera såsom nätverk, bioveten-
skaper, telekommunikation, transporter etcetera. Det som 
beskrivits ovan betecknas ofta med en samlande benäm-
ning, nämligen snäv AI, det vill säga “narrow AI”. Härige-
nom särskiljer man dessa från begrepp som generell intel-
ligens eller superintelligens. 2) Existerande teknologi tillåter 
inte “ännu” det senare, det vill säga AI som skulle kunna 
jämföras med eller överskrida mänsklig intelligens. 

 Påverkan mellan AI och immateriella rättigheter, sär-
skilt patent och upphovsrätt (copyright), går i båda rikt-
ningarna. Å ena sidan har den snabba utvecklingen av AI 
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lett till frågan om man på något sätt borde skyd-
da arbetsplatserna gentemot robotiseringen, och 
å den andra om nugällande immaterialrättsreg-
ler hindrar den teknologiska expansionen eller, 
uttryckt litet annorlunda, huruvida nya immate-
rialrättsregler behövs eller de existerande änd-
ras för att anpassa dem till utvecklingen av AI. 

Nedan diskuterar jag i huvudsak den senare 
problematiken, men berör också kort automati-
seringen eller robotiseringen. Först gör jag i al-
la fall en kort tillbakablick och ger sedan syn-
punkter på var vi är nu när det gäller utveck-
lingen av AI.

2. En kort tillbakablick
Termen eller begreppet AI myntades redan för 
drygt sextio år sedan. Sommaren 1956 samla-
des nämligen tio forskare för en sex veckor lång 
workshop vid Dartmouth College i New Hamp-
shire i USA. Det som band samman forskarna var 
deras gemensamma intresse för neuronnätverk, 
automatteori och intelligensforskning. 3) I det här 
sammanhanget anses också beteckningen AI ha 
uppkommit för att ange en akademisk dicsiplin.

Under de cirka tjugo år som följde använde 
man stor energi på att utveckla problemlösnings-
metoder, som byggde på logik. De höga förvänt-
ningarna i relation till AI-programmens begrän-
sade kapacitet resulterade i den första så kallade 
AI-vintern. Finansieringen av dylika projekt lik-
som forskningsintresset överlag minskade. Intro-
duktionen av så kallade expertsystem ledde på 
åttiotalet igen till nya framgångar och det öka-
de forskningsintresset för dessa. Efter detta följ-
de igen en ny “vinter” på grund av expertsyste-
mens begränsningar. De var dessutom dyra att 
uppdatera och upprätthålla.

Nittiotalet medförde ny optimism framförallt 
på grund av den ökade datorkapaciteten. Det 
kan nämnas att år 1997 slog IBM:s Deep Blue-
dator världsmästaren Kasparov i schack. Från 
2012 framåt har AI:s framgångar ackompanjerats 
av ökad tillgång till data, konnexiteten och den 
starkt utökade datorkapaciteten. 4) I dagens lä-
ge finns det väl knappast något område där man 
inte skulle stöta på AI. Med snudd på lätt ironi 
kan man hävda att varje immaterialrättsligt se-
minarium med “självaktning” har inkluderat AI 
på sin agenda.

3. Nuläge 
Patentansökningar utgör en rätt god indikator på 
teknologisk utveckling. Enligt WIPO:s rapport 
5) har mellan åren 1960 till början av 2018 cir-
ka 340 000 ansökningar och 1,6 miljoner veten-
skapliga artiklar, som relaterar till AI, publice-
rats. Antalet ansökningar har ökat speciellt mel-
lan åren 2011 och 2017. I allmänhet släpar pa-
tentansökningarna klart efter de vetenskapliga 
publikationerna – när det gäller AI med cirka tio 
år. Nu är det likväl intressant att konstatera att 
relationstalet mellan dessa två sätt att mäta AI:s 
framgång minskar, vilket klart indikerar ett stör-
re intresse för praktisk tillämpning av AI.  

En genomgång av patentlitteraturen visar att 
maskininlärning, logisk programmering (expert-
system) och så kallad “dimmig” logik (fuzzy lo-
gic), som bygger på idén om grader av sanning 
snarare än dikotomin falskt och sant, verkar att 
dominera bland teknikerna. Tanken är här att 
människors beslut ofta är baserade på opreci-
sa och icke-numeriska uppgifter. Vad applikatio-
nerna beträffar nämnde jag redan inledningsvis 
datorvision, det vill säga hur datorer uppfattar 
digitala bilder (images) och videor, och proces-
sering av naturliga språk och tal. I patentlittera-
turen utgör slutligen telekommunikation, trans-
portsektorn, bio- och medicinsk vetenskap de of-
tast nämnda områdena, men, såsom jag noterat 
ovan, visar praktiskt taget alla sektorer växande 
AI-relaterad aktivitet. 6)

För att vara litet konkretare används AI el-
ler rättare sagt algoritmer (uppsättning av reg-
ler) vid sidan av spel 7) för att filtrera bort bak-
grundsljud i hörapparater, vägvisare som visar 
kartor och ger köranvisningar (GPS), rekom-
mendationssystem för böcker och musik, sys-
tem för stöd vid medicinska beslut, som hjälper 
läkare att till exempel diagnostisera bröstcancer 
och assisterar vid tolkningen av EKG. Som vi 
vet finns det dessutom robothusdjur, städrobo-
tar, robotgräsklippare, räddningsrobotar, kirur-
giska robotar, som hjälper till vid operationer för 
att öka precisionen, och industrirobotar. 8) Tali-
genkänning, digitala assistenter, optisk teckeni-
genkänning, etcetera förekommer likaså. Listan 
kan göras hur lång som helst.
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renten i alla fall vad det inte i första hand lö-
nar sig att satsa forsknings- och utvecklingsre-
surser på.

Man brukar här tala om “inventing around”. 
På grund av det här har det ekonomiska resone-
mang, som här beskrivs, också kallats för “soci-
al contract theory”. 10) Både samhället och den 
enskilda uppfinnaren har nytta av det tillfälliga 
monopolet. Offentliggörandet av uppfinningarna 
bidrar till att undvika resursslöseri och det tem-
porära skyddet eller rättigheten till att den en-
skilda får sina forsknings- och utvecklingskost-
nader täckta.

Vad upphovsrättsligt skyddade verk beträffar 
är konfidentialitet eller beläggande med sekre-
tess naturligtvis inte särskilt relevant, eftersom 
det är svårt att nyttja verket utan att offentligöra 
eller publicera det, om vi till exempel tänker på 
ett litterärt verk. Beträffande andra kan det hän-
da att kopian inte är lika värdefull som origina-
let. Uppenbart är i alla fall att ofta nog har eko-
nomiska incitament betydelse också när det gäl-
ler skapande arbete.

Skapande arbete består i princip av två delar 
eller faser. För det första kan man tala om kost-
naderna för att skapa verket och för det andra 
om kostnaderna för att producera eller flerfaldi-
ga det. På engelska talar man om “cost of expres-
sion” och “cost of production”. De förstnämnda 
är fasta kostnader, medan de senare är löpan-
de. De fasta kostnaderna har att göra med den 
tid man använder för att skapa verket. De sena-
re har att göra med antalet kopior som produce-
ras. Tänk till exempel på ett litterärt verk. För att 
det skall vara ekonomiskt lönsamt att skapa ver-
ket måste de uppskattade försäljningsintäkter-
na minskade med produktionskostnaderna va-
ra likamed eller överskrida de fasta kostnaderna.

Det är självklart att det kan finnas många an-
dra faktorer, som motiverar författaren, än eko-
nomisk framgång, såsom ett behov av att skapa, 
status eller till och med fåfänga. För en förlägga-
re som strävar efter vinst är formeln likväl högst 
relevant. Många gånger kan ju författaren erhål-
la ett förskottsarvode innan boken är publicerad.

Det råder i alla fall ingen tvekan om att det 
ekonomiska resonemang, som jag redogjort för 
ovan, har relevans för patentaktiviteten beträf-
fande AI. Det bevisas kanske bäst av att 26 av 

4. Immaterialrätten som incitament
Enligt en vedertagen ekonomisk uppfattning är 
avsikten med att skydda immateriella rättighe-
ter att skapa incitament för innovativ och ska-
pande verksamhet och arbete i samhället. 9) Ge-
nom att ge uppfinnaren eller konstnären en en-
samrätt, som baserar sig på lag, ger samhället 
också rättsmedel för att skydda dessa från an-
dra, det vill säga närmast konkurrenter. Härige-
nom förmår rättighetens innehavare förhindra 
andra att utnyttja uppfinningen eller det upp-
hovsrättsligt skyddade konstverket. Sett ur eko-
nomisk synvinkel får denne således ett tempo-
rärt “monopol”, som har ett visst skyddsomfång 
och är ikraft en viss tid, för sin uppfinning eller 
sitt konstverk.

För uppfinningar, och varför inte också för 
skapande verksamhet, är tankegången följande. 
Då uppfinnaren eller konstnären försöker täcka 
sina kostnader för forskning och utveckling kan 
hen stöta på problem då den nya produkten är 
färdig för kommersialisering eller kopiering. Om 
hen inte erhåller ett visst skydd kan en konkur-
rent praktiskt taget utan kostnader kopiera pro-
dukten. Härigenom sjunker produktens pris, ef-
tersom konkurrenten inte behöver täcka dessa 
kostnader.

Uppfinnaren får därigenom inte täckning för 
sin uppfinning, vilket kan leda till att den helt 
enkelt blir ouppfunnen. En alternativ väg om 
lagen inte ger skydd är att hålla uppfinningen 
hemlig. Informationen kommer med andra ord 
inte till allmänhetens kännedom som vid en pa-
tentansökan. Då patent beviljas och offentlig-
görs kan uppfinnaren och konkurrenten sluta 
ett licensavtal varigenom den senare kan utnytt-
ja uppfinningen mot att hen betalar royalties till 
uppfinnaren. Om ett avtal inte sluts vet konkur-

”I dagens läge finns det väl knappast 
något område där man inte skulle stöta 
på AI. Med snudd på lätt ironi kan man 

hävda att varje immaterialrättsligt se-
minarium med ’självaktning’ har inklu-

derat AI på sin agenda.”
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de 30 aktivaste patentansökarna är företag. De 
verkar inom sektorer såsom konsumentelektro-
nik, telekommunikation och mjukvarubusiness. 
Också företag inom elkraftproduktion och bil-
tillverkning är väl representerade. De övriga fy-
ra är antingen universitet eller offentliga forsk-
ningsinstitut. 11)

IBM och Microsoft har de största AI-patent-
portföljerna, men bland de 20 aktivaste företa-
gen finns också tolv japanska. Bland universitet 
och forskningsinstitut är The Chinese Academy 
of Sciences ledande och rankad som nummer 17 
totalt sett. Intressant är också att notera att bland 
de 500, som innehar mest AI-patent, finns cir-
ka 100 kinesiska institutioner. Patentaktiviteten 
bland dessa växer lika snabbt eller snabbare än 
bland organisationer i andra länder. 12)

Den fråga som nu uppstår är alltså om den pa-
tent- eller upphovsrättsliga lagstiftningen i något 
avseende borde ändras för att ytterligare stimu-
lera AI-relaterade innovationer, eller eventuellt 
stävja den. Till det senare återkommer jag i det 
avslutande avsnittet.

5. Specifika AI-relaterade 
immaterialrättsliga spörsmål
För närvarande ser det i alla fall ut som om inno- 
vationsaktiviteten beträffande AI är rätt hög. Hu-
ruvida innovationsnivån är lika hög är svårt att 
bedöma. Existerande patentregler verkar i alla 
fall inte att minska den förra. Inom en relativt 
nära framtid kommer det i vart fall att bli nöd-
vändigt att ta ställning till ett par specifika im-

materialrättsliga spörsmål. Det ena handlar om 
vem som skall anses utgöra patent- eller upp-
hovsrättsinnehavare (inventor- and authorship) 
och det andra om begreppet originalitet (origi-
nality), som är en förutsättning för att man skall 
kunna åberopa upphovsrätt (copyright). 13)

Den förstnämnda frågan har fått en hel del 
uppmärksamhet, speciellt bland immaterialrätts-
forskare. Det finns i princip tre möjligheter. Om 
det visar sig att en fysisk person inte är uppfin-
nare eller skapare av ett konstverk så kan rätt-
en ges till AI, det vill säga algoritmen, som där-
igenom erhåller rättslig personlighet. En annan 
möjlighet är att utfärda rätten till den person, 
som skapat algoritmen, det vill säga antingen 
uppfinnaren eller konstnären, eller eventuellt fi-
nansiären av arbetet. Det tredje alternativet är 
att kategoriskt förbjuda att man ger rättslig per-
sonlighet till icke-naturliga personer och som 
en konsekvens immaterialrättsligt skydd. Dyli-
ka uppfinningar eller verk skulle bli allmängods, 
det vill säga en del av den offentliga sfären (pu-
blic domain), som vem som helst skulle ha rätt 
till och kunna utnyttja. 

Fastän det inte i EU-rätten förekommer någon 
definition av huruvida en uppfinnare skall va-
ra en naturlig person utgår man från presump-
tionen att uppfinningar görs endast av fysiska 
personer. Vidare kräver Europeiska patentver-
ket (EPO) uppfinnarens släktnamn, förnamn 
och adress. En ytterligare indikation är att lagen 
då den nämner uppfinnaren talar om “rättighe-
ter”, “han” och “hans”. Det verkar likaså som 

Geografiskt ursprung för 
universitet och offentliga 
forskningsinstitut rörande 
patentansökningar. Bland 
de 500 som ligger i topp 
utgör kinesiska forsk-
ningsinstitut mer än en 
femtedel.
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om rättspraxis skulle saknas. Storbritannien sy-
nes vara ett av få europeiska länder som i lagen 
intagit en positiv definition av vad en uppfinnare 
är. Här används uttrycket upphovsman (the de-
viser of the invention), vilket ger utrymme för en 
extensivare tolkning.

Också inom EU:s upphovsrätt finner man 
starkt stöd för att endast fysiska personer kan 
betraktas som författare eller konstnärer. Rele-
vanta direktiv, såsom de om cinematografiska 
och audiovisuella verk, datorprogram och data-
baser, ger inte icke-naturliga personer författar-
status. Europeiska domstolens avgöranden i frå-
gor rörande upphovsrättslig originalitet talar för 
samma slutsats.

Inom den civilrättsliga traditionen, i motsats 
till angloamerikansk common law, är begreppet 
originalitet avgörande för att erhålla upphovs-
rätt. Här är fokus alltså på skaparen av verket, 
inte såsom inom common law, på själva verket 
beträffande vilket skicklighet och arbete beto-
nas. Denna skillnad anses ha betydelse då man 
talar om AI och upphovsrättsinnehavare, trots 
att gränsen blivit suddig på grund av internatio-
naliseringen.

Det har således ansetts att AI-genererade verk 
inte fyller kravet på originalitet varför denna typ 
av verk bör övergå i allmän ägo.

Det verkar för närvarande som om föreställ-
ningen om, eller kanske rättare kravet på, vad 
som avses med patent- och upphovsrättsinne- 
havare och originalitet fungerar rätt väl. Den 
snabba utvecklingen av AI kommer sannolikt 
i alla fall att förutsätta att åtminstone kravet på 
att en uppfinnare eller konstnär skall vara en fy-
sisk person måste luckras upp något. Med beak-
tande av att en av de bärande idéerna med im-
materialrätten är att fungera som ett ekonomiskt 
incitament för uppfinnaren eller konstnären då 
det tillfälliga monopolet beviljas är det skäl för 
lagstiftaren att avancera med eftertanke vid en 
eventuell ändring av lagen. 

Å andra sidan, i det fall att uppfinningen eller 
verket är AI-genererad är det viktigt att incenti-
vera de fysiska personer, som deltar i utvecklan-
det av AI-tekniker och applikationer. I framtiden 
skulle sålunda immaterialrättigheter ges de fy-
siska personer, som bidragit till de AI-generera-
de uppfinningarna eller verken. Denna lösning 

verkar att bättre stöda existerande rättsliga prin-
ciper och samtidigt fungera som ett incitament 
för mänsklig involvering i den teknologiska ut-
vecklingen.

    
6. Hotbilder
Det är framförallt två hot som förknippas med 
AI. Det ena handlar om att människan mister 
kontrollen på grund av att AI i något skede upp-
når så kallad superintelligens 14), det vill säga 
överskrider mänsklig intelligens och dirigerar ut-
vecklingen på människans bekostnad. Såsom jag 
inledningsvis påpekat är denna fråga inte aktu-
ell, åtminstone just nu, då det i dagsläget rör sig 
endast om snäv AI, som sker på människans vill-
kor och under mänsklig kontroll trots sjävläran-
de algoritmer och subjektiva data.

 Det andra hotet är däremot högst aktuellt. 
Det handlar inte enbart om automatisering av 
produktion, utan också om att det arbete som 
utförs av olika specialister redan sköts av AI el-
ler inom en nära framtid kommer att påverka 
så kallade manschettarbetare (white collar wor-
kers). Den här utvecklingen har beskrivits re-
dan för ett antal år sedan och den fortsätter. 15)

Ett yrke som kan exemplifiera hur AI ingriper 
i ett arbete som långt förknippats med mänsklig 
förmåga är journalistens. Redan idag är det fullt 
möjligt att låta dataprogram ta hand om sportre-
ferat. AI kan likaså producera affärsrapporter ge-
nom att samla data från olika källor, analysera 
dessa för att få fram de mest intressanta fakta och 
producera en sammanhängande rapport, som är 
jämförbara med vilken analytikers som helst. 16) 

Åtminstone tidigare var även denna typ av arbe-
te reserverad för högskoleutbildade specialister.

Utmaningen här är att så kallade kunskaps-
baserade jobb uppenbarligen kan ersättas med 
mjukvara eller AI. Dessa kan, menar till exem-

”Det andra hotet är högst aktuellt. Det 
handlar om att det arbete som utförs av 
olika specialister redan sköts av AI eller 
inom en nära framtid kommer att påver-
ka så kallade manschettarbetare.”
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pel Martin Ford, vara till och med lättare att sub-
stituera eftersom de inte kräver fysisk manipula-
tion eller styrka såsom mer rutinartade arbeten. 
17) En annan inressant aspekt är att enligt OECD 
har till exempel engelska högskolestuderandes 
läs- och skrivförmåga försämrats. 18) Också det-
ta bidrar till att att låta AI ta över.

AI används för att analysera köpbeteende, le-
da projekt, analysera arbetsprestationer, lösa IT-
relaterade problem för företag, etcetera. Listan 
kan göras lång. Det anmärkningsvärda är i alla 
fall att vi talar om jobb, som normalt förutsatt 
högskoleutbildade arbetstagare. 

Också inom den akademiska världen gör AI 
sitt inträde. Här gäller det korrigering av exa-

mina och undervisning, båda områden för vil-
ka det traditionellt ansetts att det krävs special-
utbildning. 19)

Inom hälsosektorn visar det sig att AI är sär-
skilt användbar. Det är frågan om diagnostik, 
som hjälp för en radiolog då hen skall tolka rönt-
genbilder och i form av robotar som till exempel 
delar ut mediciner till patienter och bidrar med 
lyft- och städhjälp och social samvaro.

Någon entydig lösning på denna utveckling 
finns inte, men det är klart att en partiell lösning 
är utbildning och omskolning. För att teknologin 
skall tjäna oss måste vi ständigt utveckla vår för-
måga att tillämpa den. På arbetsplatserna måste 
man noggrant överväga vad som skall utvecklas, 
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vad vi som arbetstagare anser vara lämpligt att 
godkänna och i sista hand, litet högtidligt sagt, 
vilken värld vi vill leva i.

     
7. Immaterialrätten som 
kontrollmekanism
Det är svårt att just nu föreställa sig att utveck-
lingen av AI inte skulle fortsätta, eller att en ny 
“vinter” skulle inträda. Å andra sidan verkar fa-
ran över att den snäva AI skulle övergå i superin-
telligens inte överhängande, trots att oron finns 
där. Ett sätt att ha en viss koll på utvecklingen, 
menar jag, är att genom patent- och upphovs-
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rättsregler incentivera dem, som bidrar till AI-
genererade uppfinningar och verk. På det sät-
tet sker, åtminstone en del, av utvecklingen in-
för myndigheternas och eventuella konkurren-
ters insyn och möjliga påverkan. Detta kan va-
ra nog så väsentligt med hänsyn till de stora tek-
nologibolagens omdiskuterade svårigheter att få 
grepp om och följa etiska regler i samband med 
AI. 20) Man kan säkert i något skede överväga 
att göra tillämpningen av internationellt erkän-
da etiska standarder till ett villkor för att till ex-
empel erhålla patent.  
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var EST en viktig plattform för 
många av landets mest fram-
stående ekonomiska experter. 
Även utländska, framförallt 
svenska nationalekonomer 
var aktiva skribenter i tidskrif-
ten. Bank- och finansspörsmål 
tillsammans med handel och 
annan näringsverksamhet 
dominerade den första tiden i 
Tidskriftens historia.

Från krig och kris till upphämtning: 
EST som forum för debatt 1914–1923

I denna uppsats gör jag en kort översikt över de te-
man som behandlades i tidskriften under perioden 
från första världskrigets utbrott fram till de första 
åren av självständighet. Jag analyserar vilka debatter 
som var speciellt aktuella under denna tid samt gör 
ett antal nedslag i några frågor som var speciellt på 
agendan, framförallt hur man såg på den finska eko-
nomin och dess framtidsutsikter efter självständig-
hetsförklaringen och inbördeskriget. 

Perioden som var ekonomiskt och politiskt turbu-
lent var också i hög grad formativ för Finland och 
utvecklingen utstakades för en lång tid framöver. 
Självständighet, inbördeskrig, snabb industrialise-
ring samt förändrade handelsrelationer präglade pe-
rioden. Som en följd av den ryska revolutionen och 
självständighetsförklaringen förlorade man nästan i 
ett slag de hittills viktiga ryska marknaderna. Utri-
keshandeln västerut hade i det närmaste upphört på 
grund av kriget. Efter inbördeskrigets slut vände man 
sig ekonomiskt och politiskt för en kort tid mot Tysk-
land, men efter krigsslutet ute i Europa stängdes även 
den vägen. Exportsektorn måste alltså inrikta sig väs-
terut, mot ett Europa som ännu höll på att repa sig 
från det förödande kriget.

De politiska och ekonomiska riskerna var fortfa-
rande omfattande, framförallt som en följd av de in-
terna politiska spänningarna, men också situationen i 
Ryssland var länge oklar. Den globala världsordning-
en såsom den sett ut innan kriget hade brutit sam-
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man. Den så kallade första globaliseringsfasen 
hade varit gynnsam och det fanns en önskan om 
att återgå till detta. Världen hade dock efter kri-
get förändrats i grunden, bland annat genom de 
stora imperiernas fall och det visade sig svårt att 
stabilisera de ekonomiska förhållandena (ex. Fe-
instein, Temin & Toniolo 2008).

la frågor och fenomen inspirerar alltid forskar-
na på det samhällsvetenskapliga och ekonomis-
ka området. En del av de diskussioner som för-
des under denna tid är dessutom intressanta ur 
dagens perspektiv. Mellankrigstiden tas ofta som 
ett jämförelseobjekt idag då handelskrig, protek-
tionism och framväxande populistiska rörelser 
både till höger och vänster lett till växande glo-
bal instabilitet.

Det finns visserligen stora skillnader mel-
lan dagens situation och mellankrigstidens ut-
vecklingsmönster, även om också paralleller kan 
dras. En viktig lärdom är att utvecklingen kan ta 
oväntade svängningar – och även till det säm-
re. För 15 år sedan var de inte många som tänk-
te att protektionism och avglobalisering inom ett 
par decennier kunde utgöra ett allvarligt oros-
moment runt om i världen.

Vilka teman diskuterades?
Jag börjar med en översikt över tidskriftens ar-
tiklar under dessa år, som jag sammanställt en-
ligt teman och typ av artikel (se bifogade upp-
ställning). Här har jag börjat med första årgång-

”En viktig lärdom är att utveckling-
en kan ta oväntade svängningar – och 
även till det sämre. För 15 år sedan var 
de inte många som tänkte att protek-
tionism och avglobalisering inom ett 

par decennier kunde utgöra ett allvarligt 
orosmoment runt om i världen.”

Det är intressant att spegla artiklarnas inne-
håll och skribenternas ämnesval mot de genom-
gripande förändringar som ägde rum. Aktuel-

Krigsåren 1914-1918 låg stort fokus på den ekonomiska situationen, speciellt pris- 
och valutafrågan samt livsmedels- och energiförsörjning.
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en 1913 och gått ända fram till 1925, då häfte-
na inte alltid följer kalenderår. Föredrag hållna i 
slutet av ett år publicerades ofta i en annan år-
gång än då det hållits. Jag har uteslutit litteratur-
översikter och recensioner från analysen, även 
om dessa kunde vara intressanta att analysera. I 
vissa fall är kategoriseringen vansklig och sam-
ma artikel kunde ofta ha placerats in under fle-
ra kategorier.

Även vid tidigare jubileum har Samfundet pu-
blicerat uppsatser kring tidskriftens innehåll. Ef-
tersom jag studerar perioden vid första världskri-
get och åren därefter, är den översikt som gjor-
des år 1924 av tidskriftens mångårige chefredak-
tör och en av grundarna till Ekonomiska Sam-
fundet, professor J. V. Tallqvist (1924), av speci-
ellt intresse. Hans indelning motsvarar inte rik-
tigt den jag gjort, men hans slutsatser visar på 
samma generella tendenser. Tallqvist framhöll 
att bank- och finansspörsmål tillsammans med 
handel och annan näringsverksamhet hade do-
minerat i Tidskriftens historia: över hälften av 
artiklarna hade behandlat dessa frågor. Om vi 
betraktar min sammanställning kan vi notera att 
bank-, finans- och försäkringsfrågor varit vikti-
ga, men det som var speciellt aktuellt under den 
senare delen av perioden var penning- och valu-
tapolitiska spörsmål. Jag har här delat upp dem 
i skilda kategorier.

Att valuta- och penningpolitiska frågor var 
mycket centrala under kriget och genast däref-
ter avspeglade naturligtvis den höga inflationen 
och det kraftiga fallet i den finska markens vär-
de. Många skribenter bekymrade sig för markens 
instabilitet och även efter kriget betraktades det-
ta som ett av de största problemen i finsk eko-
nomi. Valutafrågor var internationellt en central 
problematik i början av 1920-talet.

Jord- och skogsbrukets situation, samt livs-
medelsförsörjningen, var likaså regelbundet 
återkommande teman. Även Tallqvist betonade 
jord- och skogsbruksfrågornas betydelse. Dessa 
hade enligt hans uträkning behandlats i 13 upp-
satser under tidskriftens då trettioåriga historia. 
Detta avspeglar att Finland ännu i hög grad var 
ett agrart land där en stor del av befolkningen 
ännu fick sin utkomst av jordbruket. Livsmed-
elsförsörjningen blev dessutom central igen un-
der kriget då livsmedelsbristen var ett allvarligt 
problem.  

Det är intressant att notera att sociala frågor 
och frågor kring arbetarrörelsens växande infly-
tande var rätt mycket på tapeten. Detta note-
rade även Tallqvist. I min sammanställning är 
det sammanlagt sju artiklar som behandlade det-
ta tema. Dessa frågor var visserligen brännande 
som en följd av inbördeskriget, men den ”soci-
ala frågan” hade uppmärksammats redan i bör-

Teman                                                                                               Antal uppsatser

Ekonomisk översikt 14

Ekonomisk utveckling, teoribildning 9

Jord- och skogsbruksfrågor 9

Penning- och valutapolitik 12

Handelspolitik och internationell ekonomi 5

Bank-, finans- och försäkringsfrågor 11

Offentlig ekonomi (kommun och stat) 10

Statistikföring 3

Arbetarfrågor, socialpolitik, inkomstfördelning  7

Övrigt 15

Summa 97

Uppsatser i Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1913–1925
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jan av seklet. Som en följd av socialdemokrater-
nas ökade inflytande efter rösträttsreformen öka-
de kraven på sociala reformer. Även många bor-
gerligt sinnade ansåg att de sociala problemen 
borde åtgärdas. Sociala brister kunde leda till 
oroligheter, men dessutom var det en moralisk 
plikt att ta hand om dem som inte kunde försör-
ja sig själva. Sociala reformer i andra länder upp-
märksammades, och exempelvis Bismarcks mo-
dell för socialförsäkringar väckte intresse.  Det 
sociala kontraktet bröts dock allvarligt i och med 
inbördeskriget och utvecklingen mot den moder-
na välfärdsstaten tog, som känt, fart på allvar 
först efter andra världskriget.

Även frågor kring offentlig ekonomi och skat-
ter avhandlades i tidskriften, och dessa teman 
uppmärksammades allt mer i början av 1920-ta-
let. Den finska offentliga sektorn var ännu myck-
et liten, men började gradvis byggas ut. En frå-
ga som likaså lyftes fram i en del artiklar var 
behovet av bättre ekonomisk statistik. Speci-
ellt uppfattade man att det var viktigt att ha till-
gång till tillförlitlig befolkningsstatistik i ett väl-
ordnat samhälle. Man kunde dessutom jämföra 
med Sverige som sedan länge hade en avance-
rad statistikföring (se exempelvis Bruun 1921). 
Även transportfrågor, speciellt väg- och sjötran-
sporter, blev föremål för analys i ett antal artik-
lar, liksom handel, och handelspolitik. Så gott 
som varje år inleddes höstens verksamhet med 
allmänna ekonomiska betraktelser och dessa ar-
tiklar är naturligtvis av speciellt stort intresse för 
dagens läsare.

De flesta artiklarna baserade sig på föredrag 
som hållits vid Samfundets sammankomster. 
Ofta var det någon medlem av styrelserna som 
höll en presentation och samma namn förekom-
mer ofta i innehållsförteckningen. Såsom Tall-
qvist konstaterade var det framförallt närings-
livsrepresentanter som höll föredrag i Samfun-
det och presentationerna riktade sig i huvud-
sak till praktiker och inte till det vetenskapliga 
samfundet: ”Ekonomiska Samfundet har icke ta-
git till sin uppgift att söka bidraga till lösningen 
av den ekonomiska vetenskapens abstrakta pro-
blem” (Tallqvist 1924, s. 8). 

Det betyder dock inte att artiklarna var ytli-
ga eller att forskningsfrågor eller -resultat skul-
le ha lyst med sin frånvaro. Många artiklar och 

föredrag baserade sig på grundliga genomgång-
ar av intressant material och de flesta innehöll 
nya empiriska rön eller nya synvinklar på oli-
ka problemställningar. Gränsdragningen mellan 
ekonomiska experters välinformerade analyser 
och mera teoretiska artiklar är dessutom svåra 
att dra. Den ekonomiska vetenskapen var un-
der denna tid inte så specialiserad som idag och 
även mera generella ekonomiska analyser kun-
de därmed läsas av medlemskåren. Även rent 
vetenskapliga uppsatser förekom och andelen 
mer vetenskapligt orienterade artiklar förefaller 
öka över tid.

En sak som en sentida läsare noterar är att få 
artiklar behandlade industrin eller allmänna frå-
gor kring marknaden och dess funktion. Detta 
noterar även Bertil Roslin (2015) i sin intressan-
ta och livfulla analys av Samfundets verksam-
het. Den knapphändiga analysen av industrin 
är intressant eftersom Samfundet i hög grad be-
stod av personer aktiva i näringslivet och då inte 
bara inom bank- och försäkringssektorn. Dess-
utom var industrialiseringen snabb under dessa 
decennier. Man bör dock notera att de regelbun-
det återkommande översikterna över det ekono-
miska läget i regel gjorde kortare systematiska 
analyser av de olika industrigrenarnas situation.

”Den knapphändiga analysen av industrin 
är intressant eftersom Samfundet i hög 
grad bestod av personer aktiva i närings-
livet och då inte bara inom bank- och för-
säkringssektorn.”

En liten detalj som även Tallqvist noterade är 
att verksamheten var relativt ”konjunkturkäns-
lig” under de första årtiondena. Han framhöll att 
det speciellt under förryskningsperioderna skett 
en nedgång i verksamheten och då hade man 
på sammankomsterna framförallt behandlat po-
litiskt neutrala frågor, som exempelvis ekono-
miska förhållanden i England och andra han-
delsfrågor. Under de allra första årena i slutet 
av 1800-talet hade föredragsverksamheten varit 
livlig. 1) Likaså krigsåren hade stor effekt på bå-
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de verksamhet och teman för diskussion. Exem-
pelvis årgången för 1918 består av endast fem 
artiklar. Dessutom var frågorna som behandla-
des överlag rätt ensidiga under de senare krigs-
åren. Årgångarna baserad på verksamheten för 
1913 och 1914 var faktiskt tematiskt mångsidiga-
re och därmed kanske intressantare för dagens 
forskare. I början av 1920-talet blev tidskriftens 
årgångar avsevärt tjockare, samtidigt som tema-
tiken åter gradvis breddas. 

Fokus på finska marken och 
krigsekonomi 1917–1918
Om vi studerar närmare krigsåren 1914–1918, 
kan man konstatera att ett stort fokus låg på den 
ekonomiska situationen, speciellt pris- och valu-
tafrågan samt livsmedels- och energiförsörjning. 
Råvarubristen blev allt mer akut över tid.

De svåra omständigheter som kriget medför-
de stod visserligen inte på programmet vid var-
je sammankomst, utan både mera teoretiska 
ämnen, såsom exempelvis inkomstfördelnings-
teorier och utrikeshandelns utveckling i bör-
jan av seklet behandlades i några längre upp-
satser (Willgren 1916; von Wright 1916). De för-
sta krigsåren var inte heller ännu väldigt proble-
matiska ur ekonomiskt hänseende, bland annat 
på grund av krigsmaterielexport till Ryssland. 
För vissa industrier gick maskinerna på högvarv 
och på börsen rådde en spekulationsvåg. Export 
till andra länder försvårades dock rätt fort och 
råvarubrist tillstötte snabbt. Dessa teman upp-
märksammades också i översikterna. Man be-
kymrade sig också inför framtiden och framfö-
rallt från och med 1917, då inflationen – eller 
”dyrtiden” – och varubristen blev överhängan-
de problem. Inflationen sågs som ett resultat av 
krigsekonomin, i kombinationen med varubrist 
och sedelpressfinansiering. Vanligen präglas ju 
krigstider av inflation och just första världskri-
get var en period av mycket kraftig inflation i 
många länder.

Under år 1917 blev de ekonomiska problemen 
allvarliga. Den ”hausse” som hade ägt rum un-
der de första krigsåren upphörde, bland annat 
som en följd av att krigsmaterielleveranserna till 
Ryssland kom till ett abrupt slut i och med re-
volutionen och Finlands självständighetsförkla-
ring. Det visade sig också att börsens uppgång 

som många sett som spektakular i hög grad varit 
baserad på spekulation. I kombination med en 
allt mer akut livsmedels- och bränslebrist blev 
de ekonomiska problemen påtagliga och små-
ningom akuta. Som en följd av inbördeskriget 
stannade produktionen mer eller mindre av helt 
under några månader och Finlands bnp sjönk 
kraftigt detta år.

Den finska markens fluktuationer och de kon-
kreta ekonomiska problemen sporrade även till 
teoretiska diskussioner. Tallqvist behandlar i 
början av 20-talet i en serie av sammanlagt sju 
artiklar ”prisernas vågrörelse” (Tallqvist 1921; 
1922; 1923). Han baserade analysen på ekono-
miska teorier och mot bakgrund av frågor som 
forskningen i andra länder framlagt. Många be-
kymrade sig också för att den höga inflationen 
hade haft negativa effekter för vissa befolknings-
grupper, i form av bland annat kraftig inkomst-
omfördelning, en diskussion som man återkom 
till länge efter kriget. 

Efter kriget förväntades penningvärdet stabili-
sera sig. I början förespråkade en del skribenter 
också en återgång till 1914 års värde (von Wright 
1917, s. 160). Detta blev ju inte fallet i Finland, 
utan en mer pragmatisk hållning togs då mar-
ken igen knöts till guldstandarden år 1925. I 
Sverige valde man en annan strategi och åter-
gick till fastkurs till samma parivärde som innan 
kriget, vilket tillsammans med vissa andra pen-
ningpolitiska åtgärder bidrog till den så kallade 
deflationskrisen 1921 (ex. Fregert 2018). 2) I an-
dra länder, såsom Tyskland, innebar början av 
1920-talet år av hyperinflation.

Inbördeskriget och dess effekter syntes na-
turligtvis också i översikterna. Ett viktigt tema 
i relation till arbetarfrågan var införande av åtta 
timmars arbetsdag år 1917, som blev föremål för 
en mera djupgående analys i en artikel av Karl 
Willgren. Där beskrevs reformen som ”fördärv-
lig” dels som en följd av Finlands unga industri, 
dels som en följd av det dåliga ekonomiska lä-
get (Willgren 1917, s. 106  I den äldre serien Fö-
redrag och Förhandlingar.107).

Finlands ekonomiska utsikter 
efter krigsslutet
År 1918 innebar en djup ekonomisk kris i Fin-
land. Inbördeskriget i kombination med det svå-
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ra handelspolitiska läget ledde som nämnts till 
en kraftig nedgång i bruttonationalprodukten. 
Den svåra ekonomiska situationen under dessa 
år är ett centralt tema i tidskriftens översikter 
och uppsatser. Redan 1919 öppnades visserligen 
nya exportmöjligheter och en viss normalisering 
kunde skönjas. Valutans yttre värde hade också 
stabiliserats och till och med något stärkts. De 
därpå följande åren såg utvecklingen redan lju-
sare ut och förutom att exporten växte snabbt 
hade även den egna livsmedelsproduktionen 
börjat återhämta sig. Statsfinanserna började re-
pa sig och bytesbalansunderskottet hade klart 
förbättrats, speciellt då många importrestriktio-
ner ännu var ikraft.

ljusningar på den ekonomiska horisonten. Den 
snabbt växande exporten gjorde att underskottet 
i betalningsbalansen krympte och den offentliga 
ekonomin förbättrades, samtidigt som prisnivån 
och valutans yttre värde stabiliserade sig. Även 
andra positiva signaler noterades, bland annat 
steg förädlingsgraden bland exportprodukterna 
snabbt.

Vad som skulle hända med de ryska (sovje-
tiska) marknaderna var dock ännu ett frågeteck-
en. Många i det finska näringslivet hade tänkt att 
revolutionen bara vara en övergående parentes 
och väntat att marknaderna småningom skulle 
öppnas och återgå till det normala igen. Henrik 
Ramsay (1923) spekulerade ännu år 1923 kring 
frågan om de ryska marknaderna framöver, men 
det är rätt tydligt att man allt mer fokuserar på 
exportindustrins förmåga att konkurrera ute i 
Europa och i USA. Därför betonade man vikten 
av att befrämja sjöfarten och garantera goda af-
färsförbindelser. Även återgång till frihandel var 
viktigt. Efter kriget var det även en internatio-
nellt viktig fråga, som diskuterades i olika fora. 
Återupprättande av den globala världsordningen 
som rått innan kriget var som nämnt en central 
målsättning som ägnades omfattande diskussio-
ner på den internationella arenan, bland annat i 
Nationernas Förbund.

”År 1918 innebar en djup ekonomisk kris 
i Finland. Inbördeskriget i kombination 

med det svåra handelspolitiska läget 
ledde till en kraftig nedgång i bruttona-
tionalprodukten. Den svåra ekonomis-

ka situationen under dessa år är ett cen-
tralt tema i tidskriftens översikter och 

uppsatser. Redan 1919 öppnades visser-
ligen nya exportmöjligheter och en viss 

normalisering kunde skönjas.”

Problem att få tag på nödvändiga insatsva-
ror och kol skapade dock stora problem för in-
dustrin och det rådde ännu tidvis stor brist på 
bränsle (Ehrnrooth 1922). Kreditbristen var ock-
så ett centralt problem. Möjligheter till lån var 
svaga i krigets efterdyningar och var ett tema 
som återkom upprepade gånger i tidskriften (se 
ex. Lavonius 1922). Kreditefterfrågan var hög 
ute i Europa i och med återuppbyggnadsarbe-
tet och Finland var en ung stat med svag ekono-
mi, osäkra framtidsutsikter och en granne i ös-
ter som bidrog till att öka de politiska riskerna 
(se ex. Arola 2007). 

År 1922 kunde man emellertid notera flera 

”Många i det finska näringslivet hade tänkt 
att revolutionen bara vara en övergåen-
de parentes och väntat att marknaderna 
småningom skulle öppnas och återgå till 
det normala igen.”

Den kraftiga försvagningen av den finska 
marken och den höga inflationen sysselsatte 
skribenterna ännu långt efter kriget. Man disku-
terade orsaker och effekter, men det gällde ock-
så att ta lärdom inför framtiden (Tallqvist 1924; 
Grénman 1923). Frågan om en återgång till guld-
myntfot var också en central fråga som sysselsat-
te ända fram till återknytningen år 1925.

   De flesta föredragshållarna förespråkade en 
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återgång. Liksom i många andra länder fanns 
det en uppfattning att den klassiska guldstandar-
den hade utgjort ett bra och stabilt system, vil-
ket bidragit till den snabba ekonomiska globali-
seringen och den gynnsamma ekonomiska ut-
veckling som ägt rum vid sekelskiftet 1900. De 
flesta skribenterna i EST betonade den stabilitet 
och återhållsamhet som en fastkurspolitik ha-
de. Enligt Julius Grénman var det ett viktigt ele-
ment för ”hela vårt folks ekonomiska uppfost-
ran” (Grénman 1923, s. 24). Hans huvudargu-
ment var dock att detta skulle skapa förtroende 
för Finlands Bank och den förda ekonomiska po-
litiken. Både Tallqvist och Grenman lyfte dessut-
om åter upp frågan om den drastiska inkomstför-
delning som den kraftiga inflationen haft, vilket 
inte kunde ses som moraliskt försvarbart. En lik-
artad situation fick inte uppstå igen.

I frågan om att återgå till det förkrigstida vär-
de var meningarna dock delade. Exempelvis 
Tallqvist var tveksam och framhöll att guldför-
råden sannolikt inte skulle vara tillräckliga och 
risken för deflation var överhängande. Sveriges 
deflationskris var i färskt minne. Visserligen för-
höll sig Tallqvist skeptiskt till Finlands Banks 
förmåga att upprätthålla stabiliteten utan en 
fastkurspolitik, men man skulle undvika en de-
flatorisk politik. Grenman ansåg principiellt att 
värdet behövde återställas till sitt tidigare värde, 
eftersom det var moraliskt korrekt. Så stora in-
komstomfördelningar var moraliskt oförsvarba-
ra. I slutändan medgav han dock att det inte var 
möjligt rent praktiskt. De som inte kunde räkna 
med att kompenseras måste ha insett att det var 
deras gärning som ”de nedlagt på fosterlandets 
altare för ett fritt och lyckligare Finland” (Grén-
man 1923, s. 29). Återknytnignen skedde till ett 
mycket lägre värde än innan kriget.

En fråga som rönte allt mer uppmärksamhet 
i början av 20-talet var de regleringar som levde 
kvar efter krigsåren. Regleringarna ansågs bin-
da näringslivet och hindra uppsvinget (ex Ehrn-
rooth 1922). Ehrnrooth ansåg att politikerna i 
den unga finska nationen visade tendenser att 
ta till ökande statlig inblandning i ekonomin. 
”Statsköp av betydande industriella inrättning-
ar” (Ehrnrooth 1922, s.4), framförallt köpet av 
aktierna i W. Gutzeit 1918, var något som ofta 
just svenskspråkiga liberala kretsar förhöll sig 

starkt kritiskt till. Staten (och överlag den of-
fentliga sektorn) utgjorde visserligen en myck-
et liten andel av ekonomin under denna period, 
men enligt många inom Samfundet var utveck-
lingen oroväckande. Risken för snabbt stigan-
de skatter var därför ofta framme. Såsom Ros-
lin framhåller i sin översikt av de långa linjerna 
i Samfundets historia var den ekonomiska libe-
ralismen en grundmurad hörnsten.

Slutord
Att studera EST ur dagens perspektiv är intres-
sant. Tidskriftens skribenter var aktiva och go-
da debattörer, diskussionerna var ofta djupgåen-
de och initierade och det är tydligt att tidskriften 
och Samfundet utgjorde ett viktigt ekonomisk-
politiskt diskussionsforum. Såväl de mer debatt-
artade inläggen och föredragen, som mer renod-
lade forskningsbidrag avspeglade väl vilka frå-
gor som var aktuella vid tidpunkten. Det fram-
går också av den analys Bertil Roslin (2015) gjor-
de av verksamheten genom tiderna.

Under perioden var det penningpolitiska, all-
männa makroekonomiska frågeställningar och 
internationella ekonomiska utsikter samt bank- 
och finansfrågor som dominerade. För mig som 
ägnar en rätt stor del av min forskningstid till 
historisk forskning om marknadsreglering och 
konkurrenspolitik har ofta återkommit till arti-
keln Finländska karteller, författad av Ferdinand 
Alfthan (Alfthan, 1921). Artikeln är en klassiker, 
men vid närmare inblick i tidskriftens innehåll 
under dessa år står den faktiskt ut som något av 
en solitär. Analyser av de finska marknaderna 
och det som vi forskare vanligen idag kallar för 
”institutionell omgivning”, det vill säga ekono-
miskpolitiskt sammanhang, lagstiftning och re-
gelverk, var rätt sällsynta. Här kan man note-
ra en viss skillnad till dess finskspråkiga syster-
tidskrift Kansantaloudellinen Aikakauskirja och 
dess föregångare Yhteiskuntataloudellinen Ai-
kakauskirja där denna typ av uppsatser förefal-
ler vanligare. 

   Även frågor som idag diskuteras utförligt 
och anses som centrala med tanke på den finska 
ekonomins framtid, såsom utbildning och tek-
nisk förändring lyser i stort sett med sin frånva-
ro. Med tanke på att det finska utbildningsväsen-
det, och då just högre utbildning som Svenska 
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handelshögskolan och Tekniska högskolan, eta-
blerades under dessa decennier kunde man ha 
föreställt sig att dessa frågor skulle ha uppmärk-
sammats i större utsträckning. En uppsats om 
handelshögskolor författades av Oskar Rosen-
qvist (1915) men man återkom inte till den hö-
gre utbildningen under dessa år. Inte heller upp-
märksammades till exempel läropliktsreformen 
1921 med någon mer ingående analys. 

   Som ekonomihistoriker är man inte så över-
raskad att vissa teman som idag skulle ha an-
setts viktiga inte intresserade i någon större ut-
sträckning. De samtida aktörerna betraktade 
omgivningen utifrån sitt perspektiv. Dessutom 
ska vi inte underskatta betydelsen av att få ord-
ning på de offentliga finanserna, värna den fin-
ska markens stabilitet, eller förhindra att radika-
la politiska rörelser återuppstod.

Fotnoter

1)  I den äldre serien Föredrag och Förhandlingar.

2)  Även andra penningpolitiska orsaker låg bakom den 
kraftiga deflationen och den svåra (men relativt korta) 
20-talskrisen i Sverige, se Fregert 2018.
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Kvällens värd, Marja Nykänen som är vice ord-
förande för Finlands Banks direktion, inled-
de kvällen med en kort introduktion i Finlands 
Banks historia (Finlands Bank grundades 1811) 
och några ord om huvudbyggnaden i nyrenäs-
sansstil från 1883 (ritad av Ludwig Bohnstedt). 
Ekonomiska Samfundet i Finland grundades 
1894 av politikern och professorn Leo Mechelin, 
vars staty står utanför Ständerhuset. Mechelin 
var även en tid medlem av Finlands Banks bank-
fullmäktige. Banden till Finland Bank har varit 
och är med andra ord täta än i dag. 

Efter den historiska överblicken bjöd Marja 
Nykänen på en komprimerad djupdykning i de 
ekonomiska utsikterna och den finansiella sta-
biliteten i Europa och Finland. I korthet handlar 
det om en större osäkerhet i den globala ekono-
min, med bland annat handelskrig och attacker 
mot oljeanläggningar, samt en allt långsammare 
tillväxt i euroområdets ekonomi. 

När det gäller Finland är Marja Nykänen på 
medellång sikt särskilt oroad över hushållens 
skuldsättning. Plötsliga förändringar i familjer-
nas inkomster kan ha långtgående följder, säger 
hon.

– Tänk dig en familj där den ena blir arbets-
lös eller en situation där räntorna på bolånet går 
upp. Familjen minskar sin konsumtion: den kö-

En historisk inramning, hög-
aktuella ekonomiska frågor, livliga 
diskussioner och på andra sidan 
gatan, i Ständerhuset, rege-
ringens budgetförhandlingar. När 
Ekonomiska samfundet firade 125 
år, med en tillställning på Finlands 
Bank den 17 september, fanns allt 
där och lite till. Programmet och 
den unika platsen, som få män-
niskor vanligtvis har tillträde till, 
lockade över 80 medlemmar till 
ett fullsatt evenemang.

 

Livlig debatt på samfundets 
125-årsevenemang

Niklas Gerkman, fotoLina Laurent, text
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per inte en ny teve eller nya skidor till barnen på 
vintern. När det händer i stor skala får de som 
säljer sina varor och tjänster till privatpersoner 
problem med kassaflödet och kan inte betala si-
na hyror till köpcentrumen. Då är vi snabbt i ett 
läge där vi ser kreditförluster bland företagslån.

Är det inte bra att människor konsumerar min-
dre med tanke på klimatförändringen?

– För ekonomin är det nödvändigt att pri-
vatpersoner använder pengar. Det behöver in-
te betyda att man slösar sina pengar eller an-
vänder dem på ohållbara produkter eller tjäns-
ter. Klimatförändringen är morgondagens utma-
ning som vi lever med redan i dag, säger Marja 
Nykänen.

I sitt anförande lyfte Nykänen också fram sin 
oro över ökningen i bostadsbolagslånen och i 
konsumtionskrediterna. 

– Hushållens skuldsättning i Finland har länge 
ökat och ligger idag på en rekordnivå. Återbetal-
ningen tar längre tid än tidigare och det har bli-
vit allt vanligare med långa amorteringsfria pe-
rioder, särskilt för nya bostäder.

En annan oroväckande trend är enligt Marja 

Nykänen en fortsatt ökning bland konsumtions-
krediterna. Andelen konsumtionskrediter som 
tas av bolag utanför Finland har också vuxit.

– Det är utländska digitala banker som ver-
kar på nätet eller företag som är specialiserade 
på billån och snabblån. De bedriver en mycket 
synlig och aggressiv marknadsföring av sina lån. 
Betalningsanmärkningarna ökar och koncentre-
ras delvis till samma personer.

Marja Nykänen säger att sparandet samtidigt 
ökar i Finland. 

– De människor som kunde konsumera sina 
pengar gör det inte utan sparar och de som bor-
de spara tar konsumtionskrediter. Det är en sak 
man kanske lite borde oroa sig för, säger Marja 
Nykänen.

Räntorna rekordlåga
Kvällens andra anförande, med rubriken ”Var-
för är räntorna så låga?” hölls av Mikael Juseli-
us. Han är forskningsrådgivare på Finlands Bank 
och vice ordförande för Ekonomiska samfundet. 

Mikael Juselius inledde med en bild på rän-
tornas utveckling sedan 2000 – sjunkande kur-
vor med ett dramatiskt dropp särskilt efter 2008. 

Gästerna på Finlands Bank bjöds på ett välkomstglas med saft enligt husets recept.
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Han lyfte också fram Europeiska centralbankens 
färska beslut att sänka räntan på inlåningsfaci-
liteten från minus 0,40 procent till minus 0,50 
procent. Inlåningsfaciliteten är räntan bankerna 
erhåller då de gör insättningar hos centralban-
ken över natten. 

– ECB:s främsta mål är att upprätthålla pris-
stabilitet i euroområdet, med andra ord att hålla 
inflationen nära men under två procent.

En möjlig förklaring till att räntorna är och re-
dan under en längre tid har varit låga är en så 
kallad likviditetsfälla. En sådan talar man om 
när penningpolitiken inte längre har någon ef-
fekt.

– Om den naturliga räntan faller och blir väl-
digt låg, blir det svårt för en centralbank att sän-
ka räntan tillräckligt för att åtgärden skall vara 
stimulerande, säger Mikael Juselius.

Den naturliga räntan är den ränta som skul-
le råda om resursutnyttjandet var friktionsfritt. 
Men eftersom det finns olika friktioner kan en 
centralbank styra den faktiska realräntan på kor-
tare sikt. Om man sänker räntan under den na-
turliga är åtgärden stimulerande. Den nominella 
räntan kan ändå inte kan sänkas (mycket) under 

noll eftersom sparare alltid kan byta sina deposi-
tioner till fysiska pengar. Om det här händer ta-
lar man just om en likviditetsfälla.

Mikael Juselius gick igenom olika möjliga 
förklaringar till att den naturliga räntan sjunkit, 
bland annat färre barn, sjunkande produktivitet, 
sjunkande pris på kapital och en ökning av in-
komstklyftorna.

Men, konstaterade Mikael Juselius skämt-
samt, en nationalekonom måste motbevisa sig 
själv minst en gång för att tas på allvar. Likvi-
ditetsfällan kanske inte alls är den rätta förkla-
ringen. Han avslutade med några öppna frågor.

– När realräntan just nu är minus en procent 
så borde den naturliga räntan vara ännu lägre. 
Och tillväxten har varit rätt god under de se-
naste åren, kunde potentialen vara ännu högre? 
Dessutom har inflationen varit rätt stabil vilket 
är osannolikt i en likviditetsfälla.

Från publiken frågades ifall så kallade heli-
kopterpengar kunde vara en lösning för att få 
sprätt på konsumtionen. Det vill säga att ge 
medborgarna en viss summa pengar som de får 
använda hur de vill. 

Mikael Juselius konstaterade att en central-

Mikael Juselius, forskningsrådgivare på Finlands Bank, gav svaret på frågan ”varför är räntorna så låga?”. 
Till vänster om honom syns Marja Nykänen, vice ordförande för Finlands Banks direktion och Ari Kaaro, 
ordförande för Ekonomiska samfundet.
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Kenneth Snellman och Cecilia Borgman är båda nationalekonomer. Cecilia Borgman är doktorand vid Hanken 
och dessutom styrelsemedlem i Ekonomiska samfundet.

 – Vi försöker profilera oss brett och locka människor med olika bakgrund. Jag har fått frågan om man får 
delta i våra evenemang fast man inte är nationalekonom. Självklart, säger Cecilia Borgman.

Emil Karjalainen och Nelson Jones går första året på Hanken och deltog i sitt första, men säkerligen inte sista, 
evenemang på Ekonomiska samfundet. 

– Presentationerna tog upp sådant vi hört i skolan men där är frågorna mer hypotetiska. Här förankrades de 
i vardagen. Det var jätteintressant, säger Nelson Jones.
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bank i dag inte har befogenhet att göra det.
– Det är teoretiskt en möjlig åtgärd. Om det är 

en sund åtgärd är en helt annat fråga.

”Mindre hypotetiskt än på Hanken”
På Finlands Bank fanns också nya medlemmar 
som deltog i sitt första evenemang. Emil Karja-
lainen och Nelson Jones går första året på Han-
ken och räknade snabbt ut att de nog hörde till 
de yngsta deltagarna. Att de unga männen över 
huvud taget hittat till Ekonomiska samfundet är 
Emil Karjalainens pappas förtjänst. Han har gett 
medlemskapet i gåva åt de båda vännerna som 
definitivt kommer att delta i kommande evene-
mang. 

Emil Karjalainen säger att Ekonomiska sam-
fundet kunde synas mera i högskolorna och 
marknadsföra sina evenemang för studenter.

– Och varför inte på Instagram? Både Face-
book och Twitter börjar vara ur tiden.

Båda tycker att Ekonomiska samfundet fyller 
en viktig funktion.

– Det är bra att det ordnas sådana här diskus-

sioner på svenska och att både unga och gamla 
träffas, säger Emil Karjalainen. 

– Presentationerna tog upp sådant vi hört i 
skolan men där är frågorna mer hypotetiska. Här 
förankrades de i vardagen. Det var jätteintres-
sant, säger Nelson Jones.

Också Kenneth Snellman och Cecilia Borg-
man gillade kvällens program.

– Det var intressant att få en helhetsbild av 
ekonomin, säger Cecilia Borgman, doktorand i 
nationalekonomi på Hanken och styrelsemed-
lem i Ekonomiska samfundet.

Kenneth Snellman, nationalekonom också 
han, skulle ha önskat sig ännu mer fördjupning.

– Särskilt i frågan om varför den naturliga rän-
tan är så låg.

Konstskatterna intresserade
Förutom ekonomi och politik fördes det under 
kvällen en hel del samtal om konst. Finlands 
Bank har en omfattande konstsamling, med allt 
från trapphusets enorma glasmålning av Juho 
Rissanen och Lennart Segerstråles Finlandia-

Finlands Bank har en omfattande konstsamling som väckte stort intresse. Meri Obstbaum, chef för Finlands 
Banks prognosbyrå och en av husets konstguider, berättade om verken för Martin Relander. De står framför 
Louis Sparres ”Ung dam”.
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fresker till enskilda verk av Finlands mest kän-
da konstnärer. 

En av dem som presenterade konstsamling-
en för besökarna var Meri Obstbaum, chef för 
Finlands Banks prognosbyrå och en av husets 
konstguider. De anställda har nämligen fått möj-
ligheten att utbilda sig till konstguider så att de 
till exempel då Finlands Bank har öppet hus kan 
berätta om verken för allmänheten.

– Tyvärr har vi bara en Schjerfbeck, säger hon 
framför Helene Schjerfbecks grafik ”Syskon som 
läser en öppen bok”. Men vi har en stor och fin 
kollektion säger hon och går vidare mot sin fa-
vorit, Albert Edelfelts ”Parisisk modell”.

En efter en beger sig medlemmarna hem-
åt. De tackar värdinnan och resten av Finlands 
Banks personal och det är uppenbart att de fles-
ta är mer än nöjda över möjligheten att få se 
Finlands Bank från insidan och över kvällens 
samtal.  

Alla ville tala med kvällens värd, Finlands Banks direktions vice ordförande Marja Nykänen (till höger). 
Runt henne Kenneth Snellman, Anders Nordblad, Leif Häggström och Olavi Pomoell.
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Folkmängden i världen ökar från nuvarande 7,7 till 
nästan 10 miljarder år 2050 och allra snabbast är folk-
ökningen i Afrika. Där sker en fördubbling från 1,2 
till 2,5 miljarder under samma tid. Om den nuvaran-
de takten håller i sig inträffar en ansenlig global för-
skjutning under detta århundrade. År 2100 bor en 
tredjedel av alla människor på jorden i Afrika. I andra 
världsdelar har nativiteten sjunkit kraftigt i takt med 
en höjd levnadsstandard och förbättrad hälsovård, 
men så icke i Afrika. I den folkrikaste staten, Nigeria, 
föder kvinnorna alltjämt över fem barn, i medeltal.

Afrikas växande betydelse kan betraktas ur många 
olika synvinklar, till exempel i ett europeiskt och ett 
kinesiskt perspektiv, för det är mellan Kina och Eu-
ropa som kampen förs om Afrikas själ – och rikedo-
mar. EU är alltjämt afrikanernas största handelspart-
ner, men det dröjer kanske inte länge förrän kine-
serna är de största investerarna. De två ekonomiska 
stormakterna gör sitt bästa för att framstå som bäs-
ta samarbetspartner – EU förnyar för tillfället under 
Finlands ordförandeskap sitt partnerskapsavtal med 
kontinenten, allt medan Kina söker nya deltagare i Si-
denvägen, the Road and Belt Initiative. Mindre aktö-
rer, men ändå ingalunda obetydliga, är Ryssland och 
USA. Vladimir Putin försöker värma upp de relatio-
ner som svalnade efter Sovjetunionens kollaps och 
Ryssland har kraftigt ökat vapenexporten de senaste 
åren. USA under den oberäknelige Donald Trump är 
ett stort frågetecken efter två Afrikaintresserade pre-
sidenter, George W. Bush och Barack Obama.

Vill man betrakta den afrikanska utmaningen ur 

Trots folkökningen har Afrikas 
andel av världens industripro-
duktion och bnp minskat 
sedan 1970-talet. Idag tävlar 
Europa och Kina om afrikaner-
nas gunst i försöken att ge fart 
åt utvecklingen. Två böcker 
betraktar Afrikas ekonomiska 
framtid ur helt olika perspektiv.
 

AKTUELLA BÖCKER

Björn Sundell
är ekonomie magister. 

Han besökte Västafrika i februari–mars 2019.

Afrika mellan väst och öst
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ett europeiskt och ett kinesiskt perspektiv erbju-
der två böcker två helt olika ingångar, båda in-
tressanta på sitt sätt.

Anders Bollings och Erik Esbjörnssons lätt-
lästa bok Miljardlyftet utgår från konsekvenser-
na av en snabbt växande afrikansk befolkning. 
Undertiteln Så förändras världen av ett växan-
de Afrika syftar på de många olika följderna. 
Kontinentens växande folkmängd innebär nya 
marknader och ny ekonomisk tillväxtpotential, 
och här finns hälften av världens ännu outnyttja-
de jordbruksmark. Men folkökningen kan också 
innebära nya flyktingströmmar till Europa och 
ett allt starkare klimathot. I Afrika är den aktiva 
klimatmedvetenheten nästan obefintlig. 

Irene Yuan Suns bok The Next Factory of the 
World – how Chinese Investment Is Reshaping 
Africa är betydligt tyngre läsning, inte minst på 
grund av den enorma mängd fallstudier som lig-
ger bakom författarens forskargärning. Tillsam-
mans med sitt team har hon studerat 1 500 kine-
siska företag, många av dem små eller medelsto-
ra bolag grundade av entreprenörer som vill prö-
va sin lycka långt hemifrån. Kina, med stigande 
löner och ett ständigt vakande kommunistparti, 
känns trångt och instängt i mången privatföreta-
gares ögon, medan möjligheterna (och riskerna) 
i Afrika är obegränsade.

Journalistisk betraktelse
Bolling och Esbjörnsson har bägge en journalis-
tisk bakgrund och de talrika anekdoterna ger liv 
åt skildringen. Här finns en positiv underton: De 
senaste decenniernas framsteg i utvecklingen är 
många. Fler barn går i skola, hälsovården har 
gått framåt med stormsteg i de flesta afrikans-
ka länder, demokratin breder ut sig. Det finns 
fortfarande problemländer som Kongo, Sydsu-
dan, Somalia och Mali, men, konstaterar förfat-
tarna, ”över större delen av Afrika har i dag fred 
brett ut sig”.

Miljardlyftet betonar därför möjligheterna som 
undgår dem som fokuserar på katastrofer, epi-
demier och krig och som betraktar svarta Afri-
ka som en förlorad kontinent. Potentialen finns 
i det faktum att de flesta afrikanska länder inte 
använder sina resurser till fullo. Afrikas andel av 
den globala industriproduktionen är i dag mindre 
än den var år 1980. Och andelen av världens bnp 
har sjunkit från 12 procent år 1970 till 10 procent 
nu på 2010-talet, trots den snabba folkökningen.  

Fortfarande är de flesta afrikanska länder yt-
terst beroende av Europa. Bara 15 procent av 
utrikeshandeln sker inom kontinenten. En vik-
tig orsak är att förädlingsgraden fortfarande är 
låg och de flesta länderna är råvaruproducenter. 
Författarna noterar undantagen, såsom Sydafri-

Ghanas huvudstad Accra saknar i likhet med många afrikanska huvudstäder metro, lokaltåg och överlag en 
fungerande kollektivtrafik. Följden är kaos på stadens gator. 
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ka, Tunisien, Marocko och Elfenbenskusten, och 
konstaterar att demokratier i allmänhet lyckas 
bättre i sin diversifiering av ekonomin än dikta-
turer, låt vara att det finns framgångsrika dikta-
turer som Rwanda och Etiopien före 2018.

Om nu utvecklingen har gått framåt, varför 
minskar inte nativiteten som den gjort i Asien 
och Latinamerika? Ty också om termen ”överbe-
folkning” sällan används i offentligheten, så är 
folkökningen ett reellt hot mot ländernas egen 
utveckling och den globala uppvärmningen. Så-
som författarna poängterar föds det fler barn i 
Afrika än kontinenten kan livnära och förse med 
jobb. Flykten från landsbygden är snabb, men 
urbaniseringen leder inte till en industrialisering 
som den gjort i nästan hela den övriga världen. 
Det betyder hög arbetslöshet och växande slum-
områden med usla sanitära förhållanden.

Också med tanke på miljön är den snabba 
folkökningen en fara: Nästan alla afrikanska hu-
vudstäder saknar effektiv avfallshantering och 
fungerande offentliga kommunikationer. Följden 
är berg av sopor i städernas utkanter och en all-
varlig luftförorening när folk tar sig fram med 
mopeder, motorcyklar och bilar som sällan fyl-
ler de senaste utsläppsnormerna.

Varför bromsas inte folkökningen? Det finns 
inget enkelt svar, men författarna citerar Ugan-
das president Yoweri Museveni som med stolthet 
har sagt att ”landets viktigaste tillgång finns in-
te under jorden eller på marken, utan den är be-
folkningstillväxten”. På nationell nivå förekom-
mer i många länder en övertygelse om att den 
växande befolkningen är en välsignelse. På mik-
ronivå, inom familjerna, betraktar också Mor 
och Far en riklig barnaskara med stolthet och 
visar gärna upp den för släkt och vänner.

Vem emigrerar? 
Med tanke på 2010-talets flyktingströmmar till 
Europa innehåller boken ett intressant konsta-
terande. Det är inte de fattigaste som flyr undan 
våld och brister. Det är den lägre medelklassen 
som har så mycket pengar att den kan ge sig av 
med mobiltelefonen och lite pengar på fickan för 
att klara utmaningarna på färden. Vill man und-
vika migration räcker det inte med en höjning av 
folkens levnadsstandard. Det behövs god utbild-
ning, realistiska jobbutsikter och möjligheter till 

privatföretagande för att hålla den växande be-
folkningen hemma.

Men som tidigare nämndes har Bollings och 
Esbjörnssons bok en positiv underton. Omvärl-
dens växande intresse för Afrika erbjuder möj-
ligheter för alla parter. Afrikanernas självförtro-
ende har stärkts och de blir bättre på att spela ut 
utländska företag och u-hjälpsorganisationer mot 
varandra. Övertron på socialismens välsignelse 
har försvunnit, demokratin breder ut sig och regi-
merna blir (i medeltal) stabilare. Det finns hopp.

Kina som partner
Också Irene Yuan Suns bok har en positiv un-
derton, men av helt annat slag. Här utgår förfat-
taren från att Kina, som för bara två generatio-
ner sedan var ett fattigt utvecklingsland, har de 
bästa förutsättningarna att främja utvecklingen 
i Afrika. Hon är inget språkrör för president Xi 
Jinpings expansiva regim, utan hon utgår från 
ett stort antal fallstudier på vilka hon baserar si-
na slutsatser.

På 2000-talet har stigande kostnader påver-
kat både stora och små företag i Kina. Stora fö-
retag har etablerat dotterbolag i lågkostnadslän-
der som Vietnam medan småföretagare sökt sig 
till länder med mindre lokal konkurrens. Tusen-
tals kinesiska fabriker har grundats i Afrika och 
tillverkar allt från kläder till bildelar; från plast-
kärl till maskiner. Många har blivit underleve-
rantörer till stora varumärken som Levi’s och 
Reebok. Vissa företag har kompletterat den ti-
digare lokala produktionen, andra har slagit ut 
afrikanska konkurrenter.

Enligt författaren är det lättare för kinesiska än 
för europeiska företag att hantera den kaotiska 
verkligheten, präglad av flaskhalsar och brister. 
Kineserna är också vanare vid att ”hoppa över” 
teknologiska generationer – ett fenomen som kan-
ske bäst syns inom telefonin: Många afrikanska re-
gioner har aldrig haft fungerande fasta telefonnät, 
utan de har tagit steget direkt in i mobiltelefonin, 
på samma sätt som delar av Kina har gjort. Ett an-
nat teknikhopp, typiskt för både Afrika och Kina, 
sker när avlägsna byar går från strömlöst direkt 
till egenproducerad elektrisk energi med solpane-
ler. Kraftledningar har aldrig funnits och kommer 
kanske aldrig att finnas i glesbygden.

Boken bygger på fallstudier och intervjuer 
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med företagarna. De avspeglar typiska kinesis-
ka värderingar som ligger långt från kvartalseko-
nomins brådska; som när grundaren av ett verk-
stadsföretag i Nigeria konstaterar att han verkat i 
landet i flera decennier och gott kan vänta ett de-
cennium till på den stora framgången. Eller när 
tillverkaren av bildelar i Kenya konstaterar att 
”här är man van vid att fixa och reparera”. Om 
en maskindel går sönder i produktionen väntar 
man inte på en reservdel från Europa eller Kina 
utan tillverkar den själv i verkstaden.

Internationell ekonomisk historia visar att 
länder sällan blir framgångsrika utan en indu-
striell bas och export. Råvaruproduktionen bor-
de efterföljas av en förhöjning av förädlingsgra-
den. Industrialiseringen kommer före tjänsteeko-
nomin. Utvecklingen i Afrika har på flera håll 
gått i fel riktning. Svarta Afrika stod på 1970-ta-
let för 2 procent av världens textilproduktion, 
Asien för 8 procent. Efter millennieskiftet ha-
de Afrikas andel sjunkit till 0,1 procent och Asi-
ens stigit till 25.

Enligt Irene Yuan Sun kan den negativa tren-
den vända tack vare de kinesiska fabrikörerna. 
För dem erbjuder Afrika ung, billig arbetskraft 
och en stor marknad. Här behövs inte högtekno-
logi. I första hand gäller det att tillverka enkla, 
billiga varor som efterfrågas i fattiga länder, i an-
dra hand underleveranser till globala varumär-
ken. Låga löner gör att komplicerade textilmöns-
ter till exempel på t-tröjor kan produceras billigt.

Hårda tag
Författaren sticker inte under stol med att fabri-
körerna Kina inte alltid behandlar lokalbefolk-

ningen med respekt. Olycksfall i arbetet inträf-
far. Arbetsplatshälsovården är outvecklad. Kor-
ruption förekommer. De kinesiska entreprenö-
rerna är tuffa äventyrare som tar för sig.

Irene Yuan Sun berör inte de stora trenderna in-
om den kinesiska globaliseringen: köpen av afri-
kansk åkermark eller finansieringen av hamnar 
och vägar som skapar ett beroendeförhållande 
mellan låntagare och långivare. Författaren foku-
serar på industriproduktionen som hon anser att 
europeiska och amerikanska företag misslyckats 
med att utveckla i Afrika. Utan kinesiska företaga-
re förblir Afrika en industriell dvärg, är hennes tes. 

Författaren slutsatser bygger på studier av ki-
nesiska företag. Hon gör tyvärr inga motsvaran-
de studier i västerländska fabriker. Det gör inte 
hennes fallstudier mindre intressanta, men inne-
bär att man måste ta hennes självsäkra slutsat-
ser med en nypa salt.

Vem leder i kampen om afrikaneras sympa-
tier, Kina eller Europa? Irene Yuan Sun anser 
att européernas koloniala förflutna gör kineser-
na överlägsna i PR-hänseende.  Bolling och Es-
björnsson drar inga långt gående slutsatser, men 
återger opinionsmätningar i 36 afrikanska länder 
som antyder att kineserna för närvarande verkar 
ha ett psykologiskt övertag.

Bolling och Esbjörnsson beskriver Afrika i ett 
brett europeiskt perspektiv, Irene Yuan Sun i ett 
smalt kinesiskt. Afrikas framtid är värd att be-
traktas ur många olika synvinklar. Med tanke på 
att en fjärdedel av världens befolkning är afrika-
ner år 2050 är huvudsaken att vi inte underskat-
tar kontinentens växande betydelse och att vi in-
te avfärdar Afrika som ett hopplöst fall.

Anders Bolling & 
Erik Esbjörnsson: 
Miljardlyftet – Så 
förändras världen 
av ett växande 
Afrika, Ordfront 
förlag 2018,  
241 s.

Irene Yuan Sun: 
The Next Factory 
of the World – 
How Chinese 
Investment Is 
Reshaping Africa, 
Harvard Business 
Review Press 
2017,  224 s.
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Juhana Vartiainen, Samlingspartiets riksdagsleda-
mot, är tidigare överdirektör för statens ekonomiska 
forskningscentral Vatt och chef för forskningsavdel-
ningen vid Konjunkturinstitutet i Sverige. Han har en 
enastående överblick över hur den ekonomiska forsk-
ningen vävs ihop med det politiska beslutsfattandet. 
Han sticker inte under stol med att nationalekonomin 
som vetenskap, eller ekonomiska läror i allmänhet, har 
stort inflytande på politiska beslut. Han anser också 
att den ekonomiska vetenskapen gjort sig förtjänt av 
sin framträdande roll, genom att med sina intellektu-
ella ansträngningar under 200 års tid utveckla teoretis-
ka ramar och empiriska metoder för att beskriva och 
forska i hur välståndet och dess materiella förutsätt-
ningar skapas.

Vartiainen föreställer sig självfallet inte att ekono-
misk forskning kunde ersätta politiska beslut. Ändå 
går det att efterlysa mer problematisering av förhål-
landet mellan forskning och politik i hans nya bok Su-
omalaisen talousajattelun kritiikki. Föremålet för den 
kritiska betraktelsen är de tankemodeller kring ekono-
min som finns bland olika aktörer här i landet, politi-
ker, medborgare, företagare, forskare och andra. Tan-
kemodellerna är i sig ett slags politiska ramar och det 
gäller att vara noga med vilka resultat forskning ger 
och vad som är ideologiskt betingade tolkningsmodel-
ler. Även ekonomisk forskning har ofta samhällsideo-
logiska utgångspunkter.

Mikael Kosk 
är journalist och redaktör för 

Ekonomiska samfundets tidskrift.

Det är bara ökad syssel-
sättning som kan finansiera 
välfärdssamhället. Juhana 
Vartiainen driver hårt sin tes 
att ett ökat utbud av arbets-
kraft föder nya arbetstillfällen. 
Det sker på en öppen och 
konkurrensutsatt marknad 
där det inte går att bestäm-
ma lönerna med inhemska 
kollektiva beslut.

 

Ingen gräns för hur mycket 
arbetstillfällena kan öka
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Staten skapar inte tillväxt
Ett av dessa förlegade tankemönster som Var-
tiainen ifrågasätter är att det skulle finnas en 
gemensam nationell vilja, ”vi finländare”, som 
kunde ge ett svar på de ekonomiska problemen. 
Det ger en felaktig föreställning om ekonomins 
väsen. Det är främmande för ett liberalt, indi-
vidcentrerat konkurrenstänkande och en öppen 
marknadsekonomi.

Utifrån sin marknadsorienterade, moderata 
högerideologi driver Vartiainen några teser om 
vad ekonomin inte är. Det är inte statens uppgift 
att skapa ekonomisk tillväxt. Fördelningen mel-
lan vinster och löner går inte att reglera med po-
litiska beslut. Arbetsmarknadsparterna kan sist 
och slutligen inte avgöra lönenivån, som i det 
långa loppet alltid bestäms av produktiviteten på 
en öppen global marknad. Staten kan inte hel-
ler på lång sikt öka sysselsättningen genom in-
vesteringar eller aktiv arbetskraftspolitik. Tron 
på att välfärdstjänsterna kontinuerligt kan ut-
ökas håller inte, hur hög den absoluta levnads-
standarden än är.

En av de klichéer Vartiainen särskilt går åt är 
föreställningen om att det skulle råda brist på 
arbetstillfällen. Det är många hundra tusen ar-
betstillfällen som skapas och upphör varje år. 
Om det finns kunnig arbetskraft föds alltid nya 
arbetstillfällen eftersom investeringarna söker 
sig till kunnandet, med en förväntning om en 
avkastning som bestäms av den internationella 
kapitalmarknaden. I den ekonomiskvetenskap-
liga världsbilden enligt Vartiainen finns i prin-
cip en oändlig mängd företagare och arbetstill-
fällen, som bjuds ut om en tillräcklig avkastning 
är att vänta. Det betyder helt enkelt att ju mer ar-
betskraften växer, desto fler arbetstillfällen föds.

Individen är utgångspunkten
Ekonomerna utgår inte längre från modeller där 
regeringen är klokare än medborgarna och den 
politiska beslutsfattaren därför kan manipulera 
dem som en djurforskare gör med en mus i ett 
laboratorium, skriver Vartiainen.

Både makro- och mikroekonomin utgår i dag 
från en metodologisk individualism, där ut-
gångspunkten är individernas strävanden och 
verksamhet. De är rationella, välinformerade 
och långsiktiga.

De så kallade sötvattensekonomerna, av vilka 
makroteoretikern Robert Lucas är en av de mest 
kända, har dock gått för långt i sin tro på de allt-
igenom rationella och perfekt informerade agen-
terna. Enligt sötvattensläran kan inga kollektiva 
ingripanden i ekonomin, där priserna och löner-
na kontinuerligt anpassar sig till ny information, 
leda till bättre resultat. Finanskrisen spräckte hål 
på myten om de välinformerade aktörerna.

I Vartiainens version av nyklassisk ekonomisk 
lära har de kollektiva mekanismerna sin givna 
plats. Han försvarar välfärdssamhället med om-
sorg, utbildning, sociala bidrag och arbetslös-
hetsersättningar, och en keynesiansk stimulans-
politik som reglerar den totala efterfrågan för att 
komma över konjunktursvackor. Inte desto min-
dre placerar han sig stadigt i den nyklassiska 
skolans mainstream med dess betoning av in-
dividen och företaget som de avgörande ekono-
miska aktörerna.

Bara ökad sysselsättning 
finansierar omsorgen
För att beskriva den nyklassiska modellen så 
enkelt som möjligt leder en ökning av de olika 
produktionsinsatserna med en viss mängd till 
att det totala utfallet i slutändan ökar i samma 
proportion. Det är den teoretiska bakgrunden 
till utbudsteorin om arbetskraften, det vill säga 
att om arbetskraften ökar sker en motsvarande 
ökning av arbetstillfällena. Samma modell visar 
också att produktiviteten och den relativa kost-
nadsnivån är avgörande faktorer. Vartiainen ta-
lar för att slopa generella lönepåslag helt och 
hållet och ersätta dem med lokala avtal och så 
kallade glidningar som bestäms av produktivi-
tetsökningen.

Med en övertygande analys visar Vartiainen 
varför produktivitetsökningen inte hjälper att lö-
sa problemet med försörjningskvoten. Trots att 
produktiviteten ligger bakom så gott som hela 
välståndsökningen är det bara ökad sysselsätt-
ning som kan finansiera den offentliga sektorns 
omsorgsåtagande. Om produktiviteten och där-
med lönerna ökar, ökar nämligen också den of-
fentliga sektorns kostnader i motsvarande grad. 
Även om vårdsektorn inte kan ha samma pro-
duktivitet som industriproduktionen måste lö-
nerna stiga i samma proportion, eftersom löne-
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gapet annars skulle bli så stort att ingen längre 
vill arbeta inom den offentliga sektorn.

Enligt Vartiainen är allmänna löneförhöjning-
ar via kollektivavtalet fel medel för att råda bot 
på de relativt låga lönerna och arbetskraftsbris-
ten inom vården. Ett bättre verktyg skulle vara 
att öka anslagen till sjukhusen och vårdcentra-
lerna, så att arbetsgivarna vid behov kan locka 
arbetstagare genom att låta lönerna glida uppåt. 
Det kunde vara ett sätt att öka vårdsektorns att-
raktionskraft men avigsidan är lika uppenbar: 
det leder till lönekonkurrens mellan olika orter 
och där finns oundvikligen förlorare.

Låg arbetslöshet är inte problemfri
Förutsättningen för att finansiera välfärdstjäns-
terna är att få ner arbetslösheten, men andra 
problem dyker upp när den närmar sig den 
strukturella arbetslöshetens nivå. Om arbetslös-
heten är låg ökar nämligen lönekraven och då 
skenar kostnadsnivån åter i väg. Vartiainen har 
ingen kristallklar analys av hur dilemmat ska lö-
sas. Hans uppfattning om att arbetstagarparten 
har en alltför stark förhandlingsposition överty-
gar inte, redan av den anledningen att det finns 
branscher som har svårt att locka arbetstagare 
och som i framtiden kommer att ha ännu svåra-
re att göra det.

Vartiainen svävar på målet även rörande fi-
nanspolitikens roll, som är betydande för ett land 
vars penningpolitik är bunden till en centralbank 
som det inte kan kontrollera.  Han blir gungande 
i ett å-ena-sidan-å-andra-sidan. Han ser finans-
politiken som ett verkningsfullt medel för ett li-
tet euroland att styra den totala efterfrågan, sam-
tidigt som hans nyklassiska modell säger att det 
är andra faktorer än finanspolitiken som till sy-
vende och sist bestämmer utfallet. Ett problem är 
att teorin och empirin kring verkningarna av små 
länders finanspolitik är bristfällig.

En större invandring är ett uppenbart sätt att 
öka arbetskraften då den demografiska utveck-
lingen är ogynnsam. Vartiainen är känd som en 
varm förespråkare av arbetsrelaterad invand-
ring, men han avslöjar en aningen paternalistisk 
inställning till människor som kommer från an-
dra delar av världen. Det verkar som han skulle 
se det som en god sak att kostnaderna för barn-
domen och utbildningen betalats av de unga och 

kompetenta invandrarnas hemländer. Det är ett 
problematiskt sätt att se på människor från an-
dra länder som arbetskraftsreserv för vår egen 
nyttas skull.

Den paternalistiska inställningen dyker ock-
så upp då Vartiainen talar om äldre arbetstagare 
som en börda för arbetsgivarna. Det är klart att 
deras produktivitet i snäv bemärkelse, som pro-
ducerad värdeökning per arbetstimme, inte alltid 
är densamma som hos yngre arbetstagare. Däre-
mot har de ofta ett kunnande och en erfarenhet 
som inte direkt kan mätas i termer av produkti-
vitet. Vartiainen borde välja sina ord bättre i ti-
der då det är av avgörande betydelse att arbets-
karriärerna blir längre.

På det hela taget gisslar Vartiainen träffsäkert 
några av de förlegade tankemodellerna kring 
ekonomin. Men när han vill tänka ekonomin på 
nytt är han inte särskilt originell; han lutar sig 
mot ett nyklassiskt ekonomiskt tänkande som är 
så mainstream det kan vara.

Det är en modell som lyckats förklara ekono-
min relativt väl, men som kan komma till korta 
i den digitala ekonomin. Digital produktion kan 
skala upp utfallet i princip i det oändliga med en 
minimal insats av arbete och kapital. Samtidigt 
behövs i stort sett lika många vårdare per patient 
även i framtiden, oberoende av hur många robo-
tar som kommer till hjälp. Ekvationen med att 
lösa välfärdssamhällets finansiering är sannerli-
gen inte enkel.

Juhana Vartiainen: 
Suomalaisen talous-
ajattelun kritiikki. 
Otava 2019, 316 sidor.
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Roger Wessman 
är en frilansskribent och föreläsare som 

verkar via sitt eget konsultföretag Bastiat 
Consulting, uppkallat efter den franska 
1800-talsskriftställaren Frédéric Bastiat.

Den australiensiska ekonomiprofessorn John 
Quiggins bok Economics in two lessons är avsedd 
som ett alternativ till Henry Hazlitts marknadslibe-
rala klassiker Economics in one lesson, och till skill-
nad från förlagan tar den upp även marknadsekono-
mins brister. Hazlitts ursprungligen 1946 publicera-
de bok har blivit en bästsäljare som fortsättningsvis 
kommer ut i nya upplagor (för några år sedan även 
översatt till finska). 

Hazlitts bok förfäktar grundtesen att kärnan i eko-
nomisk kunskap är att beakta inte bara de synliga ut-
an även de osynliga effekterna av olika åtgärder. Det 
synliga är till exempel en byggnad som byggts med 
offentliga medel, det osynliga är vad medborgarna 
kunde ha använt pengarna till om de inte samlats in 
som skatt för att finansiera byggnaden. Det synliga är 
de existerande arbetsplatser som skyddas av tullmu-
rar, det osynliga är de arbetsplatser som skulle ska-
pas om tullmurarna revs. 

Grundtesen har Hazlitt lånat av den franske 
1800-talskribenten och frihandelsförespråkaren 
Frédéric Bastiat. Bastiat var i likhet med Hazlitt ingen 
djupsinnig tänkare, utan populariserade Adam Smiths 
och andra klassiska nationalekonomers tankegångar.

  Hazlitts bok bygger på att utmana allmänt sprid-
da uppfattningar som att ”maskiner tar bort jobben”, 
”hyresreglering är ett bra sätt att hålla bostäder billi-
ga”, ”import är dåligt, export är bra” och förklara en-

John Quiggin tog sig an 
utmaningen att skriva en 
lättfattlig presentation av 
ekonomins grundprinciper, 
som betonar varför marknads-
ekonomi inte alltid är den bäs-
ta lösningen. Resultatet blev 
dock ingen enkel introduktion 
för novisen utan som bäst en 
tankeväckande genomgång 
av nyare empiriska studier för 
den mer initierade läsaren.

Varför marknaderna fungerar 
och varför de inte gör det
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kelt och lättfattligt varför ekonomer är av annan 
uppfattning. 

Mitt favoritexempel är även det lånat från Bas-
tiat: en satirisk petition från de franska lykt- och 
ljustillverkarna. Dessa ville ha skydd mot den ut-
ländska konkurrent som dämpade den inhemska 
industriella aktiviteten genom att dumpa mark-
naden med sina billiga produkter. Konkurrenten 
de avsåg var solen och de föreslog i protektionis-
tisk anda att fönster borde förbjudas för att öka 
efterfrågan av inhemska ljus och lyktor.

Når inte upp till ambitionen
Den grundkurs i ekonomi Hazlitts bok ger är en-
sidig, påpekar Quiggin, även om lärdomarna den 
ger i sig är värdefulla. Den saknar en presenta-
tion av marknadsmisslyckanden såsom externa-
liteter, kollektiva nyttigheter eller naturliga mo-
nopol. Konjunkturfluktuationer diskuteras bara 
mycket summariskt. Det är således lätt att moti-
vera en mer komplett version.

Quiggins bok når dock inte upp till den här 
ambitionen. Tonen för bokens sätts redan i in-
ledningen då Quiggin analyserar Hazlitts grund-
tes och konstaterar att ”det osynliga” är vad na-
tionalekonomer kallar för alternativkostnad och 
fortsätter med att diskutera begreppet alternativ-
kostnad i den ekonomiska teorins historia. 

Boken präglas således mycket av abstrakta re-
sonemang, snarare än jordnära förklaringar för 
lekmannen. Marknaden fungerar inte då priset 
inte avspeglar den verkliga alternativkostnaden, 
är Quiggins andra kompletterande lektion. I vis-
sa fall är argumentationen relativt rätlinjig, som 
när det gäller till exempel miljöföroreningar. Att 
en ojämlik inkomstfördelning innebär att priser-
na inte avspeglar alternativkostnaderna är däre-
mot ett väl komplicerat sätt att argumentera för 
behovet av inkomstöverföringar.

En annan av svagheterna i Quiggins upplägg 
är att det är oklart vad han argumenterar mot? 
Hazlitts bok konfronterar allmänt spridda upp-
fattningar som den gemene läsaren torde väl 
känna igen. Men vem är det som till exempel 
behöver övertygas att konjunkturfluktuationer 
och arbetslöshet är problem?

Argumentationen riktas i många fall mot 
ospecifierade ensidiga nationalekonomer. Of-
ta verkar han slåss mot halmdockor då knap-

past några ekonomer förespråkar en obegrän-
sad marknadsekonomi utan inkomstöverföring-
ar och ingrepp för att korrigera marknadsmiss-
lyckanden.

Inget gott att säga om åtstramning
Den allmänt spridda missuppfattning jag hade 
hoppats att Quiggin tagit upp beträffande kon-
junkturpolitik är tanken att vi kan spara oss ut ur 
en lågkonjunktur. Idén att statsbudgeten bör ba-
lanseras med nedskärningar och skattehöjningar 
då ekonomin sviktar lever segt kvar. 

Quiggin har förvisso inget gott att säga om åt-
stramningspolitiken, som han utpekar som upp-
hovet till mycket av de senaste årens misär. Nå-
got lättfattligt pedagogiskt argument för varför 
åtstramningspolitiken leder till oönskat resultat 
hittas dock inte i boken. 

Quiggins udd i diskussionen om konjunk-
turfluktuationer verkar snarare vara riktad mot 
vissa element i modern makroekonomisk teori, 
som tanken på att makroekonomisk teori skall 
basera sig på hur individuella aktörer agerar (ha 
”mikrofundament”). Han anser att nationaleko-
nomer inte tar problemet med arbetslöshet till-
räckligt allvarligt.

För mannen på gatan är denna akademiska 
diskussion säkert totalt obekant. För den mer in-
itierade läsaren är Quiggins analys för ytlig för 
att ge någon behållning. Han argumenterar till 
exempel för att sysselsättningsproblemet i USA 
är mycket värre än vad arbetslöshetssiffrorna vi-

”Grundargumenten för varför markna-
derna inte alltid leder till optimala resul-
tat finns förklarade på ett minst lika 
lättfattligt sätt i vilken som helst grund-
kursbok i nationalekonomi. Bokens 
behållning ligger närmast i att den har 
rikligt med hänvisningar till nyare aka-
demisk forskning som kan ge en djupare 
förståelse.”
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sar, genom att hänvisa till att de sysselsattas an-
del av befolkningen bara återhämtat sig en bråk-
del av fallet under finanskrisen. Den här siffran 
överdriver dock problemet kraftigt, eftersom en 
stor del av nedgången beror på den ökande an-
delen pensionärer då de stora årskullarna nått 
pensionsåldern.

Intressanta empiriska studier
Quiggin attackerar också mer marknadsvänliga 
ekonomiska teoretiker med rena ad hominem-ar-
gument. Begreppet Pareto-optimalitet misstänk-
liggörs till exempel med hänvisning till att Vilfre-
do Pareto var en elitistisk Mussolini-anhängare. 

Grundargumenten för varför marknaderna in-
te alltid leder till optimala resultat finns förklara-
de på ett minst lika lättfattligt sätt i vilken som 
helst grundkursbok i nationalekonomi. Bokens 
behållning ligger närmast i att den har rikligt 
med hänvisningar till nyare akademisk forskning 
som kan ge en djupare förståelse.

Boken tar till exempel upp de intressanta em-
piriska studierna från USA, som tyder på att en 
höjning av minimilönerna till och med ibland 
kan förbättra sysselsättningen. Detta förbluffan-
de resultat kan förklaras med att arbetsgivarna 
har någon form av monopsonställning (är mo-

nopolköpare av arbetskraft). Arbetsgivarna är 
inte beredda att locka till sig mer arbetskraft med 
högre löner, även om de nya arbetarna väl skul-
le tjäna in sina löner, eftersom de då vore tvung-
na att höja lönerna även för nuvarande anställ-
da. Om de tvingas att höja lönerna för alla har de 
inget skäl att låta bli att anställa de arbetssökan-
de som attraheras av de högre lönerna. 

Quiggin kommer inte fram med någon enkel 
kategorisk slutsats om minimilönernas effekter. 
Han noterar, att om minimilönen höjs för myck-
et leder det till ökande arbetslöshet, så som Haz-
litt i sin bok förklarar. 

Ett av problemen med att skriva en lättfattlig 
bok om hur ekonomin fungerar är förvisso att 
verkligheten är komplicerad. Ju bättre man för-
söker beskriva verkligheten, desto mer inveck-
lad blir boken. 

För att kunna förstå måste vi förenkla. Hazlitt 
och Bastiat är värda ännu i dag att läsas för sin 
förmåga att enkelt förklara vissa samband och 
tankesätt. För att få en bättre helhetsbild behö-
ver vi flera enkla modeller, så att vi kan se andra 
möjliga samband. Quiggins bok kan hjälpa läsa-
ren att skaffa sig fler modeller till sin verktygs-
låda. Det räcker inte med en hammare, då alla 
problem inte är spikar.

John Quiggin: 
Economics in two 
lessons – Why Markets 
Works So Well. And 
Why They Can Fail So 
Badly. Princeton Uni-
versity Press, Princeton, 
2019. 390 s.

Henry Hazlitt: 
Economics In One 
Lesson. Arlington 
House Publishers. New 
York. 1979. 218 s.

Frédéric Bastiat: 
Economic Sophisms. 
The Foundation for 
Economic Education. 
New York 1975. 291 s.
På bilden originalet 
från 1848.
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Richard Brander
är senior informatör vid Finlands Bank.

Finlands första tidning som specialiserade sig på ekonomi 
började utkomma 1867. Helsingfors Börsförenings Tidning, 
med Johannes Alfthan som chefredaktör, blev ingen fram-
gångssaga. Finland hamnade in i en av sina allvarligaste eko-
nomiska kriser och nummer efter nummer av tidningen inne-
höll långa listor över alla affärsmän och företag som gått i kon-
kurs. Redan efter fyra månader tystnade tryckpressen. Föl-
jande försök gjordes 1882 med Tidning för handel och indu-
stri. Första chefredaktör var den blivande bankdirektören Emil 
Schybergson. Men inte heller denna tidning blev långlivad.

Filosofie doktor Jouni Yrjänä har skrivit en informativ bok 
om den finländska ekonomijournalistikens historia. En finsk-
språkig tidning, Kauppalehti, grundades 1898 och kom att 
bli den första tidningen på området som blev en framgångs-
rik affär. År 1906 fick Kauppalehti en konkurrent på svensk-
språkigt håll, Mercator. Tidskrift för Finlands Näringsliv med 
Amos Anderson som chefredaktör. Yrjänä konstaterar att båda 
tidningarna var påfallande objektiva i sin rapportering. Mer-
cator innehöll långa artiklar som behandlade ekonomi också 
ur ett historiskt perspektiv. Mer än sin finska konkurrent rap-
porterade den svenskspråkiga ekonomitidningen om sjöfart 
och industri. Redan efter ett par år gick tidningen med vinst, 
konstaterar Yrjänä.

Också de stora dagstidningarna bevakade ekonomiska ske-
enden, och Hufvudstadsbladet (HBL) mera än andra tidning-
ar också utrikesekonomi. Den första journalisten som kalla-
des ekonomiredaktör utnämndes just vid HBL, år 1912. Gösta 
Tallqvist hade tidigare medverkat i Mercator och varit redak-

Veckans Affärer och 
Dagens Industri är 
starka förebilder för 
den moderna ekonomi-
journalistiken i Finland, 
skriver Jouni Yrjänä i en 
bok om dess historia.

Enligt Yrjänä var den 
finlandssvenska ekono-
miska journalistikens 
självklara uppgift att 
prioritera nyheter från 
företag som företrädde 
finlandssvenskt kapital.

Många höjdpunkter kring 
ekonomisk närhistoria
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tionssekreterare vid Dagens Tidning. Tallqvist 
trivdes bra på Börsklubben, därifrån han rap-
porterade om det pulserande näringslivet. Hans 
medhjälpare, den blivande begravningsentrepre-
nören Armas Borg, skyndade med artiklarna till 
redaktionen.

Den moderna ekonomijournalistiken i Fin-
land har fått mycket influenser från Sverige, kon-
staterar Yrjänä. En stark förebild var Veckans 
Affärer, som började utkomma 1965. Tidning-
en blev i Sverige snabbt obligatorisk läsning för 
dem som ville veta vad som hände bakom rubri-
kerna och i näringslivets kulisser. I Finland blev 
Veckans Affärer en förebild för bland annat Ta-
louselämä, som 1966 ändrade sin layout efter 
svenskt mönster och journalistiken blev mera 
personcentrerad. Senare var det Dagens Indus- 
tris pigga journalistik som inspirerade många 
tidningssatsningar i Finland.

Korrespondent i Finland för Veckans Affärer 
blev Mercators chefredaktör Per-Erik Lönnfors. 
I den egenskapen fick Lönnfors uppleva en 16 
timmar lång intervju med Armi Ratia från Ma-
rimekko, livfullt återgivet i Yrjänäs bok. Av fin-
landssvenskar med erfarenhet inom ekonomisk 
journalistik är det just Lönnfors som med stöd 
av källmaterialet, och inte helt oförtjänt, får sin 
röst mest hörd i Yrjänäs bok. Lönnfors långa kar-
riär inom journalistiken, som har varvats med 
inhopp inom näringslivet och diplomatin, inled-
des redan på 1950-talet. Enligt Jouni Yrjänä var 
den finlandssvenska ekonomiska journalistikens 
självklara uppgift att prioritera nyheter från före-
tag som företrädde finlandssvenskt kapital, och 
som främst finansierades av Helsingfors Aktie-
bank och Nordiska Föreningsbanken.

Någon djupdykning i de svenskspråkiga mass- 
mediernas ekonomirapportering bjuder Yrjänäs 
bok dock inte på. Genom Mosse Wallén får lä-
saren en stämningsbild från Hufvudstadsbladets 
ekonomiredaktion från mitten på 1980-talet, då 
Wallén tillsammans med Matts Dumell hårdbe-
vakade maktstriden kring kontrollen över Hel-
singfors Aktiebank. Däremot nämner Yrjänä in-
te alls Tomas Hellén, som var en ledande ekono-
mijournalist på HBL 1988–1998.

På ett tankeväckande sätt dryftar Yrjänä olika 
etiska frågor som journalisternas eget aktieinne-
hav och möjligheterna till kursmanipulation, de 

nära relationerna mellan i synnerhet journalis-
ter i chefsposition och näringslivets toppar samt 
praktiska överväganden om huruvida redaktio-
ner ska acceptera olika former av gratisresor och 
andra förmåner. Generellt sett kan man säga att 
den etiska nivån har stigit med tiden.

För den som är intresserad av närhistorien er-
bjuder boken många höjdpunkter gällande till 
exempel rapporteringen om den så kallade ca-
sinoekonomin i slutet på 1980-talet, den eko-
nomiska kraschen som följde därpå inklusive 
skeppsbrottet för den stabila valutakurspoliti-
ken, uppsvinget lett av Nokia, medlemskapet i 
EU och EMU, finanskrisen och – framför allt – 
den snabba digitaliseringen som dragit mattan 
under fötterna på intjäningsmodellerna inom 
den traditionella journalistiken.

Enligt Yrjänä har många äldre journalister då-
ligt samvete för att de inte insåg att casinoeko-
nomin skulle ta en ända med förskräckelse och 
att den ekonomiska depressionen blev så djup, 
och drabbade många mänskor så hårt. Men ska 
man skuldbelägga massmedierna eller enskilda 
journalister för att de till exempel inte kunde för-
utspå finanskrisens utbrott 2007–2008 eller an-
dra motsvarande händelser? Knappast har eko-
nomiska journalister en bättre kristallkula än an-
dra aktörer. Däremot kan man hoppas på att eko-
nomijournalistiken i Finland fortsätter att rap-
portera om aktuella händelser inom näringslivet 
och den offentliga sektorn på ett trovärdigt och 
kritiskt sätt – både på finska och svenska. 

Jouni Yrjänä: 
Rahan perässä, vallan 
kintereillä. Suomalais-
en talousjournalismin 
historia. Otava, 2018, 
390 sidor.
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Ekonomiska Samfundets syfte är att vidga och 
underhålla intresset för den ekonomiska veten-
skapen samt att arbeta för tillämpningen av den i 
det ekonomiska livet. Samfundet är ett forum för 
ekonomisk debatt och verksamheten är koncen-
trerad kring medlemsmöten och seminarier samt 
den egna tidskriften.

Samfundet grundades i Helsingfors 1894.

Ekonomiska Samfundets Tidskrift utkommer för 
närvarande två gånger per år. Den publicerar ar-
tiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik 
och forskning. Vetenskapliga och populärveten-
skapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner 
ingår.

Intresserade skribenter kan ta kontakt med chef- 
redaktören på e-postadressen mikael.kosk@gmail.
com för närmare information och för att presen-
tera artikelidéer.
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