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Ledaren

Det dominerande temat under våren 2020 
har varit spridningen av coronaviruset. Pan-
demin med covid-19 har härjat bara några 
månader, men hunnit förorsaka fruktansvärt 
lidande. Nu nära mitten av maj har nästan 
300 000 människor dött av viruset och många 
fler är eller har varit allvarligt sjuka. 

Bekämpningen av viruset har lett till dras-
tiska begränsningar av den personliga och 
ekonomiska friheten. I många europeiska län-
der har man infört restriktioner som inte varit 
vanliga ens under krigstider, till exempel ute-
gångsförbud dygnet runt. Här i Finland stäng-
des gränsen till Nyland och polisen övervaka-
de att man inte tog sig in eller ut, något som 
skulle ha tett sig som fullständigt otänkbart 
bara en månad före det faktiskt hände.

Pandemins ekonomiska effekter är också 
krigsliknande. Praktiskt taget all turism har 
upphört, restaurangerna har stängts, inga 
evenemang ordnas. Alla servicebranscher li-
der, men också en stor del av det som traditio-
nellt betraktats som industriell ekonomi har 
drabbats. Under april registrerades i Europa 
mindre än hälften så många nya bilar som för 
ett år sedan. I Storbritannien minskade regist-
reringarna med hela 97 procent!

Ekonomin består av mänsklig aktivitet. Bå-
de länder, företag och individer specialiserar 
sig på olika roller i ekonomin, och behöver 
därför bedriva handel, det vill säga byta va-
ror och tjänster med varandra. Ekonomin pa-
ralyseras om vi slutar konsumera det som an-
dra producerar. 

Så har nu skett. Av världens stora länder är 

läget speciellt akut i USA. Det långvariga eko-
nomiska uppsvinget har vänt och rekordlåg 
arbetslöshet stigit till nästan 15 procent, över 
20 miljoner människor, på några veckor. Situ-
ationen är sämre än någonsin sedan 1930-ta-
lets stora depression. Kina torde också vara 
illa ute. Det ryktas om närmare 100 miljoner 
arbetslösa även om pålitliga uppgifter saknas. 

I Finland verkar situationen en aning bätt-
re, men inte närapå bra. Både Finlands Bank 
och Finansministeriet prognosticerar kraftigt 
ökad arbetslöshet för 2020–2021, men än så 
länge tror båda att vi kommer att hålla oss 
under 10 procent. Den riktigt stora ekono-
miska frågan är hur coronakrisen inverkar 
på längre sikt (se t.ex. Vihriälä, Holmström, 
Korkman, Uusitalo: Talouspolitiikan strategia 
koronakriisissä).

Det kan vara nyttigt att minnas effekterna 
av tidigare krislägen, till exempel bankkrisen 
och depressionen i början 1990-talet samt fi-
nanskrisen 2008–2009, även om läget nu in-
te är helt jämförbart med någondera. I början 
av 90-talet vad det frågan om en rätt så natio-
nell kris, även om ungefär detsamma hände i 
Sverige. Finanskrisen 2008 var internationell, 
men den så kallade realekonomin slutade in-
te att fungera på samma sätt som nu.

   Under 1990-talets bankkris var det dock 
nära ögat. År 1992 uppgick arbetslösheten till 
över 17 procent. Sedan dess har den stannat 
kvar på högre nivåer än före depressionen, 
trots att bruttonationalprodukten (bnp) bör-
jade växa redan följande år. Detta har till en 
stor del berott på strukturomvandlingen av 

Det nya onormala
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vår ekonomi. Tjänsteproduktionens del av bnp 
har sedan 90-talet stigit med cirka 10 procent-
enheter, medan industrins och jordbrukets an-
del har fortsatt att krympa. Detta i kombina-
tion med en allt snabbare ”teknologisering” av 
samhället har ändrat på de krav som arbetsli-
vet ställer. 

Bankkrisen och depressionen var en tyd-
lig vändpunkt för hur skillnader i utbildnings-
nivån påverkar möjligheterna på arbetsmark-
naden. Före depressionen var arbetslösheten 
bland dem som hade grundskoleutbildning 
kring 6–7 procent, men hälften lägre för dem 
som hade högskoleexamen. 

År 1992, när depressionen var som värst, 
var en fjärdedel av de grundskoleutbildade ut-
an jobb, medan bara 7 procent av dem som ha-
de högre högskoleexamen var arbetslösa. Ef-
ter 90-talets depression har arbetslösheten va-
rierat mellan 6 och 10 procent för hela befolk-
ningen, men den har aldrig sjunkit under 15 
procent bland dem som inte fortsatt utbilda sig 
efter grundskolan.

En annan sida av samma mynt är att pro-
duktiviteten bland dem som fortfarande hade 
arbete ökade snabbt efter 90-talets depression. 
Det var ju framför allt arbetsplatser med låg 
produktivitet som försvann. Detsamma hände 
inte efter finanskrisen 2008–2009. Då var ök-
ningen i den allmänna arbetslösheten mycket 
mindre – undantaget igen de med bara grund-
skoleutbildning – och den stora ekonomiska 
effekten härstammade från uteblivna investe-
ringar och stagnerad produktivitet. Krisen gäll-
de hela västvärlden, men Europa blev klart ef-
ter USA i återhämtningen. Finland hörde till 
de EU-länder för vilka det tog riktigt lång tid 

att hitta en ny tillväxtbana. Nokias samtidi-
ga snabba fall från mobiltelefonitoppen var ett 
olyckligt sammanträffande.

Finanskrisens ekonomiska effekter lindra-
des avsevärt av snabba åtgärder från reger-
ingar och centralbanker. Tyvärr hade man in-
te hunnit avveckla användningen av vissa vä-
sentliga verktyg, speciellt den superlåga ränte-
nivån, förrän vi nu återigen hamnat i en situa-
tion där både finans- och penningspolitiska åt-
gärder behövs. Statliga bidrag kan inte heller 
rädda alla ekonomiska sektorer. Att pengar by-
ter ägare hjälper inte, om det inte är förknip-
pat med att något händer på riktigt.

I hela Europa har turism, transport, under-
hållning, kaféer och restauranger samt tjänster 
för personligt välmående redan länge varit vik-
tiga för sysselsättningen bland de relativt lågt 
utbildade. Många länder har nu börjat öppna 
sig gradvis, men det kan leda till en ny våg av 
snabb virusspridning, följd av nya stränga res-
triktioner. Rädslorna och nya vanor spelar ock-
så roll: även med ett eventuellt vaccin mot co-
vid-19 kommer det troligtvis att ta tid innan 
vi reser, äter ute, låter oss friseras, masseras 
samt underhållas av sport, musik och konst 
som förr.

Hur det än går med covid-19 kommer Fin-
land, Europa och världen att hitta på nya sätt 
att producera varor och tjänster, nya former för 
specialisering och nya möjligheter för handel. 
Dynamiken i samhället och således i ekono-
min ändras av coronakrisen, men på sikt kom-
mer ekonomin att återhämta sig. Investeringar 
i ökad produktivitet och mänskligt kapital be-
hövs om vi ska klara oss väl i det nya norma-
la – eller onormala.
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Hur mäts löneskillnader?
Innan man kan börja diskutera lönegapets stor-
lek och bakomliggande orsaker är det viktigt att 
förstå hur lönegapet mäts. Kvinnors löner är i 
genomsnitt ungefär 80 procent av männens. Ett 
annat sätt att uttrycka detta är att säga att löne-
gapet är 20 procent. Lönegapet anger hur myck-
et lägre den genomsnittliga lönen för kvinnor är 
jämfört med män. Löneskillnader kan även mä-
tas genom att jämföra medianlöner istället för 
genomsnittliga löner. Det enklaste sättet att för-
stå medianlöner är att föreställa sig att man ut-
gående från lönens storlek ställer upp alla kvin-
nor i ett led så att individen med den lägsta lö-
nen står längst till vänster och individen med 
den högsta lönen står längst till höger. Sedan 
väljer man kvinnan som befinner sig precis i 
mitten av ledet och frågar hennes lön.

Samma sak görs sedan med männen och lö-
neskillnaden beskriver jämförelsen av den mit-
tersta mannen och den mittersta kvinnan. Medi-
anlöner påverkas inte i samma mån av extrem-
värden som genomsnittslöner gör och därmed 
tenderar mått som baserar sig på genomsnittliga 
löner att visa ett större lönegap. Orsaken till det-
ta är att höginkomsttagare drar upp den genom-
snittliga lönen medan de inte påverkar median-
en. Givet att andelen män bland höginkomstta-

Cecilia Borgman 
är doktorand i nationalekonomi 

vid Hanken.

Diskussionen om löneskillnader 
mellan kvinnor och män dyker med 
jämna mellanrum upp i diverse me-
dier. Löneskillnadernas storlek vari-
erar avsevärt beroende på vilka in-
divider som ingår i jämförelsen och 
hur löner definieras. Därför är det 
inte helt ovanligt att missförstånd 
uppstår. En av de vanligaste fallgro-
parna är att kvinnor skulle få cirka 
20 procent lägre lön för samma 
arbete. Ny forskning visar att föräl-
draskap spelar en central roll för 
kvinnornas löneutveckling och 
således för löneskillnaderna. En 
aktuell fråga är om den planerade 
föräldraledighetsreformen kan min-
ska på löneskillnaderna i Finland. 

Lönegapet och 
föräldraskapets roll  
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gare är större än andelen kvinnor, är löneskill-
naderna större då lönegapet mäts med genom-
snittliga löner.

Förutom att skilja mellan genomsnittliga lö-
ner och medianlöner är det viktigt att vara med-
veten om vilka individers löner som ingår i ett 
specifikt mått. Löneskillnadernas storlek varie-
rar beroende på om man jämför heltidsanställda 
eller deltidsanställda arbetstagare och om man 
beaktar löner för ordinarie arbetstid eller även 
inkluderar övertidsarbete och olika tillägg. Som 
exempel på variationen kan man nämna löner 
för heltidsanställda och deltidsanställda. Anta-
let arbetade timmar för deltidsanställda är läg-
re jämfört med personer som arbetar heltid, vil-
ket gör att även inkomsterna för deltidsanställ-
da är lägre.

Då andelen kvinnor som arbetar deltid en-
ligt Statistikcentralen är över 20 procent med-
an männens motsvarande andel är omkring 10 
procent påverkas även lönegapets storlek bero-
ende på om deltidsanställda inkluderas i måttet 
eller inte. Lönegap som baserar sig på löner för 
heltidsanställda är mindre än lönegap som ba-
serar sig på löner för både heltids- och deltids-
anställda. 

Situationen i Finland
Som tidigare konstaterats, finns det en rad oli-
ka mått för löneskillnader vars storlek varierar 
beroende på vilka individers löner som ingår i 
måttet. Gällande löneskillnadernas storlek i Fin-
land är det naturligast att börja från ett mått som 
beskriver situationen på aggregerad nivå, utan 
begränsningar för anställningsförhållandets ka-
raktär eller mängden arbetade timmar. Baserat 
på Pensionsskyddscentralens mått, som grun-
dar sig på genomsnittliga löner för alla arbetsta-
gare som täcks av arbetspensionssystemet, var 
lönegapet 24,7 procent år 2018. Om man räknar 
lönegapet utgående från medianlöner istället för 
genomsnittliga löner var lönegapet 20,2 procent.   

Ett annat mått som ofta används för lönega-
pet är Statistikcentralens mått som grundar sig 
på löner för heltidsanställda arbetstagare. Enligt 
detta mått var lönegapet 16,6 procent år 2018. 
Skillnaderna i Statistikcentralens och Pensions-
skyddscentralens mått kan förklaras med att Sta-
tistikcentralens mått enbart omfattar heltidsan-
ställda arbetstagare. Då andelen kvinnor som 
jobbar deltid är större än andelen män, är lö-
negapet större i Pensionsskyddscentralens mått 
som även omfattar personer som är anställda på 

Foto: Pond5
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deltid. En annan skillnad är att Statistikcentra-
lens mått utesluter personer som arbetar i före-
tag med mindre än fem anställda, medan Pen-
sionsskyddscentralens mått omfattar en större 
del av arbetstagarna. 

De mått som presenterats hittills har baserat 
sig på månadslöner. En del av löneskillnaderna 
förklaras av att kvinnor jobbar färre timmar än 
män. Genom att jämföra genomsnittliga timlö-
ner kan man kontrollera för skillnader i mäng-
den arbetade timmar. Då lönegapet räknas ut 
baserat på timlöner sjunker det till 15,6 procent. 
För att få en uppfattning av löneskillnader för 
män och kvinnor som utför samma typ av arbe-
te, kan man begränsa sig till arbetstagare inom 
samma yrkeskategori. Då minskar lönegapet till 
ungefär 8 procent. Vidare kan man jämföra lö-
nerna för arbetstagare som har samma yrkesbe-
nämning och jobbar inom samma företag, samt 
utesluta skifttillägg. Lönegapet minskar då yt-
terligare till cirka 3 procent enligt uppgifter från 
Statistikcentralen. Tabell 1 sammanfattar olika 
sätt att mäta löner samt hur stort lönegapet är i 
respektive fall. 

Hur förklaras löneskillnaderna?
Hittills har vi konstaterat att det aggregerade lö-
negapet dels kan förklaras av att andelen kvin-
nor som jobbar deltid är högre än andelen män 
och att män i genomsnitt jobbar fler timmar än 
kvinnor. För att återgå till den tidigare tabellen, 
minskar lönegapet avsevärt då man jämför per-
soner som tillhör samma yrkeskategori och löne-

skillnaden blir ännu mindre om personerna har 
samma yrkesbeteckning och arbetsgivare.

Med andra ord förklarar segregering på ar-
betsmarknaden en stor del av lönegapet. Begrep-
pet segregering syftar på att kvinnor och män 
har olika arbetsuppgifter och jobbar dels inom 
olika branscher. Då lönenivån i kvinnodomine-
rade yrken är lägre än lönenivån i mansdomine-
rade yrken, sänks den genomsnittliga lönen för 
kvinnor i förhållande till män. Yrken inom vård 
och omsorg är exempel på kvinnodominerade 
yrken, medan de flesta som arbetar inom bygg-
verksamhet och transport är män. Figur 1 illus-
trerar hur andelen män och kvinnor fördelar sig 
över olika näringsgrenar.

Då man kontrollerar för typen av anställning, 
yrkeskategori, yrkesbeteckning, arbetsgivare och 
skifttillägg återstår ett lönegap på cirka 3 pro-
cent. Man kan då fråga sig vad det resterande 
gapet beror på. En möjlig förklaring är att det 

”Begreppet segregering syftar på att kvin-
nor och män har olika arbetsuppgifter 
och jobbar dels inom olika branscher. Då 
lönenivån i kvinnodominerade yrken är 
lägre än lönenivån i mansdominerade 
yrken, sänks den genomsnittliga lönen 
för kvinnor i förhållande till män.”

Tabell 1: Olika mått för lönegapet baserat på uppgifter för år 2018 och avrun-
dat till närmaste heltal. Källor: Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen.
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inom yrkesbeteckningar kan finnas olika nivå-
er av komplexitet och därmed olika lönenivå-
er som inte går att urskilja från tillgängligt da-
ta. Skillnader i arbetserfarenhet kan också för-
klara en del av löneskillnaderna. Kvinnor stan-
nar ofta hemma med barnen under längre peri-
oder, vilket minskar på mängden arbetserfaren-
het i förhållandet till män. Diskriminering base-
rat på kön är också en möjlig förklaring som in-
te bör uteslutas. I praktiken är diskriminering 
svårt att mäta och därför bör man vara försik-
tig med att dra alltför snabba slutsatser om att 
det oförklarliga gapet automatiskt skulle bero på 
diskriminering. 

Givet att segregering på arbetsmarknaden är 
den största enskilda orsaken till löneskillnader-
na, är det på sin plats att diskutera varför kvin-
nor och män i så hög grad söker sig till olika 
branscher och arbetsuppgifter. Stereotypier och 
sociala normer styr i viss mån individers val av 
studieinriktning, vilket senare resulterar i seg-
regering på arbetsmarknaden. En annan viktig 
aspekt är att föräldraskap i många fall påverkar 
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och 
påverkar den framtida karriärutvecklingen. 

Exempelvis kan kvinnor välja yrken och ar-
betsuppgifter som lättare går att kombinera med 
familjelivet, men samtidigt är sämre betalda. En 
potentiell förklaring till den låga andelen kvin-
nor i ledarpositioner är att en del kvinnor med-
vetet trappar ner sin karriär för att möjliggöra 
kombinationen av familj och arbete (se t.ex. Ejr-
næs & Kunze, 2013). Detta bidrar i sin tur till 
en segregering av arbetsuppgifter mellan könen 

och bidrar till lönegapet. Förutom att föräldra-
skap påverkar kvinnors arbetsmarknadsbeslut 
och karriärutveckling kan det även i viss mån 
förklara den stora andelen kvinnor som arbe-
tar deltid.

Betydelsen av föräldraskap 
Familjebildning tenderar ha olika effekter på ar-
betsmarknadssituationen för kvinnor och män. 
Normen är att kvinnor stannar hemma med 
barnen för betydligt längre tidsperioder, medan 
männen ofta endast använder en liten del av fa-
miljeledigheterna. Det att uppehåll i arbetslivet 
är så mycket vanligare för kvinnor har onekli-
gen en inverkan på deras arbetsmarknadssitua-
tion. Den forskning inom nationalekonomi som 
undersöker löneskillnader har under de senas-
te åren fäst allt större uppmärksamhet vid be-
tydelsen av föräldraskap. Löneskillnaderna för 
kvinnor och män med barn har visat sig vara 
betydligt större än löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor utan barn (se t.ex. Bertrand et al., 
2010). Forskning visar att det första barnets föd-
sel har en betydande och långvarig negativ ef-
fekt på kvinnornas lönenivå, medan männens 
lönenivå inte påverkas märkbart (Kleven et al., 
2019; Angelov et al., 2016). Anmärkningsvärt är 
att kvinnorna inte ens på längre sikt tar sig upp 
till samma lönenivå som de haft innan barnets 
födsel.

Figur 2 illustrerar den totala bruttolönens ut-
veckling för föräldrar i Danmark och visar kon-
kret vilken effekt barnets födsel har på löneut-
vecklingen. X-axeln visar tidpunkten i förhållan-

Figur 1 : Andelen sysselsatta män och kvinnor enligt näringsgren och kön. 
Källa: Statistikcentralen.
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de till barnets födsel så att –5 syftar på fem år 
innan och 10 syftar på tio år efter barnets födsel. 
Den röda linjen anger tidpunkten då det första 
barnet föds. Y-axeln mäter lönenivån i förhållan-
de till ett år innan barnets födsel (t = –1). Den 
svarta linjen i grafen anger kvinnans löneutveck-
ling i förhållande till den hypotetiska situationen 
att man inte skulle ha fått barn. 

Från grafen ser man att kvinnors lönenivå är 
30 procent lägre ett år efter barnets födsel. Un-
der de följande åren förblir lönenivån ungefär 
20 procent lägre än vad den skulle ha varit ut-
an barnets födsel. Det bör noteras att kurvorna 
även omfattar effekten av eventuella andra barn 
som föds under den observerade tidsperioden. 
Därmed kan man tänka sig att kurvan visar en 
uppskattning av hur föräldraskap i genomsnitt 
påverkar kvinnornas löneutveckling.

Från grafen ser man också att männens löne-
utveckling (gråa linjen), till skillnad från kvin-

nornas löneutveckling, inte märkbart påverkas 
av barnets födsel. Skillnaden mellan kvinnornas 
och männens löneutveckling, det vill säga gapet 
mellan den svarta och gråa linjen har i littera-
turen fått benämningen ”boten för barn” (eng. 
child penalty). Begreppet syftar på hur många 
procent lägre kvinnans lönenivå är jämfört med 
mannens, som en följd av att man får barn. Den 
långsiktiga effekten av barn definieras i studien 
som den genomsnittliga ”boten för barn” fem till 
tio år efter barnets födsel.

Enligt Kleven et al. (2019a) är den långsikti-
ga effekten av barn 26 procent i Sverige och 21 
procent i Danmark. Sieppi och Pehkonen (2019) 
rapporterar en långsiktig effekt på 25 procent ba-
serat på finskt data. Med andra ord har föräldra-
skapet en sådan effekt att de finländska kvinnor 
som får barn har 25 procent lägre lönenivå än 
de män som får barn. Anmärkningsvärt är ock-
så att den så kallade ”boten för barn” i Danmark 
är omkring 20 procent ännu 20 år efter att bar-
net fötts. Detta tyder på att den negativa effekten 
på kvinnornas lönenivå är stor och bestående. 

Kvinnornas lönenivå sjunker efter det första 
barnets födsel eftersom kvinnornas deltagan-
de på arbetsmarknaden sjunker, mängden ar-
betade timmar minskar och sannolikheten för 
att kvinnor jobbar inom den offentliga sektorn 
ökar (Kleven et al., 2019; Angelov et al., 2016). 
Kvinnorna får sämre lön än tidigare på grund av 
att de jobbar deltid eller i uppgifter som är säm-
re avlönade. Männen kan fortsätta jobba i mot-
svarande arbetsuppgifter som innan barnets föd-
sel, vilket gör att deras löneutveckling inte på-
verkas som en följd av föräldraskapet. Skillna-
derna i löneutvecklingen beror på att skötandet 
av barn är ojämlikt fördelad mellan föräldrarna 
och att kvinnorna därmed anpassar sitt beteen-
de på arbetsmarknaden som en följd av detta. 
Eftersom kvinnorna tenderar ha ett större an-
svar för skötandet av barn, kan de inte söka sig 
till samma arbetsuppgifter som männen, vilket 
syns i lönerna.

Stereotyp arbetsfördelning i hemmet
Tanken om att det är kvinnan som i första hand 
bör ta hand om barnen grundar sig i viss mån 
på specialisering inom familjen. Den ekonomis-
ka motiveringen för specialisering är att nyttan 

”Löneskillnaderna för kvinnor och män 
med barn har visat sig vara betydligt 

större än löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor utan barn. Forskning visar 

att det första barnets födsel har en bety-
dande och långvarig negativ effekt på 

kvinnornas lönenivå, medan männens 
lönenivå inte påverkas märkbart.”

Figur 2: Den relativa löneutvecklingen för män och 
kvinnor efter första barnets födsel. Källa: Kleven et al. 
(2019b).



Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2020   11  

maximeras då parterna fokuserar på det som 
man har en komparativ fördel i och att man de-
lar på den gemensamma produktionen. Enligt 
Becker (1991) har kvinnor en komparativ fördel i 
att utföra hemarbete och ta hand om barn, med-
an män har en komparativ fördel i att arbeta. So-
ciala normer och stereotypier gällande arbetsför-
delningen i hemmet baserar sig säkert i viss mån 
på tankesättet om specialisering inom familjen. 
Även om det i teorin kan verka som en funge-
rande lösning, är det ändå ett faktum att denna 
typ av arbetsfördelning har långsiktiga effekter 
både för arbetsmarknadsval och för löneutveck-
lingen. Dessutom påverkas framtida pensioner. 

Då arbetsgivare förväntar sig att kvinnor har 
en högre sannolikhet för uppehåll i arbetslivet 
jämfört med män, ökar risken för statistisk dis-
kriminering. I detta sammanhang är logiken den 
att kvinnor i en viss ålder förväntas få barn och 
ha längre uppehåll i arbetslivet vilket gör dem 
mindre attraktiva i arbetsgivarens ögon. Från ar-
betsgivarens synvinkel är det kostsamt och tids-
krävande att ersätta arbetstagare vilket gör att 
kostnaderna kan överföras på kvinnorna i form 
av lägre löner eller helt enkelt genom att låta bli 
att anställa dem. Det är inte endast de kvinnor 
som får barn som löper risk för att bli diskrimi-
nerade, utan alla kvinnor i den ålder som för-
knippas med att få barn. 

Föräldraskap och uppehåll i arbetslivet påver-
kar också vilka arbetsuppgifter kvinnor placerar 
sig i och kan ytterligare öka arbetsmarknadsse-
gregeringen. Enligt Goldin (2014) söker sig kvin-
norna till mer ”familjevänliga” jobb i samband 
med familjebildning. Denna typ av jobb känne-
tecknas av möjligheten att jobba färre timmar, 
stanna hemma med barn då de är sjuka och vid 
behov kunna arbeta deltid.

Med andra ord söker sig kvinnor till en viss 
typ av arbetsuppgifter då de blir föräldrar. Det 
att man måste vara ”till hands” under vissa tider 
av dygnet försvårar ytterligare kombinationen 
av familj och arbete och utesluter en del arbets-
uppgifter som ofta är välbetalda (Goldin, 2014). 
Vidare har föräldraskapet en inverkan på speci-
ellt kvinnors karriärutveckling och möjligheter 
för avancemang. Enligt Kunze (2015) har kvin-
nor med barn en lägre sannolikhet att bli befor-
drade jämfört med kvinnor utan barn. Detta ty-

der på att föräldraskapet minskar kvinnors möj-
lighet för avancemang, vilket även bidrar till lö-
negapet.

Familjeledighetsreformens inverkan
Den planerade familjeledighetsreformen ökar 
det totala antalet dagpenningsdagar från nuva-
rande 12,7 månader till drygt 14 månader. En-
ligt den planerade modellen får båda föräldrarna 
en lika stor kvot på 164 dagpenningsdagar, varav 
69 dagar kan överföras från den ena föräldern till 
den andra. Dessutom får den gravida föräldern 
så kallad graviditetspenning i cirka en månad 
innan perioden för föräldrapenning börjar. Syftet 
med reformen av familjeledigheterna är bland 
annat att omsorgsansvaret för barn skall delas 
jämnare mellan båda föräldrarna. Man vill upp-
muntra papporna att ta ut en större del av famil-
jeledigheterna. Den långsiktiga målsättningen är 
att öka jämlikheten i arbetslivet och genom det-
ta minska skillnader i löner och pensioner. Den 
planerade reformen anges träda i kraft tidigast år 
2021.  (Social- och hälsovårdsministeriet)

Genom att införa öronmärkta dagpenningsda-
gar för båda föräldrarna vill regeringen ge inci-
tament för män att i större utsträckning använ-
da sina ledigheter. Vare sig den planerade famil-
jeledighetsreformen kommer att minska lönega-
pet eller inte beror på vilken effekt den har på 
fördelningen av familjeledigheterna. Det finns 
en rad olika faktorer som påverkar föräldrars be-
slut att fördela ledigheterna sinsemellan. Socia-
la normer och stereotypier påverkar samtidigt 
som merparten av föräldrarna har preferenser 
om att hellre stanna hemma eller fortsätta arbe-
ta. Även föräldrarnas situation på arbetsmark-
naden och lönenivån inverkar. Om exempelvis 
mannen tjänar betydligt mer anses det ofta själv-
klart att kvinnan använder merparten av ledig-
heterna. Det som ofta glöms bort är att långa 
uppehåll i arbetslivet märkbart påverkar fram-
tida pensioner.

Låt oss utgå ifrån att familjeledighetsreformen 
resulterar i en situation där fler män använder 
sina ledigheter och fördelningen av familjeledig-
heter mellan kvinnor och män blir jämnare. I en 
sådan situation kommer föräldraskapet inte att 
ha en lika stor effekt på kvinnornas arbetsmark-
nadsställning som tidigare. Som redan diskute-
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rats är den så kallade boten för barn ett resul-
tat av att kvinnor stannar utanför arbetsmark-
naden då de får barn, samtidigt som lönerna är 
sämre och en större andel jobbar inom den of-
fentliga sektorn. Karriärerna utvecklas på olika 
sätt för män och kvinnor i samband med föräld-
raskapet och kvinnor tenderar söka sig till mer 
familjevänliga arbetsuppgifter och jobba deltid 
efter att de får barn. 

Först och främst gör en mer jämlik fördelning 
av ledigheterna det möjligt för kvinnor att åter-
vända till arbetslivet tidigare. Vidare finns det ett 
direkt samband mellan fördelningen av familje-
ledigheter och föräldrarnas deltagande i skötan-
det av barn och hemarbete. En mer jämlik för-
delning av familjeledigheterna kunde göra bå-
da föräldrarna mer involverade i skötandet av 
barn under hela deras uppväxt. Detta kunde re-
sultera i en situation där kvinnor inte i lika hög 
grad byter till mer familjevänliga och lägre avlö-
nade arbetsuppgifter, vilket i sin tur kunde på-
verka både karriärutvecklingen och löneutveck-
lingen positivt.

Hemvårdsstödet har negativ effekt
Kännetecknande för den finländska familjepoli-
tiken är hemvårdsstödet som möjliggör att för-
äldern får stöd för att sköta barnet hemma upp 
till tre års ålder. Ungefär 90 procent av de fin-
ländska familjerna använder åtminstone en del 
av hemvårdsstödet och i 97 procent av fallen 
är det mamman som stannar hemma (Institutet 
för hälsa och välfärd). Forskning visar att dyli-
ka stöd ökar lönegapet eftersom de uppmuntrar 
till att sköta barn hemma istället för att använ-
da dagvård, vilket leder till ökad specialisering 
inom familjen och minskar kvinnors deltagande 
på arbetsmarknaden (Johnsen & Løken, 2015).

Enligt Kosonen (2014) har hemvårdsstödet en 
negativ effekt på kvinnornas arbetsmarknads-
deltagande i Finland. Jämfört med övriga nord-
iska länder, har Finland det mest generösa hem-
vårdssystemet och den minst subventionerade 
dagvården samtidigt som andelen kvinnor som 
har barn under tre år och jobbar är lägst (John-
sen & Løken, 2015). Detta sagt skulle en mer am-
bitiös familjeledighetsreform, som även omfattar 
hemvårdsstödet, potentiellt ha en större effekt 
på kvinnornas arbetsmarknadsställning och så-
ledes på löneskillnaderna.  ”Då arbetsgivare förväntar sig att 

både män och kvinnor stannar hemma 
i samband med att de får barn, minskar 
diskrimineringen baserat på kön. Idealet 

är att män skulle använda sina 
familjeledigheter i motsvarande grad 

som kvinnorna.”

En mer jämlik fördelning av familjeledighe-
terna minskar också möjligheterna för statistisk 
diskriminering. Då arbetsgivare förväntar sig att 
både män och kvinnor stannar hemma i sam-
band med att de får barn, minskar diskrimine-
ringen baserat på kön. Idealet är att män skul-
le använda sina familjeledigheter i motsvaran-
de grad som kvinnorna, men redan en ökning i 
andelen män som tar ut sina ledigheter har en 
positiv effekt på kvinnornas ställning på arbets-
marknaden.
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Övriga källor
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25.3.2020
Institutet för hälsa och välfärd, hemsida
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-
tila/perheet-ja-vanhemmuus/perhevapaiden-kaytto-ja-
kustannukset 25.3.2020
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Epidemiberedskap
Samhällets hälsovårdsberedskap för epi-
demihantering baserar sig på beredskaps-
planer och -processer inom själva hälso-
vårdssystemet men inom olika myndig-
heter på kommunalt, regionalt och natio-
nellt plan. Inte endast behandlingsproces-
ser, men mycket annat kan också vara reg-
lerat. Som i Finland kan det till och med 
finnas krav på vilka, och hur mycket av 
olika läkemedel och medicinsk utrustning 
skall beredskapslagras inom det offentli-
ga hälsovårdssystemet, i handeln, eller av 
myndigheterna. 

Beredskapslager finns därmed lokalt, 
regionalt, och nationellt. Därtill har många 
internationella organisationer utvecklat 
beredskapslager av de vanligaste produk-
terna som behövs i katastrofområden värl-
den över. Internationellt finns det även or-
ganisationer som har hela vårdcentraler 
eller fältsjukhus på lager. Sådana bered-
skapslager inkluderar läkemedel och med-
icinsk utrustning (Das et al., 2019). De kan 
vara placerade på fasta ställen, sjukhus el-
ler lagras ombord på ett fartyg (Tatham et 
al., 2015). Den internationella beredska-
pen är avsedd för att stöda det allmänna 

Gyöngyi Kovács 
är Erkko professor i humanitär logistik vid Hanken och 

projektledare till EU-projektet Health Emergency 
Response in Interconnected Systems.

Såsom andra typer av katastrofer 
medför epidemier också ekonomiska 
konsekvenser. Redan innan covid-19 
har World Economic Forum uppskat-
tat den årliga ekonomiska inverkan av 
infektionssjukdomar till 0,7 procent av 
den globala bnp:n, som är på samma 
nivå med klimatförändringens inverkan. 
Syftet med denna artikel är att ta en 
ekonomisk syn på epidemihantering, 
samt undersöka tre lokala och globala 
ekonomiska konsekvenser av en epi-
demi, särskilt av covid-19.

Covid-19: de ekonomiska 
konsekvenserna av en epidemi
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hälsovårdssystemet i olika katastrofområden el-
ler att hantera hälsovårdsrelaterade katastrofer 
såsom epidemiutbrott. 

Men beredskapslager räcker inte alltid till; 
ibland kan efterfrågan i en epidemi överstiga he-
la världens beredskap. Det visade sig redan un-
der ebolautbrottet 2014, att hela världen inte har 
tillräckligt skyddsutrustning (PPE) på lager eller 
tillräcklig kapacitet att tillverka PPE i tid. Sam-
ma situation gäller nu för PPE, men också mun-
skydd, och så vidare. Tillverkningskapaciteten 
för munskydd uppskattas vara 50–55 miljoner 
per dygn i Kina (t.ex. Shijia, 2020), vilket täcker 
en bråkdel av efterfrågan. Samtidigt som det gäl-
ler att stödja hälsovårdssystemet på utbrottsstäl-
len, har beredskapskravet för covid-19 ökat i he-
la världen redan i februari 2020, när denna arti-
kels första version har skrivits. Det har lett till en 
ytterligare ökning av efterfrågan för läkemedel 
och utrustning av liknande slag. Producenter-
na stötte till och med på temporära exportstopp, 
då tillverkningsländer ansåg att deras egen be-

redskap måste försäkras först. Priserna av de 
eftertraktade produkterna ökade, men numera 
har prisregleringar införts i olika länder. Det be-
hövs dock mycket mera produktionskapacitet av 
sådana kritiska produkter med hänsyn till co-
vid-19-utbrottets globala spridning och storlek. 
Många industrier har redan börjat med en om-
ställning av sina produktionslinjer till skydds-
utrustning, men tyvärr följer inte ännu alla de 
standarder som behövs för en effektiv hälsovård.

Beredskapslager kritiseras dock ständigt. Å 
ena sidan, när vissa produkter i ett beredskaps-
lager inte har behövts på flera år, anses lagret 
vara en ekonomisk belastning. Å andra sidan, 
när den just varit nödvändig, betraktas den som 
en bra investering (Saputra et al., 2015). Då al-
la mönster av kommande katastrofer och epide-
mier inte kan avses med samma precision, blir 
det alltid en balansgång mellan att ha agerat i 
onödan versus bristen på agerande.

Beredskapslager som kan användas i flera ty-
per av katastrofer samt de som bevakar både 

Foto: Pond5
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nationella och internationella intressen, har en 
bättre omsättningshastighet och därmed min-
dre problem och kostnader på grund av förfallet 
material eller läkemedel. Fältvårdcentraler och 
-sjukhus är standardiserade så att de kan an-
vändas i många olika typer av katastrofer så-
väl nationellt som internationellt (Soshino et 
al., 2017). Sådana beredskapslager är ändå in-
te specialiserade på att hantera någon viss epi-
demi, men de kan utrustas med specifika mo-
duler för det.

Försörjning till epidemiområden
Då ett epidemiutbrott infaller gäller det att age-
ra kvickt. Hur snabbt det lyckas beror mycket på 
beredskapen: Stumpf et al. (2017) demonstrera-
de att investeringen av 1 dollar i beredskap kan 
jämföras med 7 dollar i katastrofrespons tack 
vare materialtillgänglighet, skolad personal och 
snabbare leveranser. Samma proportion gäller 
oberoende av katastrofområde. Inom hälsovår-
den visade Vaillancourt et al. (2018) att kata-
strofresponsens effektivitet ökar med antalet för-
månstagare (patienter), som betyder att ett stör-
re utbrott på ett ställe kan hanteras mera effek-
tivt än enskilda personer som är mera utspridda. 
Samtidigt beror utbrottets utspridning själv dock 
på befolkningstätheten i det drabbade området.

”Beredskapslager som kan användas i 
flera typer av katastrofer samt de som 
bevakar både nationella och interna-

tionella intressen, har en bättre omsätt-
ningshastighet och därmed mindre 

problem och kostnader på grund av för-
fallet material eller läkemedel.”

Standardisering och modularisering är grund-
stenarna för beredskapen, såsom i produkter där 
det har utvecklats särskilda paket inom hälso-
vården (t.ex. malaria kit, kolera kit, osv.; Vail-
lancourt, 2016), men också när det gäller ar-
betsflöden i akutvården, behandlingsproces-
ser och samarbete mellan internationella akuta 
sjukvårdsförmågor (EMT 1)) (Mills et al., 2018). 
Samverkan mellan olika arbetslag är ännu vik-
tigare i ett epidemiutbrott av denna storlek, där 
många nationella och internationella organ ak-
tiveras.

Utöver de ovannämnda gäller det även ett 
antal humanitära organisationer specialiserade 
på hälsovård, som alla behöver en gemensam 
operativ bild inte endast av epidemins storlek, 
symptom, spridningsmönster, dödlighet, men 
också av varandras insatser och insatskapaci-
tet (Wolbers and Boersma, 2013; Tatham et al., 
2017). Beredskap, nationellt och internationellt, 
innebär även skolning för sådana insatser, stan-
darder och samarbete (Soshino et al., 2017).

”1 dollar i beredskap kan jämföras med 
7 dollar i katastrofrespons tack vare ma-
terialtillgänglighet, skolad personal och 
snabbare leveranser.”

Hur ett visst utbrott hanteras varierar myck-
et beroende på var det har hänt: I hanteringen 
av covid-19 har man sett allt från att hela städer 
lagts i karantän till att sterilisera stationer och 
vagnar av kollektivtrafik samt inhiberingar av 
större evenemang, eller till och med av alla icke-
kritiska eller icke-livsnödvändiga aktiviteter och 
affärsverksamheter. Samtidigt byggs (fält-)sjuk-
hus för att öka epidemihanteringens kapacitet. I 
några regioner har munskydd blivit obligatoris-
ka, medan i andra följs WHO:s rekommendation 
att inte använda dem i onödan. Information och 
desinformation leder till panikköp, som ännu 
förvärrar tillgängligheten av många produkter.

En populär åtgärd är att stänga gränser och 
inställa all transport mellan drabbade och icke-
drabbade regioner. Detta leder dock till nya pro-
blem: 

De (få) personer som väljer att inte följa re-
semeddelanden och varningar använder sig av 
alternativa rutter som inte kan övervakas, och 
som leder till smittans ytterliggare spridning, 
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som vi har sett under ebola-utbrottet (Nuzzo et 
al., 2014).

Ännu mera problematiskt är det att leveran-
ser till ett utbrottsområde drabbas av samma 
dilemma. Transportkostnader till utbrottsområ-
den stiger oproportionellt, medan det helt en-
kelt inte finns tillräckligt mycket transportka-
pacitet för att kunna försörja hälsovårdssyste-
met samt befolkningen i karantänområden. Så 
länge som ett fordon inte kan komma tillbaka 
från ett karantänområde är få transportföretag 
beredda att lämna tillbaka sin utrustning (for-
don, flygplan osv.) samt sina anställda i karan-
tän. Det leder till störningar i leveranskedjor av 
allt från medicin till näringslivsförsörjning i om-
rådet, och försvårar epidemihanteringen, vilket 
märktes snabbt i samband med covid-19 (Woo 
& Deng, 2020).

För att kunna leverera till epidemiområden 
utan att utsätta chaufförer och andra människor 
för epidemin, evalueras användningen av obe-
mannade transportmedel som till exempel drö-
nare. De har redan använts för serum- och blod-
leveranser i Rwanda (Fleming, 2018), men de 

svarar tyvärr inte ännu på denna storleksklass 
av efterfrågan.

Epidemins vidare ekonomiska effekter
Utöver själva covid-19-epidemin finns det en 
”infodemi” som WHO försöker motarbeta (Ad-
hanom Ghebreyesus & Ng, 2020) och som tycks 
vara mera smittande än själva viruset (Kuchar-
ski, 2020). Förutom epidemin och infodemin 
sprider sig även de ekonomiska effekterna av en 
epidemi. Företag måste räkna med insjuknande 
av sina anställda, samt de indirekta effekterna 
som orsakas av oro för sjuka familjemedlemmar 
och vänner. Det finns olika sätt på vilka företag 
hanterar epidemiutbrott. De är allt från att läg-
ga ner hela affärsverksamheten i området till att 
flytta tillverkning till andra platser, övergå till av-
vikande transportrutter samt ordna digitala mö-
ten om möjligt.

Företagens möjligheter är trots allt begränsa-
de av den industri de agerar i, men även företag 
inom samma bransch använder sig av olika sätt 
att hantera risker i leverantörskedjan. Det klas-
siska exemplet är Nokia versus Ericssons hante-

Röda korsets beredskapslager i Filippinerna. 

Foto: Kristjana Adalgeirsdottir
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ring av en brand hos deras gemensamma leve-
rantör (Norrman & Jansson, 2004).

Samtidigt har deras beslut, såväl som beslut 
att stänga all icke-livsnödig affärsverksamhet i 
vissa regioner, allvarliga konsekvenser för före-
tag själva såsom för deras leverantörer och kun-
der globalt. Redan i början av februari uppskat-
tades den ekonomiska drabbningen av fraktlin-
jer att gå ut på 350 miljoner dollar per vecka 
på grund av covid-19 (Paris, 2020). Det publice-
ras dagligen nya uppskattningar för specifika in-
dustrier, hamnar, och länder; och konsumenter 
kommer att se epidemins effekter på tillgänglig-
heten av ett stort sortiment av produkter. Utan 
att övergå till spekulationer gällande covid-19, 
finns det data från andra epidemier som Smith 
et al. (2019) har sammanställt. För att ge några 
exempel, har enligt Smith et al. (2019)
–  Liberias bnp-tillväxt sjunkit från 8,7 procent  
 år 2013 till 0,7 procent år 2014 och Sierra   
 Leones från 5,3 procent till 0,8 procent un- 
 der samma utbrott av ebola,
–  Mexicos handelsunderskott ökade med 27   
 procent under H1N1-utbrottet 2009,
–  Singapores turistindustri minskade med över  
 70 procent under sars-utbrottet 2003, och 
–  Zika-utbrottets (2015–2017) effekter kommer  
 att kosta hälsovårdssystemet 10 miljoner  
 dollar per insjuknad person över deras  
 livstid.

Alla affärsområden står ändå inte ut för en-
dast negativa effekter. E-handel, digitala mötes-
plattformer och online-undervisning är några av 
de få industrier som drar fördel av en sådan si-
tuation. Men de är nog undantag då man betrak-
tar den stora bilden.

Ekonomiska effekter orsakade av störningar 
och avbrott i leveranskedjor har observerats med 
hänsyn till andra epidemier (Kumar & Chandra, 
2010; Smith et al., 2019), men liknande effek-
ter finns också i samband med katastrofer (Ka-
chali et al., 2018), konflikter, eller handelskrig. 
Det som är mera specifikt för epidemier är irra-
tionellt beteende som orsakas av rädsla, vilket i 
sin tur framkommer som panikköp och panik-
relaterade marknadsstörningar i prissättningen, 
bland annat på börsen. Utöver det förekommer 
oförnuftigt beteende i form av stigmatisering, in-
te endast av patienter men av personer och pro-
dukter från ett visst land eller område (t.ex. und-
vikande av kinesisk mat under covid-19).

Sist men inte minst
Som Viral!-utställningen i vetenskapscentret 
Heureka år 2017 visade, kan många saker spri-
das: inte endast virus och bakterier, men också 
information, rykten, panik, mode, eller en gäsp-
ning. Den ekonomiska smittan finns bland an-
dra. Epidemier orsakar sina egna ekonomiska 
konsekvenser, som liknar sig till konsekvenser-
na av katastrofer, konflikter, handelskrig och de-
globalisering. Den exakta storleken av covid-19:s 
ekonomiska konsekvenser får bedömas senare, 
men vi vet att vi kan förvänta oss störningar och 
avbrott i leveranskedjor såväl lokalt som globalt. 

Irrationellt och främst panikrelaterat beteen-
de, som manifesterar sig i undvikande, plötsli-
ga vågor av inköp, pris- och börsspekulationer, 
stängda gränser och transportrutter, är känne-
tecknande för epidemier. Det gäller att undersö-
ka sådana beteendemönster för att kunna förstå, 
och om det behövs, motarbeta dem som orsakar 
socioekonomiska skador samt är till förfång för 
epidemihanteringen.

”Alla affärsområden står ändå inte ut 
för endast negativa effekter. E-handel, 
digitala mötesplattformer och online-
undervisning är några av de få indus-

trier som drar fördel av en sådan 
situation. Men de är nog undantag då 

man betraktar den stora bilden.”
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1. Inledning
Konkurrenskraft är ett begrepp med 
många innebörder. Det kan handla 
om lönekostnadernas relation till 
produktiviteten, om politiska och 
institutionella förutsättningar för 
långsiktig produktivitetstillväxt, 
om branschförskjutningar och om 
indirekta indikatorer, ofta i form 
av produktion eller export. 1) His-
toriskt har forskningen inom dessa 
områden i allt väsentligt baserats 
på enskilda branscher eller enskil-
da länder. Det betyder att den nöd-
vändiga insatshandeln – och de 
sysselsättnings- och produktivitets-
effekter den ger upphov till – inte 
har varit av något nämnvärt intres-
se (Timmer 2017). 2)  Under sena-
re år har dock det akademiska och 
politiska intresset alltmer kommit 
att riktas mot hur handeln med in-
satser skapar och sprider produk-
tivitet och konkurrenskraft inom 
och mellan länder – hur olika de-
lar av ekonomin knyts samman i 

Industrins konkurrenskraft i 
Finland och Sverige
Finland och Sverige har förlorat konkurrens- 
kraft sedan millennieskiftet. Den här förlusten 
är särskilt påtaglig i sambandet med och efter 
finanskrisen 2008; åren 1995–2007 var relativt 
framgångsrika. Den finländska konkurrens-
kraften har försvagats mer än den svenska och 
detta förklaras främst av en särskilt ogynnsam 
utveckling efter finanskrisen. Produktivitetstill-
växten har avsevärt justerats nedåt, i än högre 
grad i Finland än i Sverige.

Industrins sysselsättning krympte 2009–
2014, snabbare i Finland än i Sverige. Ensidigt 
fokus på sysselsättningen inom den del av 
ekonomin som klassificeras som tillverk- 
ningsindustrin leder dock till en betydande 
underskattning av industrins ställning i fin-
ländsk och svensk ekonomi. Flyttar vi blicken 
från branschdefinition till industrins produk-
tionsprocesser ökar industrisyssel- 
sättningen med mer än 50 procent.

Daniel Lind och Jon Tillegård
Daniel Lind har disputerat i ekonomisk historia vid 
Lunds universitet och arbetar som chefekonom på 
fackförbundet Akavia. Jon Tillegård är civilekonom 
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produktionsprocesser i syfte att färdigställa slut-
produkter.

Skälen till detta ökade intresse är bland an-
nat att teknikutvecklingen i allmänhet, och IKT 
i synnerhet, har gjort det lönsamt för företagen 
att öka sin specialisering, att det ökade insatsflö-
det som följer av detta har blivit en mer betydel-
sefull produktionsfaktor och att spridningen av 
ny teknik och kunskapsbaserat kapital tycks ha 
försämrats i västvärlden (OECD 2016; Ali-Yrk-
kö 2017a). 3)

Med utgångspunkt i att detta vertikala per-
spektiv är särskilt relevant för högspecialisera- 
de och handelsberoende länder, syftar den här 
artikeln till att för första gången jämföra fin-
ländsk och svensk industris konkurrenskraft 
med hänsyn tagen till samspelet mellan bran-
scher i den inhemska ekonomin och hur länder-
na – via import och export – deltar i den globa-
la ekonomin. 4) Vi utgår från tre definitioner av 
konkurrenskraft. Var och en av dessa analyseras 
i den här artikeln utifrån en huvudfrågeställning:

(1) I vilken utsträckning har Finland och Sve-

rige avindustrialiserats i termer av sysselsätt-
ning, när hänsyn tas till samspelet mellan bran-
scher i den inhemska ekonomin?

(2) Hur har industrins produktivitet utveck-
lats, när hänsyn tas till produktiviteten i indus- 
trins underleverantörsled?

(3) Hur har industrins globala marknadsandel 
utvecklats, när hänsyn tas till den ökade insats-
handeln inom och mellan länder?

Den studerade perioden är 1995–2014 och 
den statistik vi använder är hämtad från World 
Input-Output Database (WIOD). 5) Omvandling-
en till gemensam valuta (dollar) görs med väx-
elkurser. 6)  

”Den kanske mest framträdande struk-
turomvandlingen i västvärlden under ef-
terkrigstiden är industrins minskade rela- 
tiva och absoluta sysselsättning samt 
krympande andel av nominell bnp.”

Foto: Lehtikuva

Robot som kopplas till 5G-nätverket. ABB:s, Atosteks och Telias pilotprojekt kring artificiell intelligens presen-
terades i Helsingfors i juni 2019.
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2. Avindustrialisering

2.1 Bakgrund
Den kanske mest framträdande strukturomvand-
lingen i västvärlden under efterkrigstiden är in-
dustrins minskade relativa och absoluta syssel-
sättning samt krympande andel av nominell 
bnp. 7) Den här avindustrialiseringen inleddes 
något decennium efter andra världskriget och så 
gott som alla rika länder har därefter genomgått 
en sådan process, däribland Finland och Sveri-
ge (Baldwin 2017). 8) Den här utvecklingen har 
skapat en oro om att globaliseringen försvagar 
västvärldens konkurrenskraft och därmed un-
dergräver möjligheten till full sysselsättning och 
framtida reallöneökningar, kanske särskilt i spå-
ren av finanskrisen 2008 och den intensifierade 
avindustrialisering som därefter har skett (WTO 
2019). Detta har i sin tur bidragit till en politisk 
diskussion om industrins betydelse och hur in-
dustrins ställning kan stärkas (Europeiska kom-
missionen 2014).

Orsakerna till avindustrialiseringen finns det 

delade meningar om (van Neuss 2018), men ett 
grundläggande problem är att forskningen i allt-
för hög utsträckning endast har fokuserat på de 
förändringar som har skett inom den del av eko-
nomin som i nationalräkenskaperna klassificeras 
som ”tillverkningsindustrin”. Det betyder att det 
ökade samspelet mellan industrin och övriga de-
lar av ekonomin inte beaktas. 9)  En konsekvens 
av denna förskjutning i komparativa fördelar är 
därmed att en växande andel av den produk-
tion och sysselsättning som är nödvändig för att 
producera en industriprodukt exkluderas om ett 
strikt branschperspektiv anläggs i analysen. 10)  
Detta riskerar i sin tur leda till att avindustria-
liseringen överskattas (Ciriaci och Palma 2016; 
WTO 2019). För att ge en mer realistisk bild av 
industrins ställning i Finland och Sverige bör vi 
därför även beakta det samspel med övriga eko-
nomin som efterfrågan på industriprodukter ska-
par i industrins underleverantörsled. 11) Därutö-
ver bör vi även beakta det samspel som uppstår 
när industrin levererar insatser till andra bran-
schers produktionsprocesser. 12) 

Foto: Lehtikuva

En kvinna arbetar vid monteringslinjen vid Volvos fabrik i Torslanda nära Göteborg.
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2.2 Empirisk analys
Med input-output-analys (IO) kan vi beräkna 
hur mycket sysselsättning industrin genererar i 
sina underleverantörsled och i vilken utsträck-
ning industrin levererar insatser till andra de-
lar av ekonomin. 13)  Därmed kan vi fånga in in-
dustrins samspel – uppströms och nedströms – 
i den inhemska ekonomin och utifrån detta ska-
pa vertikalt baserade indikatorer på avindustri-
aliseringen, vilka på ett bättre sätt än det veder-
tagna (horisontella) perspektivet avspeglar hur 
industriproduktionen och moderna ekonomier i 
själva verket fungerar.

Av tabell 1 framgår att industrisysselsättning-
en i Finland år 2001 uppgick till 425 000. Det-
ta är det antal som sysselsattes i den del av eko-
nomin som klassificeras som tillverkningsindu-
strin. 14)  Om vi fokuserar på det antal sysselsat-
ta som krävs i alla delar av ekonomin för att mö-
ta efterfrågan på industriprodukter (uppströms) 
uppgår antalet ”industrisysselsatta” samma år 
till 522 000. Om vi till detta antal adderar de 
som sysselsätts i industrin av att producera in-
satser till andra branschers produktionsproces-
ser (upp- och nedströms), uppgick antalet an-
ställda i denna ”utvidgade” industri år 2001 i 
Finland till 622 000. 

Jämför vi Finland och Sverige över tid ser vi 
att utvecklingen mellan 2001 och 2014 har va-

rit jämförbar, med en något större procentuell 
minskning i industrin  (Standard för svensk nä-
ringsgrensindelning, SNI 10–33).

 i Finland, men med en motsvarande utveck-
ling till Sveriges nackdel om utgångspunkten är 
det vertikala perspektivet. Fokuserar vi på de två 
delperioderna – 2001–08 respektive 2008–14 – 
ser vi större skillnader. Som framgår av tabell 1 
utvecklades den finländska industrin starkt un-
der åren direkt efter millennieskiftet, med en 
mycket begränsad sysselsättningsminskning och 
då särskilt när samspelet med övriga ekonomin 
beaktas. Detta relativt sett mer omfattande ver-
tikala samspel ger en indikation om en ökad be-
tydelse av den inhemska insatshandeln i indu-
strins produktionsprocesser.

Även i Sverige tycks det som om insatsstruk-
turens betydelse ökade under den här perioden, 
men sysselsättningsnedgången var betydligt 
större i Sverige än i Finland oavsett vilken defini-
tion av industrins sysselsättning vi använder. Ef-
ter finanskrisen är trenden den omvända – i in-
dustrin (SNI 10–33) och i termer av sammanlagd 
upp- och nedströmssysselsättning minskade sys-
selsättningen snabbare i Finland än i Sverige un-
der åren 2008–14. Den här slutsatsen stärks om 
vi studerar åren 2009–14, då industrisysselsätt-
ningen minskade snabbare i Finland oavsett vil-
ken sysselsättningsdefinition vi utgår från.

Tabell 1. Olika definitioner av industrins sysselsättning. Tusental respektive procentuell förändring. 
Källa: WIOD och egna beräkningar.

Foto: Lehtikuva
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En aspekt att beakta i detta sammanhang är 
industrins branschstruktur. På ett övergripande 
plan är den likartad i Finland och Sverige, men 
några betydande skillnader föreligger. Bland an-
nat är pappersindustrin och dator- och elektro-
nikindustrin betydligt större i Finland och det 
omvända gäller för fordonsindustrin och metall-
industrin. Dessa skillnader i branschstruktur på-
verkar jämförelsen mellan Finland och Sverige. 
När vi beräknar tillväxten i finländsk industris 
uppströms sysselsättning mellan 2001 och 2014 
med svensk industris branschvikter blir – den 
självfallet hypotetiska – utvecklingen mer posi-
tiv än den faktiska. Det betyder att finländsk in-
dustri jämfört med den svenska har missgynnats 
av sin branschstruktur; med en svensk struk-
tur under perioden 2001–14 skulle uppströms-
sysselsättningen i Finland år 2014 ha varit drygt 
40 000 högre än vad som var fallet och den pro-
centuella minskningen sedan millennieskiftet 
hade nästan halverats. 15)

Hur har industrins andel av näringslivets sys-

selsättning utvecklats sedan millennieskiftet? 
Diagram 1 visar att den finländska industrins 
andel (SNI 10–33) minskade från 32 till 23 pro-
cent mellan 2001 och 2014 och att den svenska 
minskningen var lika stor i procentenheter – från 
29 till 20 procent. Den svenska industrins upp-
ströms sysselsättningsandel minskade med när-
mare 30 procent under perioden 2001–14, med-
an motsvarande minskning i Finland ”endast” 
uppgick till drygt 20 procent. Även när ned-
strömsperspektivet adderas minskade sysselsätt-
ningsandelen mer i Sverige än i Finland – med 
28 respektive 23 procent. Skillnaden i utveck-
ling mellan Finland och Sverige mellan 2001 och 
2014 har – oberoende av definition av industrins 
sysselsättning – enligt diagrammet uppstått ef-
ter finanskrisen; under åren 2001–08 är andels-
utvecklingen mycket likartad. 

Påverkas tolkningen av avindustrialiseringen 
efter finanskrisen av sysselsättningsutvecklingen 
i näringslivet i sin helhet? Ja, det gör den. Under 
den här perioden ökade näringslivets sysselsätt-

Diagram 1. Industrins andel av näringslivets sysselsättning, olika definitioner av industrins sysselsättning. 
Näringslivet definieras som 01–82 i Svensk näringsgrensindelning (SNI). Källa: WIOD och egna beräkningar.
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ning med fyra procent i Sverige, men minska-
de med sju procent i Finland. Om utvecklingen 
i det finländska näringslivet hade varit densam-
ma som i det svenska visar våra beräkningar att 
den finländska industrins andel av näringslivets 
sysselsättning – i termer av upp- och nedströms 
sysselsättning – hade minskat något snabbare än 
i Sverige under åren 2008–14 och för år 2014 ha-
de dess andel i diagram 1 justerats ned från 36 
till 34 procent.

Den kanske mest framträdande aspekten av 
diagram 1 är dock den påtagliga nivåskillnaden 
– i både Finland och Sverige – mellan indu-
strins (SNI 10–33) och de två andra sysselsätt-
ningsdefinitionernas andel av näringslivets sys-
selsättning. Utöver att den här skillnaden har 
ökat i Finland sedan millennieskiftet, uppgick 
industrins sysselsättning (SNI 10–33) i Finland 
och Sverige år 2014 endast till något mindre 
än två tredjedelar av industrins upp- och ned-
ströms sysselsättning. Det betyder att syssel-
sättningen i industrin (SNI 10–33) i både Fin-
land och Sverige underskattar det antal syssel-
satta som i någon del av ekonomin är involve-
rad i industrins produktionsprocesser med om-
kring 55 procent.

Om vi flyttar blicken från branschklassifice-
ringen i nationalräkenskaperna till industrins 
produktionsprocesser ökar således ”industrisys-
selsättningen” med mer än hälften. Vår slutsats 
blir därför att det vedertagna, branschspecifika 
perspektivet på ett betydande sätt underskattar 
industrins betydelse i Finland och Sverige. Ef-
tersom industrins sysselsättning är en av kon-
kurrenskraftsforskningens vedertagna indirek-
ta indikatorer, innebär den här underskattning-
en även att svensk och finländsk industris kon-
kurrenskraft underskattas och att denna under-
skattning för Finlands del har ökat sedan mil-
lennieskiftet.

Slutligen ser vi att Finland i termer av syssel-
sättning är något mer industriberoende än Sve-

rige. Detta gäller oavsett vilken indikator vi stu-
derar, men främst när nedströmsperspektivet in-
kluderas. Det indikerar att finländsk industri, re-
lativt den svenska, spelar en viktigare roll som 
underleverantör i den inhemska ekonomin.

3. Vertikal produktivitet

3.1 Bakgrund
Inom den nationalekonomiska – neoklassiska 
– huvudfåran bestäms arbetsproduktiviteten av 
humankapitalet, kapitalstocken och totalfaktor-
produktiviteten. 16)  Det perspektiv som anläggs 
i den här forskningen är i allt väsentligt att stu-
dera enskilda branscher eller länder (Carvalho 
2014). Det betyder i sin tur att den nödvändi-
ga insatshandeln – och de sysselsättnings- och 
produktivitetseffekter den ger upphov till – in-
te beaktas och därmed att endast ett steg i pro-
duktionsprocessen analyseras (Gu och Yan 2017; 
Timmer 2017; Brondino 2019).

Under senare år har dock huvudfårans intres-
se för ett vertikalt produktivitetsperspektiv ökat 
– att ta hänsyn till och inkludera produktivitets-
utvecklingen längs hela produktionskedjan, na-
tionellt och globalt. Skälen till detta är bland an-
nat det intensifierade samspelet mellan bran-
scher, en framväxande forskning om hur pro-
duktivitetsförändringar på mikronivå kan påver-
ka makroekonomins produktivitetstillväxt, far-
hågor för att spridningen av kunskapskapital 
och ny teknik fungerar sämre än tidigare samt 
hur framväxten av globala värdekedjor påver-
kar de inblandade företagens produktivitet. 17)  

Detta nymornade intresse knyter an till några 
oortodoxa forskningsinriktningar som under ef-
terkrigstiden mer explicit har intresserat sig för 
produktivitetens vertikala aspekter. Ur ett IO-
perspektiv är den centrala frågan hur mycket ar-
bete som krävs i ekonomin i sin helhet för att 
producera en slutprodukt. 18) 

En andra oortodox inriktning tar sin ut-
gångspunkt i ett evolutionärt perspektiv på hur 
teknisk utveckling skapas och sprids i ekono-
min. 19)  Den här inriktningen syftar till att öpp-
na den svarta lådan och att försöka förstå vad 
som driver den tekniska utveckling som gyn-
nar totalfaktorproduktiviteten. Samspelet inom 
och mellan branscher är här centralt – hur pro-

”Vår slutsats blir därför att det vedertagna, 
branschspecifika perspektivet på ett be- 

tydande sätt underskattar industrins 
betydelse i Finland och Sverige.”
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3.2 Empirisk analys
Utifrån IO-beräkningar, och i termer av tak-ko-
efficienter, visar diagram 2 att det år 2001 kräv-
des 12,5 sysselsatta i den finländska ekonomin 
och närmare 11 i den svenska för att produce-
ra en industriprodukt till ett värde om en miljon 
dollar. 22)  Under åren fram till finanskrisen för-
bättrades produktiviteten snabbt, uttryckt som 
ett minskat arbetskraftsbehov per produkt: i Fin-
land med drygt tio procent per år och i Sverige 
med något mindre än nio procent. Detta resulte-
rade i produktivitetskonvergens – i diagram 2 ut-
tryckt som en fallande kvot mellan Finland och 
Sverige. En konsekvens av finanskrisen 2008 var 
en avsevärd nedjustering av produktivitetstill-

”En konsekvens av finanskrisen 2008 var  
en avsevärd nedjustering av produkti- 
vitetstillväxten, i än högre grad i Finland 
än i Sverige.”

duktionen organiseras och hur samspelet mellan 
enskilda företag och branscher påverkar makro-
ekonomins funktionssätt.

En tredje inriktning hör hemma i den nykey-
nesianska traditionen. Med utgångspunkt i de 
klassiska politiska ekonomerna, IO-teorin och 
Sraffas (1960) subsystem, utvecklar Pasinet-
ti (1973, 1981, 1993) en tillväxtteori med fokus 
på produktionsprocessen. Teorin söker svaret på 
frågan hur en ”ren” arbetsekonomi – där pro-
duktionen endast utförs av den primära produk-
tionsfaktorn arbete – och dess produktivitet ut-
vecklas över tid som en konsekvens av enskilt 
och kollektivt lärande. 20)  Detta lärande bidrar 
till den tekniska utvecklingen, vilken i sin tur på-
verkar hur mycket och vilka insatser som krävs 
för att slutproducera en produkt.

För att fånga denna dynamik etablerar 
Pasinetti begreppen vertikalt integrerade sek-
torer och den totala arbetskraftskoefficienten 
(tak). 21)  Tak-koefficienten uttrycker hur många 
sysselsatta som krävs i den inhemska ekonomin 
för att slutproducera en produkt.

Diagram 2. Vertikal produktivitet, definierad som antal sysselsatta som krävs i den inhemska ekonomin för att 
producera en industriprodukt till ett värde om en miljon dollar. Källa: WIOD och egna beräkningar.
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växten, i än högre grad i Finland än i Sverige. 
Mellan 2009–14 minskade den finländska indu-
strins tak-koefficient med så lite som 1,2 pro-
cent per år, att jämföra med 3,7 procent i Sve-
rige. Som en konsekvens av detta vidgades pro-
duktivitetsgapet igen och uppgick år 2014 till 
drygt 20 procent: 5,9 sysselsatta per industripro-
dukt i Finland och 4,8 i Sverige. Detta innebär 
att skillnaden i produktivitetsnivå var högre i 
slutet av den studerade perioden än vid millen-
nieskiftet. 23)

Under perioden 2001–14 minskade arbets-
kraftsbehovet per industriprodukt i den inhem-
ska ekonomin med drygt 50 procent i båda län-
derna. Denna halvering visar hur central en väx-
ande (global) efterfrågan är för att upprätthål-
la industrins ställning i ländernas produktions-
system. En andra slutsats är att det bakom den 
som helhet betraktad mycket likartade utveck-
lingen mellan länderna sedan millennieskiftet 
döljer sig två distinkta faser: först konvergens, 
därefter divergens.

En möjlig förklaring till det större arbets-
kraftsbehovet i finländsk industri är att den im-
porterar mindre insatser per produkt – att en 
mindre andel av den nödvändiga förädlingen 
(löner och vinster) därmed genereras i något 
annat land. Allt annat lika skulle detta innebä-
ra ett större behov av arbetskraft i den inhem-
ska ekonomin för att slutproducera produkten. 
År 2001 var det så. I Finland uppgick industrins 
importmultiplikator – den import som genereras 
någonstans i ekonomin när efterfrågan på indu-
striprodukter ökar med en enhet – till 0,28 och 
i Sverige till 0,32. Detta betyder att en större an-
del av den nödvändiga sysselsättningen fanns 
inbäddad i den svenska insatsimporten och där-
med att skillnaden i produktivitetsnivå hade va-
rit mindre om den finländska multiplikatorn ha-
de legat på samma nivå som den svenska.

Vad som har hänt sedan millennieskiftet är att 
importmultiplikatorn har ökat i båda länderna, 
men mycket snabbare i Finland – med 37 res-
pektive fem procent. Konsekvensen av detta är 
att den finländska multiplikatorn sedan 2010 är 
högre än den svenska och att den skillnaden har 
ökat därefter. Detta betyder i sin tur att den skill-
nad i inhemsk produktivitetsnivå – och därmed 
konkurrenskraft – till svensk fördel som förelåg 

år 2014 hade varit något större om den svenska 
importmultiplikatorn hade legat på samma (hö-
ga) nivå som den finländska.

4. Global marknadsandel

4.1 Bakgrund
En av världsekonomins mest framträdande 
strukturförändringar under efterkrigstiden är 
den snabbt växande utrikeshandeln. Sedan någ-
ra decennier har dessutom den globala handelns 
sammansättning ändrats i riktning mot en ökad 
andel insatser – och därmed en ökad global när-
varo av tillväxtländer i allmänhet och Kina i syn-
nerhet. 24)  Det som ofta definieras som globala 
värdekedjor har i spåren av detta snabbt etable-
rats. De utgör i dag en central del av världseko-
nomin och spelar en avgörande roll för hur det 
globala produktionssystemet fungerar.

Den här utvecklingen förklaras främst av att 
ny IKT har gjort det möjligt för industriföretagen 
att organisera produktionsprocesser som är mer 
sekventiella och som lättare kan lokaliseras obe-
roende av nationsgränser. Länder specialiserar 
sig därför på olika delar av produktionsproces-
sen och använder i högre utsträckning än tidi-
gare importerade insatser för att producera sina 
produkter. Detta är vad som definierar vertikal 
specialisering och innebär att insatsimportens 
andel av en exportprodukt har ökat i västvärlden 
sedan 1970-talet (Pahl och Timmer 2019). 25)

I ljuset av den här strukturomvandlingen har 
det vuxit fram en konsensus inom forskningen 
om att utrikeshandeln och industrins konkur-
renskraft inte längre primärt bör förstås utifrån 
vedertagen (och bruttobaserad) produktions- 
och exportstatistik som baseras på enskilda 
branscher och länder, utan i vilken utsträckning 
branscher och länder bidrar till den nödvändiga 
förädlingen (nettobaserad) längs de globala vär-
dekedjorna. 26)  Om forskningen – och politiken 
– inte anammar detta vertikala perspektiv riske-
rar vi således att dra felaktiga slutsatser om län-
ders och branschers konkurrenskraft samtidigt 
som vi kan missförstå handelns betydelse för 
tillväxt och sysselsättning. Lamy (2011) menar 
till och med att bibehållandet av det vedertag-
na perspektivet försvårar globala handelssam-
arbeten och förstärker geopolitiska spänningar. 
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Med utgångspunkt i forskningens konsen-
sus föreslår Timmer med flera (2013) ett föräd-
lingsvärdeperspektiv på industrins internationel-
la konkurrenskraft. Denna vertikalt orienterade 
indikator – definierad som globala värdekedje-
inkomster (GVKI) – fångar in länders förmåga 
att på den globala marknaden konkurrera om 
de nödvändiga produktionsaktiviteterna längs 
den globala industriproduktionens värdekedjor 
– och därmed förmågan att generera inkomster 
och sysselsättning i det egna landet. 

4.2 Empirisk analys
Hur stora förädlingsvärden – globala värdekedje-
inkomster (GVKI) – genereras någonstans i fin-
ländsk respektive svensk ekonomi, i syfte att 
möta världens efterfrågan på industriprodukter? 
Med utgångspunkt i WIOD och dess globala IO-
modell framgår av diagram 3 att Finlands och 
Sveriges GVKI-nivå var oförändrad under den 
andra hälften av 1990-talet, men att den tog fart 
efter millennieskiftet och därefter växte snabbt 

fram till finanskrisen, vilken i sin tur resulterade 
i en snabb minskning av GVKI-nivån. 27)  Däref-
ter har vi sett en återhämtning i Sverige, men i 
Finland kvarstår den låga nivån.

Sammantaget innebär detta att den finländ-
ska GVKI-nivån år 2014 endast uppgick till 70 
procent av nivån före finanskrisen, medan mot-
svarande andel i Sverige uppgick till närmare 
90 procent. Samtidigt låg världens sammanlag-
da GVKI-nivå 20 procent högre 2014 än 2008.

 Den svagare utvecklingen visavi världens 
GVKI-nivå indikerar att Finlands och Sveriges 
konkurrenskraft har försämrats efter finanskri-
sen. Av diagram 3 framgår att Sveriges andel 
av världens GVKI ökade mellan 1995 och 2005. 
Därefter har andelen minskat snabbt – och då 
främst som en omedelbar effekt av finanskrisen. 
Mellan 2007 och 2014 minskade den svenska an-
delen med 31 procent, till drygt 0,6 procent av 
världens GVKI. Det betyder att sex promille av 
de löner och vinster som krävdes i någon del av 
ekonomin i något land för att producera världens 

Diagram 3. Industrins GVK-inkomster och dess andel av världens GVK-inkomster. Källa: WIOD och egna  
beräkningar.
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efterfrågan på industriprodukter genererades i 
Sverige. 28) Den finländska andelen av världens 
GVKI utvecklades på ett likartat sätt som den 
svenska från 1995 och framåt, men nedgången 
inleddes något år senare, direkt i samband med 
finanskrisen. Sedan 2007 har den finländska an-
delen av världens GVKI minskat med 44 pro-
cent, till drygt 2,5 promille. Som en konsekvens 
av detta försämrades konkurrenskraften (kvo-
ten) visavi Sverige med 18 procent. 

En möjlig förklaring till denna finländska 
konkurrenskraftsförlust kan vara en ogynnsam 
branschstruktur – att finländsk industri väger 
tyngre i branscher som har haft en särskilt svag 
återhämtning efter finanskrisen i termer av GV-
KI. Så är dock inte fallet, snarare tvärtom. När vi 
beräknar den svenska GVKI-nivån år 2014 med 
den finländska industrins branschvikter sedan 
2008 blir denna hypotetiska nivå några procent 
högre än den faktiska. För Finlands del innebär 
detta att landets relativa försvagning efter finans-
krisen hade varit än mer markerad om den fin-
ländska industrin hade haft en svensk bransch-
struktur. Detta gäller trots att GVKI-nivån för da-
torer och elektronik i Finland har minskat med 
närmare 60 procent sedan finanskrisen. Om den 
här branschen exkluderas hade Finlands andel 
av världens GVKI minskat med 35 procent se-
dan finanskrisen. 29)

kraft har ökat. Detta innebär att fokus riktas mot 
hur industriföretagen organiserar sin produktion 
och samarbetar med underleverantörer och kun-
der, nationellt och globalt, i syfte att färdigstäl-
la sina produkter. 

Med detta förhållningssätt och utifrån tre 
definitioner av konkurrenskraft är vår slutsats 
– med stöd av en i analysen konstaterad fort-
satt avindustrialisering och krympande globala 
marknadsandelar – att Finland och Sverige, i lin-
je med den generella trenden i västvärlden, har 
förlorat konkurrenskraft sedan millennieskiftet. 
Den här förlusten är särskilt påtaglig i samban-
det med och efter finanskrisen 2008; åren 1995–
2007 var relativt framgångsrika.

En andra slutsats är att den finländska kon-
kurrenskraften har försvagats mer än den svens-
ka och att detta främst förklaras av en särskilt 
ogynnsam utveckling efter finanskrisen. Under 
den här perioden, 2009–14, krympte industrins 
sysselsättning – oberoende av hur den definie-
ras – snabbare i Finland, den vertikala produkti-
vitetstillväxten var betydligt lägre och förlusten 
i global marknadsandel var större.

Vår tredje slutsats är att ett ensidigt fokus på 
sysselsättningen inom den del av ekonomin som 
i nationalräkenskaperna klassificeras som till-
verkningsindustrin leder till en betydande un-
derskattning av industrins ställning i finländsk 
och svensk ekonomi. Den här underskattningen 
har ökat i Finland sedan millennieskiftet. Flyt-
tar vi blicken från branschdefinition till indu-
strins produktionsprocesser ökar industrisyssel-
sättningen med mer än 50 procent.

Vår fjärde slutsats, avslutningsvis, är att Fin-
land och Sverige är mycket små industrinatio-
ner och att marknaden därmed är i det närmaste 
oändlig; den andel av de löner och vinster som 
krävs i någon bransch i något land för att mö-
ta världens efterfrågan på industriprodukter och 
som genereras i Finland eller Sverige är betyd-
ligt lägre än en procent.

Bakom dessa slutsatser har vi identifierat tre 
nyanserande faktorer. Den första handlar om att 
Finland i några avseenden har påverkats nega-
tivt av sin branschstruktur – och då främst av 
den mycket svaga utvecklingen i dator- och elek-
tronikbranschen sedan finanskrisen. Detta kom-
mer främst till uttryck i att den finländska in-

”Finlands relativa försvagning efter 
finanskrisen hade varit än mer marke-
rad om den finländska industrin hade 

haft en svensk branschstruktur.”

5. Avslutning

5.1 Utgångspunkter och huvudresultat
Den här artikelns utgångspunkt är, i linje med 
den forskningskonsensus som har etablerats un-
der senare år, att en ökad specialisering inom 
och mellan länder, och en ökad betydelse av det 
kunskapsbaserade kapitalet i samtida tillväxt-
processer, innebär att behovet av vertikalt base-
rade analyser av produktivitet och konkurrens-
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dustrins uppströms sysselsättning hade mins-
kat betydligt mindre med en svensk bransch-
struktur.

En andra nyanserande faktor är den svaga 
sysselsättningsutvecklingen i det finländska nä-
ringslivet; med en svensk utveckling hade den 
finländska industrins andel av näringslivets sys-
selsättning sedan finanskrisen fallit tillbaka mer 
än den svenska.

Den tredje faktorn är att skillnaden i produkti-
vitetstillväxt till Sveriges fördel efter finanskrisen 
hade varit något större om vi beaktar den snabbt 
ökade användningen av importerade insatser i 
den finländska industrins produktionsprocesser.

än i dag och att kraven på arbetsgivarna ökar i 
detta avseende. För svenskt vidkommande me-
nar vi även att urholkningen av finansieringen 
av den högre utbildningen – en fråga som politi-
ken förbiser trots en avsevärd minskning av re-
surserna per student sedan 1990-talet – är cen-
tral. I detta ligger även åtgärder för att locka hög-
kompetent arbetskraft från utlandet. 

Utöver detta argumenterar OECD (2015, 2016) 
för att en produktivitetshöjande politik bör bli 
mer ”holistisk”. Det är ett synsätt som vi sym-
patiserar med. Med detta avses bland annat att 
beakta att växande inkomstskillnader kan för-
sämra ekonomins produktiva bas och att låg-
lönejobb sänker den aggregerade produktivite-
ten. En annan aspekt av det holistiska perspek-
tivet är att minska det stora glappet mellan den 
kompetens som finns tillgänglig och den kompe-
tens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Där-
till effektiviseras allokeringen av humankapitalet 
om jämställdheten förbättras, diskrimineringen 
minskar och den sociala rörligheten tar steg i rätt 
riktning. Ett högt välbefinnande i arbetet gynnar 
industrins konkurrenskraft.

”Marknaden är i det närmaste oändlig; 
den andel av de löner och vinster 

som krävs i någon bransch i något land 
för att möta världens efterfrågan på 

industriprodukter och som genereras i  
Finland eller Sverige är betydligt lägre 

än en procent.” ”Det som bör vara landvinningar som 
alla företag kan investera i och dra nyt-
ta av, så som automatisering kopplad 
till artificiell intelligens, har hittills främst 
gynnat vissa delar av näringslivet.”

5.2 Hur främja industrins
konkurrenskraft?
Vad krävs för att stärka finländsk och svensk in-
dustris långsiktiga konkurrenskraft? På en fun-
damental nivå handlar det om välfungerande 
marknader, frihandel och en modern infrastruk-
tur. Med utgångspunkten att industrin ligger i 
den teknologiska fronten vill vi dock betona be-
tydelsen av en klok innovationspolitik och hur 
en sådan bidrar till att flytta denna front. I en ge-
nomgång av forskningen menar Bloom med fle-
ra (2019) att vissa åtgärder är effektiva på kort 
sikt, men att andra är mer effektiva på lång sikt 
och att politiken tenderar att fokusera för myck-
et på den korta sikten. På kort sikt är skattein-
citament för FoU och offentlig finansiering av 
forskning centralt, men ju längre sikten blir de-
sto större fokus bör riktas mot humankapitalet.

Det innebär att utbildningssystemet och dess 
roll i det livslånga lärandet bör prioriteras mer 

En annan aspekt, utöver innovationspolitiken 
och det holistiska synsättet, som bör lyftas i det-
ta sammanhang är att spridningen av ny teknik 
och kunskap tycks ha försämrats inom länder, 
med konsekvensen att skillnaden i produktivi-
tetstillväxt mellan de globalt orienterade (stor-)
företagen och övriga företag har ökat. Det som 
bör vara landvinningar som alla företag kan in-
vestera i och dra nytta av, så som automatise-
ring kopplad till artificiell intelligens, har hittills 
främst gynnat vissa delar av näringslivet. Detta 
leder till frågor om hur mottagliga de inhemskt 
orienterade företagen är för den utveckling som 
främst sker i de globalt orienterade företagen, 
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men även i vilken utsträckning som den teknik 
och kunskap som utvecklas är företagsspecifik 
och endast med betydande komplementära in-
vesteringar kan spridas till fler.

Den här spridningsaspekten har blivit allt vik-
tigare eftersom en större del av det produktivi-
tetsskapande kapitalet klassificeras som insatser 
och därmed sprids i ekonomin via insatsstruk-
turen. En viktig aspekt, utöver att politiska och 
branschmässiga stuprörsperspektiv har blivit än 
mer skadliga, för enskilda företag är därför att 
som underleverantör knyta upp sig mot de glo-
balt orienterade företagen; att bli en indirekt ex-
portör är – i ljuset av de resurser som krävs och 
de svårigheter som små- och medelstora företag 
kan möta i sin egen exportsatsning – ofta gott 
nog och gynnar samhällsekonomin. Med tanke 
på deras omfattning och betydelse för den sam-
tida tillväxtprocessen är de kunskapsintensiva 
företagstjänsterna därför en nyckel för Finland 
och Sverige som industrinationer. Det handlar 
inte om industrin eller tjänstesektorn – det hand-
lar om både och.

Fotnoter

1)  Se t ex Timmer m fl (2013), Koopman m fl (2014), Gu 
och Yan (2017), Criscuolo och Timmis (2018), Peneder 
och Streicher (2018), WTO (2019), Konjunkturinstitutet 
(2019) och WEF (2019).
2)   Carvalho (2014) definierar en ekonomi utan insats-
handel som en horisontell ekonomi. Författaren menar 
att en sådan ekonomi saknar realism, men att den är ut-
gångspunkten i nationalekonomins huvudfåra – den 
neoklassiska teorin. En vertikal ekonomi definieras som 
en ekonomi där insatser handlas mellan dess olika delar 
och som slutligen blir en färdig produkt. 
3) En betydande del av det kunskapsbaserade kapitalet – 
t ex FoU, mjukvara, patent, organisationsutveckling, vida-
reutbildning, design och varumärke – klassificeras i natio-
nalräkenskaperna huvudsakligen som löpande konsum-
tion. Det betyder att de sprids i ekonomin via insatsstruk-
turen, inte via kapitalstocken. Därmed har handeln med 
insatser blivit en mer betydelsefull kanal för produktivi-
tet och konkurrenskraft. Se Jones (2013) för en diskussion 
om distinktionen mellan insatser och kapitalvaror.
4)  Den här artikeln relaterar till några av de perspektiv 
som anläggs i Seppälä (2014). Främst handlar det om be-
hovet av att fokusera på samspelet mellan branscher och 
länder och att ny statistik och nya empiriska metoder 
krävs för att förstå den pågående strukturomvandlingen. 

Se även Ali-Yrkkö m fl (2016), Ali-Yrkkö m fl (2017a) och 
Ali-Yrkkö m fl (2017b).
5)  Se Dietzenbacher et al (2013) och Timmer et al (2016) 
för en beskrivning av databasen: http://www.wiod.org/
home.
6)  Växelkurserna finns här: http://www.wiod.org/databa-
se/wiots_pyp16.
7) Om hänsyn tas till prisutvecklingen blir bilden av avin-
dustrialiseringen i termer av förädlingsvärden ofta en an-
nan. Det beror på den högre produktivitetstillväxten i in-
dustrin än i övriga delar av ekonomin och den relativpris-
förändring som följer av detta. I Finland och Sverige har 
industrins andel av inflationsjusterade bnp, enligt FN-or-
ganet Unidos statistik, minskat efter finanskrisen 2008, 
men ligger fortfarande betydligt högre än under perio-
den 1970–95.
8) Svensk industris andel av nominell bnp nådde, enligt 
Unido, sin högsta nivå i mitten av 1970-talet och har där-
efter fallit tillbaka. Motsvarande finländska andel nådde 
sin högsta nivå runt millennieskiftet. Se Rodrik (2016) för 
en diskussion om användbarheten av nominella respek-
tive fastprisberäknande andelar av bnp.
9) Se flera bidrag i Fontagné och Harrison (2017). Sepp-
älä (2014) menar att gränsen mellan industrin och tjäns-
tesektorn har suddats ut och att uppdelningen nume-
ra är irrelevant.
10) Framför allt har branschen för företagstjänster un-
der de senaste decennierna blivit en alltmer betydelse-
full underleverantör till industrin. Se t ex Criscuolo och 
Timmis (2018).
11)  Detta perspektiv definieras ofta som ”uppströms”. 
Skälet till detta är att det handlar om de insatsleveranser 
som i tidigare produktionsled har krävts för att industri-
produkten, i ett sista led, ska kunna färdigställas.
12)  Detta perspektiv definieras ofta som ”nedströms”. 
Skälet till detta är att industrins insatser produceras i syf-
te att användas i kommande steg i de andra branscher-
nas produktionsprocesser, vilka slutligen leder fram till en 
färdig produkt.
13)  Se Lind (2014) för en presentation av de empiris-
ka metoder som används i den här artikeln. IO-analysens 
grunder återfinns i Leontief (1936, 1941). Se Miller och 
Blair (2009) för en genomgång av många av dess appli-
kationer.
14)  Enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI) utgörs till-
verkningsindustrin av branscherna 10–33.
15) Tillväxten i finländsk industri i termer av uppströms 
sysselsättning under åren 2001–14 var mest ogynnsam 
i annan transport (-57%), datorer och elektronik (-57%) 
och textil (-44%). Motsvarande branscher i Sverige är da-
torer och elektronik (-57%), tryck och media (-50%) och 
textil (-44%). För datorer och elektronik har utvecklingen i 
Finland varit särskilt ogynnsam sedan finanskrisen (-51%). 
Detta har resulterat i att dess andel av industrins upp-
ströms sysselsättning har minskat från 16 till elva pro-
cent. I Sverige har uppströmssysselsättningen i datorer 
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och elektronik minskat med 34 procent sedan finanskri-
sen och dess andel av industrins sysselsättning har mins-
kat från nio till sju procent.
16)  Totalfaktorproduktiviteten är den del av arbetspro-
duktiviteten som inte förklaras av en bättre utbildad ar-
betskraft eller en ökad kapitalanvändning per anställd. 
Därmed blir totalfaktorproduktiviteten en restpost – en 
residual. Vad som driver totalfaktorproduktiviteten förkla-
ras dock inte av den neoklassiska teorin. 
17) Se t ex OECD (2015, 2016), Acemoglu m fl (2016), 
Timmer (2017), Restuccia och Rogerson (2017), Timmer 
och Ye (2018), Criscuolo och Timmis (2018), Jona-Lasinio 
och Meliciani (2019), Acemoglu m fl (2019) och Carvalho 
och Tahbaz-Salehi (2019).
18)  Med utgångspunkt i Leontief (1936, 1941) är Carter 
(1970) en tidig föregångare inom detta område.
19)  Nelson och Winter (1982) och Rosenberg (1982).
20)  Även i nya modeller med fokus på spridningen av 
produktivitet är utgångspunkten en ”ren” arbetsekono-
mi, där arbete och insatsprodukter omvandlas till slut-
produkter. Se t ex Criscuolo och Timmis (2018) och Ace-
moglu m fl (2019).
21)  Se t ex De Juan och Febrero (2000), Timmer (2017) 
och Brondino (2019) för tillämpningar av Pasinettis totala 
arbetskraftskoefficienter.
22) Den här analysen baseras på fastprisberäknad pro-
duktionsstatistik. Information om fastprisberäkningen 
finns här: http://www.wiod.org/protected3/data13/up-
date_dec14/Sources_methods_pyp_dec2014.pdf.
23)  När vi bryter ner industrin i åtta delbranscher var 
produktivitetstillväxten under perioden 2009–14 lägre 
i Finland än i Sverige i sju av dessa; endast kemi och lä-
kemedel avviker från mönstret. I verkstadsindustrin (SNI 
25–30, 33) minskade arbetskraftsbehovet med drygt 20 
procent i Sverige, men var oförändrat i Finland. Med en 
negativ produktivitetstillväxt om åtta procent har utveck-
lingen i den finländska dator- och elektronikindustrin va-
rit särskilt ogynnsam efter finanskrisen.
24) Se Baldwin (2016, 2017, 2019) och WTO (2019) för 
översikter. Se Ali-Yrkkö m fl (2017a) för en översikt med 
utgångspunkt i Sverige och Finland. De visar bl a att in-
satsernas andel av Finlands respektive Sveriges export 
har ökat över tid och att andelen uppgår till tre fjärdede-
lar i Finland och till två tredjedelar i Sverige.
25) Efter finanskrisen har dock tillväxten i de globala vär-
dekedjorna mattats av betänkligt (OECD 2017; WTO 
2019).
26)  Se till exempel OECD (2013), Koopman m fl (2014) 
Johnson och Noguera 2017 och WTO (2019). Seppälä 
(2014) menar att vedertagen handelsstatistik kan vara vil-
seledande eftersom den inte ger någon indikation om 
var längs värdekedjan som den nödvändiga förädling-
en genereras. 
27) Åren 1995–99 baseras på SNI 2002 och åren 2000–14 
på SNI 2007.
28)  Motsvarande sysselsättningsandel uppgår – p g a en 

betydligt högre produktivitetsnivå än den globala indu-
striproduktionens genomsnitt – till ungefär en femtedel 
av GVKI-andelen.
29) Den finländska andelen av världens GVKI var år 2014 
något högre när branschen för datorer och elektronik in-
kluderas än när den exkluderas. Det betyder att den här 
branschens globala marknadsposition år 2014 – trots 
den svaga utvecklingen sedan finanskrisen – var något 
starkare än för den finländska industrin i sin helhet.
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Uttrycket ”en liten öppen exportberoende ekono-
mi” är knappast främmande för någon finlända-
re, åtminstone för den som följer med ekonomiska 
frågor. Liten beror naturligtvis på vad man jämför 
med och hur man mäter. Bruttonationalprodukten 
(bnp) är drygt 230 miljarder euro, men per capita 
med drygt 45 000 euro 1)  ligger Finland klart över 
OECD:s genomsnitt. Några direkta hinder för utri-
keshandeln förekommer inte heller om man bort-
ser från de ekonomiska sanktionerna mot Ryss-
land. Men vi är självfallet ytterst beroende av vad 
som äger rum inom världshandeln. Jag skall här 
granska Finlands export i ljuset av tillgänglig statis-
tik och lämnar i det här sammanhanget de två öv-
riga definierande begreppen, liten och öppen, där-
hän. Först i alla fall som bakgrund några ord om 
den finska utrikeshandelns utveckling under de se-
naste cirka tre decennierna.   
    
En kursorisk tillbakablick
Den finska ekonomin har under de senaste 25 åren 
påverkats av sådana händelser som recessionen i 
början av 90-talet, den finska mobilindustrins upp-
gång och fall, IT-aktiebubblan, den internationella 
råvaruboomen och finanskrisen 2008, för att näm-
na några brytningspunkter. 2)   Allt detta har natur-
ligtvis inverkat på utrikeshandeln.

Sovjetunionens kollaps och den påföljande ex-

Max Oker-Blom
är docent .

Exporten har varit koncentrerad 
till de tjugo största exportföreta-
gen, men koncentrationen har 
minskat från att ha varit över 
hälften till cirka 40 procent. 
Den framtida exporten ligger i 
händerna på dagens små och 
medelstora företag, och dem 
som sysslar med tjänster och 
digitala produkter.
   En utmaning är att engagera 
medelstora eller något större 
företag i att exportera sina 
produkter. De kan enligt uppgift 
nog fungera som underleveran-
törer till ett större företag, men 
att på egen hand bedriva export 
upplevs många gånger som allt-
för utmanande.

Finlands export 
– några reflektioner
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portminskningen bör självfallet också nämnas. 
År 1989 var Sovjetunionen Finlands största ex-
portland och motsvarade cirka 15 procent av 
Finlands varuexport. Då Sovjetunionen splittra-
des minskade den finska exporten drastiskt från 
toppåret 1989. Samtidigt sjönk likväl importen 
mera, vilket antyder att recessionen i betydande 
grad hade inhemska orsaker. 3) 

Devalveringen 1991 förbättrade Finlands kon-
kurrenskraft. Handelsbalansens överskott ökade 
hela 90-talet, i huvudsak till följd av världshan-
delns expansion, och nådde sin kulmen vid mil-
lennieskiftet. Speciellt skogs- och elektronikin-
dustrin bidrog till den positiva exportutveckling-
en. Toppåret 2000 hade elektronikindustrin över-
tagit skogsindustrins ledande roll och utgjorde 
en tredjedel av exportens värde. Den uppgick 
till cirka 20 miljarder euro, mätt med 2015 års 
penningvärde, och bestod av bland annat mo-
biler, telekommunikationsutrustning och elek-
troniktillbehör.

Att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet 
påverkade världshandeln negativt, men i Fin-
land växte trots allt den inhemska IKT-produk-
tionen och exporten, men samtidigt sjönk pri-
serna på olika kommunikationstekniska produk-
ter. Detta ledde till en värdeminskning av expor-
ten. De stigande råvarupriserna försvagade ock-
så handelsbalansen.

Den internationella finanskrisen, som tillspet-
sades av Lehman Brothers konkurs i mitten av 
september 2008, kom snabbt att påverka real-
ekonomin. Utrikeshandelns värde sjönk dras-
tiskt. Från toppen av trenden i början av 2000-ta-
let sjönk både exporten och importen med un-
gefär en tredjedel. Den här recessionen var bå-
de djupare och mer omfattande än tidigare eko-
nomiska nedgångar.

I och med att mobilexporten kollapsade och 
då Finlands export till stor del bestått av inves-
teringsprodukter har exportens utveckling varit 
mer beroende av exportländernas konjunkturer 
än tidigare. Då råvarupriserna återigen steg efter 
att finanskrisen upphört utvecklades handelsba-
lansen negativt.

Utrikeshandelns värde sjönk på 2010-talet. 
Detta har kopplats ihop med att industriproduk-
tionen av högteknologi sjönk bestående och den 
höga finländska kostnadsnivån i jämförelse med 
nivån i konkurrentländerna.

Skogs- och metallindustrins produkter utgjor-
de fortfarande i mitten av förra årtiondet de bä-
rande elementen i den finska exporten, trots att 
den förra sjunkit med hälften sedan 1989 till cir-
ka 20 procent.

Som motvikt till den sjunkande exporten har 
leveranserna av personbilar till Tyskland från bil-
fabriken i Nystad och kryssningsfartyg från var-
vet i Åbo verkat.

Enligt Tullens statistik var Tyskland Finlands 
största exportland under första hälften av år 
2015 med en andel på 14,1 procent. Därefter följ-
de Sverige med 9,7, USA med 7,3, Nederländer-
na med 6,7 och Ryssland med 5,9 procent. Ex-
portandelen till Ryssland hade sålunda halve-
rats sedan 2008.

Nuläge
År 2018 var värdet av exporten 91 miljarder eu-
ro. I beloppet ingår såväl varu- som tjänsteex-
port. Det här motsvarar 39 procent av bnp. Im-
portens relation till bnp var vid samma tidpunkt 
38,5 procent. Exporten har först nu återhämtat 
sig från kollapsen 2009. 4)

Enligt Tullens statistik var varuexportens vär-
de 63,8 miljarder euro år 2018. Skogsindustrin 
representerar fortsatt cirka 20 procent. Här in-
går pappersindustrin med cirka 16 och trävaror 
med drygt 4 procent. Från toppåren i början av 
2000-talet har elektronikindustrin sjunkit till cir-
ka 12 procent. Kemiindustrin svarar för 19 och 
metallindustrin och -produkter för mer än 15, 
och maskiner för knappa 13 procent. Olika slag 
av fordon uppgår till drygt 8 procent. Livsmed-
elsexporten svarar för endast 2 procent. 5)

Tyskland är fortsatt Finlands viktigaste ex-
portpartner med en andel på cirka 15 procent av 

”Utrikeshandelns värde sjönk på 
2010-talet. Detta har kopplats ihop med 

att industriproduktionen av högtekno-
logi sjönk bestående och den höga fin-

ländska kostnadsnivån i jämförelse med 
nivån i konkurrentländerna.”
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Den finländska exportens sammansättning: den totala exporten, varuexporten samt tjänsteexportens andel 
och värde över tid.
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varuexporten. Sverige kommer på andra plats 
med 10,3 procent. USA ligger på 6,7 och Ryss-
land har ytterligare sjunkit till 5,2 procent. Av 
den totala varuexporten utgör Asien nu 14,9 pro-
cent. 6)

Tjänsteexporten uppgår till 28 miljarder 
euro och utgör sålunda knappt 30 procent av 
totalexporten. Här avses olika slag av IKT-tjäns-
ter. 7)  Också juridiska, revisions-, administra-
tiva, reklam- och marknadsföringsutredningar 
och arkitekt- samt ingenjörstjänster ingår. Drygt 
hälften av tjänsteexporten går till EU. Det är lik-
väl skäl att notera att sådana tjänster som ingår i 
varans pris, såsom marknadsföring och produkt-
utveckling, inte registreras separat, vilket bety-
der att tjänsteexporten de facto är större än vad 
Tullen uppger. Också monteringsservice och ut-
bildning kan vara en del av varans pris beroen-
de på avtalsförhållandets längd. 8) Därtill kan det 
tänkas att en viss verksamhet genom att upptas 
i ett större bolag förvandlas till koncernintern.     

Några reflektioner
Av de ovan refererade uppgifterna kan man dra 
många konklusioner. En sak är i alla fall klar. 

Att Finland är exportberoende är ingen tom fras 
med tanke på att exportens värde motsvarar cir-
ka 40 procent av bnp. Vidare syns den geogra-
fiska omorienteringen av exporten tydligt, ned-
gången av elektronikexporten likaså. 9) Tjänste-
exportens ökade betydelse är likaså viktig att no-
tera. Det som däremot förekommer mindre i of-
fentligheten är vilken typ, närmast storleksord-
ning, av företag, som är engagerade i exportsek-
torn. Detsamma gäller redogörelser för varuex-
porten mer i detalj.

Om man betraktar Tullens statistik rörande ut-
rikeshandel med varor enligt företagens storleks-
klass framgår att vid en jämförelse mellan tredje 
kvartalet 2018 och 2019 så uppgick exporten för 
företag inom sektorn små och medelstora före-
tag under kvartalet till litet över 2 miljarder eu-
ro, medan de stora stod för nästan 11,4 miljar-
der euro. 10)  Det betyder att de små och medel-
stora företagen utgör 13 och de stora 74 procent. 
13 procent är odefinierade. 

Ett företag, som har en omsättning på, säg 
mellan 50 och 200 miljoner euro, är ännu inte 
ett särskilt stort företag i en internationell jämfö-
relse, oberoende av EU:s definition av små och 
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medelstora företag. Om man till exempel stu- 
derar Talouselämäs förteckning över de 500 
största finska företagen noterar man att span-
net ligger mellan 22 miljarder och 100 miljoner 
euro. 11)  Av dem har knappa tvåhundra företag 
en omsättning mellan 100 och 200 miljoner eu-
ro. Men det hindrar naturligtvis inte att ett före-
tag med en omsättning på 50 miljoner, och upp-
åt, kan ha en betydande export. En utmaning lär 
i alla fall vara att engagera medelstora eller nå-
got större företag i att exportera sina produkter. 
De kan enligt uppgift nog fungera som underle-
verantörer till ett större företag, men att på egen 
hand bedriva export upplevs många gånger som 
alltför utmanande. 12)  

Enligt uppgift har exporten varit koncentrerad 
till de tjugo största exportföretagen, men kon-
centrationen har under de senaste åren mins-
kat från att 2002 varit 56 till cirka 40 procent tio 
år senare. 13) 

direkt på företag som är sysselsatta med virtuel-
la produkter, till exempel spel och liknande. För 
dem är ju marknaden global och för dem gäller 
andra utmaningar än för varuexportörer. 

En annan synpunkt vid sidan av företagens 
storlek som också borde få mer synlighet, och 
som jag berört ovan, är tjänsteexporten. Det tor-
de inte vara helt ogrundat att förutspå att den 
framtida exporten ligger i händerna på dagens 
små och medelstora företag, och dem som syss-
lar med tjänster och digitala produkter. Alla in-
satser för vår exportberoende ekonomi är själv-
fallet välkomna. Ju mer diversifierad exporten är 
desto mindre konjukturkänslig kan man anta att 
den är. I dagens globaliserade värld gäller det att 
anpassa sig till utländska värdekedjor. 15) Men 
det handlar också om att satsa på utveckling och 
forskning, kvalitet både när det gäller produkter 
och service, stärka sitt varumärke,  och sörja för 
personalens utbildningsnivå. 16)    

”Det torde inte vara helt ogrundat att 
förutspå att den framtida exporten  

ligger i händerna på dagens små och 
medelstora företag, och dem som 

sysslar med tjänster och 
digitala produkter.”

Om man betraktar varuexporten mer detalje-
rat, det vill säga en förteckning över värdet på 
336 varukategorier under de fyra senaste åren  
14) kan man bland annat notera att en överras-
kande stor del fortsatt består av olika råvaror, 
såsom diverse raffinerade oljeprodukter, mine-
raler, plast och trä. Andelen maskiner, tele-, ra-
dio- och tv-apparater, elmaskiner, olika slags 
fordon och personbilar, transportmedel och far-
tyg samt färdiga varor överlag har likväl ökat. 
Detsamma gäller mätnings- och kontrollinstru-
ment samt medicinska instrument. Den ökande 
förädlingsgraden är sjävfallet en anmärknings-
värd trend.    

Synpunkterna ovan, både när det gäller före-
tagsstorlek och varukategori, passar likväl inte 
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Fotnoter

1) Se Budjetöversikt 2020, Finansministeriets publikatio-
ner 2020:3 varav framgår att bnp år 2018 var 234,5 mil-
jarder euro. Den siffran är likväl inte slutligt fastställd. För 
2019 förutspås den vara 242,4 miljarder. OECD iLibrary, 
siffrorna avser 2018 och har här omvandlats till euro.
2) Se ”Suomen ulkomaankaupan lyhyt historia”, Euro & Ta-
lous 5/2015 på vilken tillbakablicken här är baserad.
3)  Aa.
4) Se Jouko Kangasniemi, Ulkomaankauppa, EK, 
27.1.2020.  
5)  Aa.
6)  Aa.
7) Information and Communication Technology.
8)  Aa.
9)  Se Juhana Aunesluoma, Sakari Heikkinen, Kasperi La-
vikainen, Yli sata vuotta globalisaation aalloilla – Suomen 
ulkomaankauppa ja kauppapolitiikka 1800-luvun lopulta 
nykypäivään, Talous ja yhteiskunta 1/2018 s. 56 där förfat-
tarna bl.a. konstaterar att nedgången i Nokias mobilex-
port efter finanskrisen är den största förändringen i Fin-
lands elektronikexport. Dennna nedgång har delvis kom-
penserats av tjänsteexporten.  Se också Pertti Haaparan-
ta, Saara Tamminen, Sakari Heikkinen, Juhana Aunesluo-
ma, Katariina Nilsson Hakkala, Jussi Kiviluoto, Kasperi La-
vikainen ja Aarne Rissanen, 100 vuotta pientä avotalout-
ta – Suomen ulkomaankaupan kehitys, merkitys ja näky-
mät, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan jul-
kaisusarja 73/2017. Det är skäl att märka att utredningen 
utgår från det inhemska förädlingsvärde exporten gene-

rerar, inte från exportens bruttovärde som tullstatistiken 
opererar med. Den här distinktionen påverkar likväl inte i 
nämndvärd grad synpunkterna i denna artikel.
10) På finska pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset 
eller -sektori) och på engelska small and medium sized 
enterprises (SME). Med små företag avses sådana som 
har en personal på 10 till 49 personer och en omsättning 
på 10 miljoner eller alternativt en balans på högst 10 mil-
joner. Ett mellanstort företag har högst 249 anställda och 
en omsättning på maximalt 50 miljoner alternativt en 
balans på högst 43 miljoner.  I Tullens statistk (pk-yrityk-
set) ingår också mikroföretag, dvs. de som är mindre än 
små, resten är sk. stora företag. 
11) Talouselämä 500, 2019. De fem största företagen är 
Nokia (22 miljarder euro), Neste (14,9), Nordea (12,7), Sto-
ra Enso (10,486) och UPM-Kymmene (10,483). 
12)  Framkommit i diskussioner med EK:s ekonom Jouko 
Kangasniemi, som inom organisationen svarar för bl.a. 
uppgifter om Finlands utrikeshandel. 
 13) Se t.ex. den i fotnot 9 nämnda utredningen 73/2017 
s. 12.
14)  Förteckningen har vänligen ställts till undertecknads 
förfogande av Anssi Kaarna vid Tullen och omfattar åren 
2016-2019. För 2019 har endast de tre första kvartalen 
kunnat beaktas.
15) Se fotnot 9 och artikeln där s. 58.
16)  Se den i fotnot 9 nämnda utredningen s. 12 där man 
bl.a. konstaterar att exportföretagens personal i allmän-
het har en högre utbildningsnivå än övriga företag.
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I Sverige är det Finansinspektionen (FI) som 
koordinerar insatserna för att se till att svensk-
arna har en tillräckligt hög nivå av ekonomiskt 
kunnande och för att de får nödvändig utbild-
ning för det. Målet som regeringen har gett Fi-
nansinspektionen är att ”stärka konsumenter-
nas ställning på finansmarknaden genom fi-
nansiell folkbildning”. I FI:s årsredovisning för 
2019 konstateras att alla konsumenter på en 
välutvecklad digital finansmarknad behöver 
göra val: För att få ut lön och betala räkning-
ar krävs ett bankkonto, och för att köpa en bo-
stad behöver de flesta ett bostadslån. Alla kan 
ha stor nytta av någon form av försäkring. Med 
kunskaper om att spara, betala, försäkra, låna 
och hur pensionssystemet fungerar ökar möj-
ligheten att göra medvetna personliga val, he-
ter det i Finansinspektionens årsredovisning. 1) 

Förutom grundläggande kunskaper i privat-
ekonomi och om det finansiella systemet, be-
höver konsumenter enligt FI känna till sina rät-
tigheter och skyldigheter och var det finns obe-
roende information och möjlighet att få råd 
och hjälp. Många svenska konsumenter sak-
nar i dag enligt FI:s bedömning kunskap som är 
nödvändig för att göra medvetna val. 2)

Medvetna val och medvetenhet verkar som 
framgår ovan vara viktiga ledord för FI:s verk-

Richard Brander 
är pol.dr och senior 

kommunikationsexpert 
vid Finlands Bank.

I Sverige koordinerar Finansinspek-
tionen satsningarna på finansiell 
folkbildning. Det sker främst genom 
ett nätverk som kallas Gilla din 
ekonomi, med aktörer från både 
den offentliga och privata sektorn. 
En granskning av situationen i 
Sverige är intressant eftersom man 
också i Finland försöker förbättra 
medborgarnas ekonomiska läskun-
nighet.

Finansiell folkbildning i Sverige 
är ett nätverkssamarbete
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samhet inom finansiell folkbildning. Genom att 
informera om fakta och utbilda i finanskunskap 
vill myndigheten bidra till att öka konsumenter-
nas medvetenhet om privatekonomi. Detta ar-
bete sägs ske parallellt med andra konsument-
skyddande insatser av FI på finansmarknaden.

Den svenska regeringen ställer i ett så kallat 
regleringsbrev ganska detaljerade krav på hur 
Finansinspektionen ska rapportera om sitt arbe-
te för att förbättra den finansiella folkbildning-
en: FI ”ska redovisa hur insatser för att stärka 
konsumenternas finansiella förmåga har genom-
förts. Deltagandet i utbildningsinsatserna inom 
finansiell folkbildning ska redovisas uppdelat på 
kön. Redogörelse ska även lämnas för de model-
ler som används för utvärdering av de insatser 
som rör finansiell folkbildning och vilka insatser 
som vidtagits med anledning av resultatet av ut-
värderingen.” 3) I regleringsbrevet sägs det också 
att sju miljoner kronor av FI:s budgetanslag på 
623 miljoner kronor för år 2020 beräknas avsät-
tas ”för satsningar inom konsumentområdet för 
genomförande av finansiell folkbildning”.

En central komponent inom folkbildnings-
arbetet är samverkan mellan relevanta aktörer. 
Man utgår från att samarbete inom finansiell 
folkbildning, både mellan myndigheter som FI, 
Konsumentverket och Pensionsmyndigheten och 
andra aktörer, ger bättre resultat och bredd i ak-
tiviteterna än om alla skulle arbeta skilt för sig. 
En stor del av insatserna sker via det nationella 
nätverket Gilla din ekonomi, som leds av Finans-
inspektionen och som har sammanlagt 84 myn-
digheter, organisationer och företag som med-
lemmar. 4)

Undersökning om finansiell förmåga
För att kunna planera verksamheten inom nät-
verket Gilla din ekonomi genomför Finansin-
spektionen vart tredje år en undersökning om 
de svenska hushållens finansiella förmåga. Se-
nast skedde det år 2018. Ett år tidigare undersök-
tes förskolebarns matematiska förståelse och be-
kantskap med hållbar finansiell utveckling, och 
året innan var ungas kunskap om vardagsekono-
mi föremål för en undersökning.

 
Nätverket Gilla din ekonomi bildades 2010. 

Finansinspektionen har alltså en drivande roll i 
nätverket och det är FI som finansierar kansliet, 
där tre tjänstemän arbetar med finansiell folk-
bildning. Kansliets självständiga roll garanteras 
av det egna budgetmomentet. Kansliet sköter ad-
ministrativa ärenden och koordinerar projektar-
betet samt ansvarar för att utbildningsmaterialet 
är relevant och tillgängligt.

Det löpande arbetet bedrivs av kansliet i sam-
arbete med programrådet samt av de olika ut-
bildningsinsatsernas egna projektledare och ar-
betsgrupper. Programrådet träffas minst sex 
gånger per år, och det uppges fatta beslut i såväl 
operativa som taktiska frågor.

Programrådet består av representanter från 
flera nätverksmedlemmar. För att starta ett ut-
bildningsprojekt inom nätverket eller att bli nät-
verksmedlem ska ett förslag och motivering pre-
senteras och godkännas av nätverkets program-
råd. Företag, organisationer och myndigheter 
som vill samarbeta om privatekonomisk folk-

”Förutom grundläggande kunskaper 
i privatekonomi och om det finansiella 
systemet, behöver konsumenter enligt 

Finansinspektionen känna till sina 
rättigheter och skyldigheter och var 

det finns oberoende information och 
möjlighet att få råd och hjälp.”
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bildning i en oberoende miljö sägs vara välkom-
na att ansöka om medlemskap. Medverkan i nät-
verket ska ske utgående från ett intresse att ”ide-
ellt främja privatekonomisk förståelse”. 5) Beslut 
om nya medlemmar i nätverket fattas av pro-
gramrådet på särskild ansökan. 

Beträffande utbildningsprojekten inom ra-
men för Gilla din ekonomi heter det att nätver-
ket ordnar ”målgruppsanpassade privatekono-
miska utbildningar för deltagare som vidareför-
medlar kunskapen”. Detta innebär i praktiken att 
projekten inte tar sikte på att utbilda slutanvän-
dare, utan snarare sådana personer som kan fö-
ra informationen vidare, enligt principen ”edu-
cate the educator”.

Nätverk för att fatta välgrundade beslut
Alla utbildningsprojekt ska enligt målsättningar-
na ha ”tydliga och i största möjliga mån mätbara 
mål och delmål som presenteras som lägesrap-
porter i nätverkets programråd och vid utvalda 
tillfällen för nätverksmedlemmarna”.

Det är intressant att notera att bakgrunden 
till bildandet av nätverket var ett privat initia-
tiv. Ylva Yngveson, tidigare svensk deltagare i 
EU-kommissionens expertgrupp, EGFE, och Pe-
ter Knutsson, före detta ordförande i EU:s råd-
givande expertkommitté för konsumentfrågor 
på finansiella tjänsteområdet, FIN-USE, bjöd år 
2010 in ett flertal centrala aktörer som represen-
terande olika intressen för att ta reda på om det 
fanns förutsättningar för en nationell samling in-
om området privatekonomisk folkbildning.

Omkring 35 representanter från finansbran-
schen, intresseorganisationer, myndigheter och 
departement sammankom därefter till ett möte 
där det beslutades att bilda ett nätverk, för att 
samordna krafterna och dra största möjliga nyt-
ta av resurserna. Detta var starten för Gilla din 
ekonomi. 6)

Enligt Gilla din ekonomis webbplats är det 
fortfarande Ylva Yngveson som sammankallar 
programrådet. 7)

Nätverkets vision är att ge konsumenter i hela 
Sverige, i alla åldrar, ”bättre möjligheter att klara 
kraven i samhället att kunna fatta olika privat-
ekonomiska beslut i livet. Alla konsumenter ska 
ha tillräckliga kunskaper för att kunna fatta väl-
grundade, medvetna ekonomiska beslut om sin 

privatekonomi”, heter det i nätverksplanen för 
Gilla din ekonomi.

Av Finansinspektionens närmaste samarbets-
partners bland myndigheter ingår både Konsu-
mentverket och Pensionsmyndigheten i Gilla din 
ekonomi och i dess programråd. I programrådet 
sitter också företrädare för till exempel Swed-
bank, Fondbolagens förening och Unga aktiespa-
rare. Det sammanlagda medlemsantalet i pro-
gramrådet är 14, inklusive en företrädare för Gil-
la din ekonomi-kansliet vid Finansinspektionen.

Presentation av neutrala fakta
Över 80 myndigheter, organisationer och före-
tag är alltså medlemmar i nätverket. Bland dessa 
finns samtliga fyra storbanker i Sverige: Han-
delsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Ock-
så Svenska Bankföreningen är medlem liksom 
branschorganisationen Svensk Försäkring. Bland 
övriga medlemmar kan nämnas Finansdeparte-
mentet, Skatteverket, Kungliga Myntkabinettet 
– Sveriges ekonomiska museum och Lärarför-
bundet. 8)

Medlemmar ska vara företag, myndighet, or-
ganisation eller annan juridisk person och ha de 
tillstånd som verksamheten fodrar. Kansliet sam-
ordnar nätverksträffar för medlemmarna en till 
två gånger per år.

En central princip inom nätverket och spe-
ciellt då Gilla din ekonomi-nätverkets logo an-
vänds är att det inte får ske någon försäljning 
av finansiella produkter och tjänster, utan en-
bart presentation av neutrala fakta. I praktiken 
tryggas detta genom att någon av tjänstemännen 
från Gilla din ekonomi-kansliet deltar i samtliga 
utbildningsprojekt.

Vilken typ av utbildningar organiserar då Gil-
la din ekonomi? Genom att bekanta sig med nät-
verkets webbplats får man en god inblick i det-
ta. Ett bra exempel är ”Trygga din ekonomis-
ka framtid” som är en tvådagarskurs för vux-
na med brett innehåll från det privatekonomis-
ka området såsom sparande, pensioner och för-
säkringar.  ”Efter genomförd kurs blir deltagar-
na certifierade informatörer. Deltagarna kan i sin 
tur utbilda och hjälpa andra genom studiecirk-
lar. Modellen med informatörer ger möjlighet till 
stor geografisk spridning och en effektiv kompe-
tensökning.”
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Ekonomikunskap för invandrare och 
föräldrar
”Livslångt lärande” är en viktig devis inom Gil-
la din ekonomi, med olika typer av satsningar 
för mellanstadiet (klasserna 7-9), gymnasierna, 
högskolor, föräldrar, vuxna och seniorer. ”Ny i 
Sverige” är en egen kategori med ekonomikun-
skap för invandrare.

Ett intressant exempel är ”Ditt barn & dina 
pengar”, som har tagits fram av Finansinspek-
tionen inom ramen för myndighetens uppdrag 
med finansiell folkbildning. ”Ditt barn & dina 
pengar” är en föräldraguide om pengar inklusive 
en 94-sidig bok som kan beställas gratis för ut-
delning av personer som träffar blivande första-
gångsföräldrar i sitt arbete. Vem som helst kan 
ladda ned pdf-versionen.

Det är främst olika myndigheter som FI har 
samarbetat med om boken såsom Centrala stu-
diestödsnämnden och Försäkringskassan, men 
även Fondbolagens förening bidrar med infor-
mation. Boken är indelad i tre delar: gravid, för-
älder och familj. Fokus ligger inte bara på vilka 
rättigheter svenskarna har och vilka stödformer 
som finns tillgängliga för familjerna, utan också 
på privata försäkringar och på hur man ska pla-
nera för ett eventuellt framtida sparande för sitt 
barn. ”Nu är den perfekta tiden att ta tag i din 
ekonomi!” heter det i förordet till boken för den 
blivande förstagångsföräldern. 10)

Under coronapandemin våren 2020 har 
tyngdpunkten i verksamheten i Gilla din ekono-
mi lagts på digitalt utbildningsmaterial. Nämnas 
kan till exempel ”Koll på cashen”, som är ett un-
dervisningsmaterial för elever i gymnasiet. Syftet 
sägs vara att öka ungdomarnas intresse för och 
kunskap om sin egen privatekonomi, samt un-
derlätta lärares undervisning i privatekonomiska 
frågor. Materialet består av fyra filmer med oli-
ka teman kopplat till privatekonomi. Det är Fi-
nansinspektionen, Konsumentverket och Krono-
fogden som tillsammans har lanserat program-
met. 11)

Sammanfattning
Det svenska exemplet är intressant att granska 
då man nu i Finland har inlett arbetet med att 
utforma en nationell plan för att främja ekono-
miskt kunnande. Följande centrala punkter i den 

svenska modellen har relevans för Finland:

•  Den svenska regeringen har gett ett tyd- 
 ligt mandat till en specifik myndighet,  
 Finansinspektionen, att ”stärka konsumen-
 ternas ställning på finansmarknaden genom  
 finansiell folkbildning”.
•  Mandatet backas upp av ett öronmärkt 
 årligt budgetanslag på sju miljoner kronor.
•  Finansinspektionen organiserar i huvud- 
 sak arbetet genom nätverket Gilla din 
 ekonomi, som har ett kansli på FI med två  
 projektledare och en kommunikatör.
•  Nätverket arbetar genom metoden ”utbilda  
 utbildare” för att den vägen befrämja finan- 
 siell folkbildning så mycket som möjligt in-
 om olika målgrupper på olika håll i Sverige.
•  FI och andra centrala myndigheter samar-  
 betar med privata företag och organisatio- 
 ner. Inom ramen för Gilla din ekonomi får   
 det inte ske någon försäljning av finansiella  
 produkter och tjänster, utan enbart pre- 
 sentation av fakta.

Även om det svenska exemplet är intressant kan 
modellen inte som sådan kopieras till Finland. 
Ytterligare studier måste göras där man också 
beaktar skillnader på den finansiella markna-
den mellan Sverige och Finland, liksom också 
skillnader i mandaten mellan olika myndighe-
ter. Åtminstone på en punkt kan Finland dock 
ta modell, och det gäller den tydliga koordine-
ringen mellan de olika aktörerna. Koordinering 
är något som till stor del saknas i Finland och 
detta har redan identifierats i det pågående ut-
vecklingsarbetet.

 Medborgarnas ekonomiska kunnande och fi-
nansiell läskunnighet befrämjas i Finland av fle-
ra olika myndigheter, och dessutom av flera tio-
tals aktörer inom den privata sektorn och tred-
je sektorn. Det råder brett samförstånd om att 
den verksamhet som stöder ekonomihantering-
en borde samordnas och följas upp mera effek-
tivt. Finlands Bank, Justitieministeriet och an-
dra centrala myndigheterna avtalade i början av 
2020 om att Finlands Bank ska utarbeta en natio-
nell strategi för ekonomihantering och samordna 
verksamheten i inledningsskedet. 12)

 Finlands Banks samordningsarbete har in-
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letts och en rapport om nivån på finländarnas 
ekonomiska kunnande har redan presenterats. 
Enligt den är den finansiella läskunnigheten 
god, men på sina håll finns det kunskapsluckor 
och den ekonomiska kompetensen hos medbor-
garna är inte alla gånger den bästa. 

 En internationell jämförelse är en central del 
av arbetet med den nationella strategin. Förutom 
det svenska exemplet ska också erfarenheterna 
från flera andra länder granskas utgående från 
det arbete som gjorts inom ramen för OECD:s 
internationella nätverk för finansiell utbildning, 
OECD/INFE, där Finlands Bank blivit medlem.

Terminologi

Eftersom vi jämför Finland med Sverige är det också viktigt att säga några ord om ter-
minologin. Det som på finska kallas ”taloudellinen osaaminen” eller bara ”talous- 
osaaminen” har på svenska i allmänhet översatts till ”ekonomiskt kunnande”. I Sverige 
talas som det framgår i artikeln ofta om ”finansiell folkbildning”, men det förekommer inte 
så mycket i Finland. På engelska används ”financial (economic) capability” vilket är ett vitt-
omfattande begrepp, som omfattar ekonomisk kunskap och förståelse, förmåga, självför-
troende och attityder, vilka i sin tur bestäms av personens tidigare erfarenheter, omstän-
digheterna samt personligheten.

På svenska kunde vi här använda ”ekonomisk förmåga”, som utöver den ekonomiska 
kompetensen också kan sägas omfatta ansvarstagande i ekonomiska frågor. Av central be-
tydelse är konsumentens förmåga att förstå sig på sin egen ekonomi och därtill hörande 
beslut, och sina egna ekonomiska beteendemönster.

”Financial literacy” eller ekonomisk läskunnighet är en term som används mycket in-
ternationellt. I sin enklaste form avses med ekonomisk läskunnighet förmågan att förstå 
ekonomiska grundbegrepp. Med ”financial wellbeing”, som kunde översättas med ” finan-
siell välfärd”, avses i sin tur förmåga att kunna ha kontroll över sin privatekonomi, att klara 
ekonomiska kriser, att kunna uppfylla sina ekonomiska målsättningar samt förmågan att 
kunna fatta sådana ekonomiska beslut, att man njuter av livet.

Ovanstående definitioner utgår från att individen handlar rationellt. Det betonas vars 
och ens ansvar för att söka efter, förstå och utvärdera olika ekonomiska omständigheter. 

Fotnoter 

1) https://www.fi.se/contentassets/db-
ba1799617349958abd31d1b5804cba/fi-arsredovis-
ning-2019.pdf
2) Ibid.
3) https://www.esv.se/statsliggaren/
regleringsbrev/?RBID=20353
4)  https://www.fi.se/contentassets/db-
ba1799617349958abd31d1b5804cba/fi-arsredovis-
ning-2019.pdf
5)  Nätverksplan för Gilla din ekonomi. Opublicerat doku-
ment, daterat 2019–02–21.
6)   https://gilladinekonomi.se/om/om-gde/
7)   https://gilladinekonomi.se/natverk/om/programrad/
 8) https://gilladinekonomi.se/natverk/om/medlemmar/
 9)  https://gilladinekonomi.se/utbildningar/om/kurs-
trygga-din-ekonomiska-framtid/
10)  https://dittbarnochdinapengar.se/
11)  http://www.kollpacashen.se/
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Daron Acemoglu och James A. Robinson nådde bästsäl-
jarstatus med sin bok Why Nations Fail. De framhöll skill-
naden mellan ”inklusiv” och ”extraktiv” ekonomisk till-
växt. Författarparet har överträffat sin tidigare prestation 
genom boken The Narrow Corridor. States, Societies and 
the Fate of Liberty. Med hjälp av en enkel figur med två ax-
lar – ”statens styrka” och ”samhällets styrka” – bygger de 
upp en stor berättelse med hjälp av hundratals anekdoter 
och mindre berättelser, med avstamp i Gilgamesh och med 
Rehn-Meidner-modellen som avslutning.

”Den smala korridoren” bestäms av balansen mel-
lan statens och samhällets styrka. Om staten är för svag 
blockeras friheten av ”normjärnburen”, eller ännu värre 
av ”Warre”, en ”frånvarande Leviathan”, i vilken männis-
kans liv är ”ensamt, fattigt, gräsligt, grymt och kort”, som 
Thomas Hobbes uttryckte det. Om staten är för stark i för-
hållande till samhället, blir regimen despotisk och explo-
aterande. Eliten berikar sig genom att använda staten och 
begränsar samtidigt allmänhetens frihet. En sådan ”despo-
tisk Leviathan ... tystar sina medborgare och struntar i de-
ras önskningar. Den dominerar dem, rådbråkar dem och 
mördar dem. Den stjäl frukten av deras arbete eller hjälper 
andra att göra det.” (s. 17)

Endast inne i korridoren kan frihet blomstra. Om ba-
lansen mellan stat och samhälle upprätthålls kan ”the Red 
Queen effect” (den röda drottningeffekten) råda; du mås-
te, som i sagan om Alice i underlandet, springa om du vill 
behålla din position. När staten stärks och tar över alltmer 
krävande uppgifter, måste också samhället aktivera sig för 

En stor berättelse om den 
smala frihetskorridoren
Daron Acemoglu och 
James A. Robinson be-
lamrar sin berättelse med 
färgstarka nya begrepp. 
Om balansen mellan stat 
och samhälle upprätt- 
hålls kan den röda 
drottning-effekten råda; 
du måste, som i sagan 
om Alice i underlandet, 
springa om du vill behålla 
din position. När staten 
stärks och tar över alltmer 
krävande uppgifter, måste 
också samhället aktivera 
sig för att hålla Leviathan 
tyglad.

AKTUELLA BÖCKER

Jan Otto Andersson 
är pensionerad nationalekonom 

från Åbo Akademi.
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att hålla Leviathan tyglad. Om samhället lyck-
as med detta stärks friheten och välståndet tack 
vare den röda drottning-effekten. Om samhället 
inte förmår kontrollera Leviathan lämnar landet 
korridoren och blir alltmer tyranniskt. Den eko-
nomiska tillväxten blir ”despotisk”. Om staten 
inte kan kontrollera samhället – om staten urar-
tar till en ”pappersleviathan” – uppstår laglöshet 
och anarki, förlust av både frihet och välstånd.

Färgstarka nya begrepp
Som framgår av denna skissartade introduktion 
belamrar Acemoglu och Robinson sin berättel-
se med färgstarka nya begrepp.  Författarna bryr 
sig inte om att definiera dem på andra sätt än med 
en mängd exempel. Kina – både det imperiala och 
kommunistiska – illustrerar den ”despotiska Levi-
athan”. Den ”frånvarande Leviathan” och ”nor-
mjärnburen” representeras av Tiw, en statslös 
nigeriansk folkgrupp, som bygger på släktband. 
Också Libanon utgör en frånvarande Leviathan, 
men formellt är Libanon en stat och betecknas 
som en ”pappersleviathan”, en statstyp som finns 
i många afrikanska länder i dag. ”Den tyglade Le-
viathan” och ”den röda drottning-effekten” pre-
senteras först med hjälp av England och USA. 

Författarna illustrerar vad som händer bero-
ende på vilken position ett land eller folk har i 
förhållande till korridoren, som växer snett upp-
åt från origo. Hur kan ett land komma in i kor-
ridoren? Vad kan leda till att det hamnar utan-
för den? Vilka faktorer avgör hur bred korrido-
ren är? Hur påverkar globaliseringen den libera-
la demokratins öde?

Boken engagerar sig sällan med andra teore-
tiker. De enda inspiratörerna verkar vara Tho-
mas Hobbes och Friedrich von Hayek. De drar 
i motsatta riktningar. Hobbes insåg nödvändig-
heten av en stark stat, men bortsåg från vikten 
av ett starkt medborgarsamhälle. Hayek förstod 
hur viktig en stat är, men han motsatte sig stat-
lig intervention och styrning i syfte att förbättra 
medborgarnas liv och frihet. 

Acemoglu och Robinson undviker den kon-
ventionella kapitalism/socialism-dikotomin. De 
ägnar inget intresse åt Adam Smith eller Karl 
Marx. Deras intresse riktar sig mot mindre kän-
da forna auktoriteter: den arabiska historikern 
Ibn Khaldoun, den kinesiska filosofen Shang 

Yang (född 390 f.Kr.) och den indiska lärde Kau-
tilya, som omkring 324 f.Kr. skrev Arthashastra 
– en avhandling om statskonst och rollfördel-
ningen mellan kasterna.

I och utanför korridoren
Fängslande är de parvisa jämförelser mellan län-
der i och utanför korridoren som tas upp i boken. 
Å ena sidan har vi det demokratiska, demilitarise-
rade och välmående Costa Rica, å andra sidan det 
våldsamma och korrumperade Guatemala. Under 
chockbehandlingen på 1990-talet lyckades Polen 
komma in i korridoren, men inte Ryssland trots 
försvagningen av statsmakten. Ett tredje historiskt 
intressant par är den schweiziska konfederatio-
nen och Brandenburg-Preussen. Båda tvangs av 
aggressiva grannar att bygga upp en stark armé. 
Schweiz utvecklades till en federation och flyttade 
in i korridoren, medan krigssatsningarna skuffade 
ut Preussen ur korridoren och ”snabbt utveckla-
des längs den despotiska vägen”. (s. 275)

Utvecklingen har ofta avgjorts av om arbets-
kraften varit fri eller tvångsrekryterad. Förekom-
sten av lönearbetsrelationer i den sydafrikanska 
industrisektorn bidrog till att underlätta en kom-
promiss mellan raserna, medan det i Sydrhode-
sia/Zimbabwe endast fanns gruvor och farmer 
som drevs med tvångsarbete.

Acemoglu och Robinson spårar den historis-
ka väg som den ”tyglade Leviathan” och ”den 
röda drottning-effekten” tagit. Det börjar i Aten 
med Solons och Kleisthenes statsförfattning-
ar. En viktig roll spelades av ostracismsystemet, 
med hjälp av vilket mäktiga individers dominans 
kunde stävjas.

Från Aten förflyttas läsaren till stadsstater-
na i norra Italien. Kommunbegreppet uppstod 
när medborgarna började utmana och störta 
sina kyrkliga och världsliga överlordar. Redan 
på 1000-talet revolterade en rad städer och på 
1100-talet följde Pisa, Siena, Milano, Genua, Flo-
rens, Pavia, Bergamo och Bologna efter. På väg-

”Den stora berättelsens sista hjälte är 
den svenska socialdemokratin, 
’kohandeln’ mellan arbetare, bönder 
och industrialister.”
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garna i Palazzo pubblico i Siena finns tre fres-
ker: Allegori över gott styre, Effekter av gott sty-
re och Allegori över dåligt styre. Författarna an-
vänder flera sidor för att analysera symboliken. 
Berättelsen fortsätter med sociala och tekniska 
innovationer som kännetecknade denna period, 
från ibruktagandet av det arabiska numeriska 
systemet och mekaniska klockor till dubbel bok-
föring och aktiebolag. Anekdoten om hur San 
Franciscus fick sitt namn för läsaren från Assi-
si till champagnemarknaderna i norra Frankrike.

Acemoglu och Robinson tar äran åt sig för 
att ha upptäckt ”den europeiska saxen” – för-
eningen mellan den romerska statens adminis-
trativa tradition och de germanska stammarnas 
rådplägningssammankomster. Bland alla teorier 
om varför Västeuropa blev det ledande området i 
världen fokuserar författarna på denna europeis-
ka sax och finner den vara överlägsen andra för-
klaringar. Frankrike, Nederländerna, Tyskland, 
England och Skandinavien gick in i den smala 
korridoren och blomstrade tack vare den röda 
drottning-effekten.

Oroande utveckling i USA
Berättelsen om den röda drottning-effekten tar 
sig därefter till andra sidan av Atlanten. Fören-
ta staternas historia tolkas i termer av hur fram-
gångsrik utveckling uppnås inom den smala kor-
ridoren. Skildringen svärtas emellertid av den 
djupa rasismen. En dramatisk anekdot – mordet 
på en svart man av en vit polis i Ferguson – öpp-
nar berättelsen. Ett genomgående tema i boken 
är hur frihet för viktiga grupper – svarta, ”obe-
rörbara”, kvinnor – har begränsats, med olyckli-
ga konsekvenser för hela samhället. Utveckling-
en i dagens USA behandlas med oro på grund av 
tre hot: ”Unshared Prosperity”, ”Unhinged Wall 
Street”, och ”Supersized Firms”. 

Den allt ojämnare inkomstfördelningen, den 
obehärskade finanssektorn och de överstora bo-
lagen leder till politisk polarisering och ekono-
misk ineffektivitet. Den försvagade tilliten till de 
demokratiska institutionerna, såväl i staten som 
i medborgarsamhället, leder till ”a Zero-Sum Red 
Queen” och riskerar att kasta ut landet från den 
smala frihetskorridoren.

Den stora berättelsens sista hjälte är den 
svenska socialdemokratin, ”kohandeln” mellan 

arbetare, bönder och industrialister. Efter trettio- 
talsdepressionen inledde Sverige det som skulle 
bli ”ett ikoniskt exempel på den samtidiga expan-
sionen av statens och samhällets kapacitet, fram-
driven av den röda drottning-effekten”. (s. 467)

Fångar läsarens fantasi
Boken är välskriven. De snabba övergångarna 
från individuella öden till fascinerande kultu-
rer och samhällen, från forntida myter till da-
gens problem, fångar läsarens fantasi. Det är för-
vånande att två akademiskt erkända ekonomer 
har skrivit boken. Inte en enda matematisk for-
mel eller statistisk tabell; endast den återkom-
mande enkla figuren med den smala korridoren 
och pilar som visar hur samhällena har utveck-
lats utanför eller innanför, in i eller ut ur korri-
doren. Inga hänvisningar i själva texten, men 
omfattande bibliografiska essäer till varje kapi-
tel i slutet av boken. Referenslistan sträcker sig 
över 32 sidor. 

Var jag besviken för att boken innehöll så lite 
teoretiska reflektioner eller att den var stum om 
hur man ska mäta de två grundläggande makt-
variablerna eller graden av frihet och välstånd? 
Knappast alls! Kaskaden av exempelfall stärkte 
berättelsens trovärdighet. Men några luckor vill 
jag ändå framhålla. Var kommer nationalism och 
imperialism in i bilden? Är chanserna för länder 
som befinner sig utanför korridoren att uppnå en 
långsiktig utveckling så dåliga som författarnas 
exempel och prognoser framställer det? Är Kina, 
Indien och Ryssland dömda att misslyckas? Bo-
ken stimulerar till många funderingar och antag-
ligen också till ny forskning.

Daron Acemoglu 
och James A.  
Robinson: The 
Narrow Corridor. 
States, Societies 
and the Fate of 
Liberty. Viking, an 
imprint of Pen-
guin Books, 2019, 
558 sidor.
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Då man tar i tu med en memoar fokuserad 
på eurokrisen skriven av en person som än-
nu verkar som aktiv påverkare inom Euro-
peiska centralbanken (ECB) är den första 
frågan som inställer sig vad syftet med bo-
ken är. Chefdirektör Olli Rehn anger i för-
ordet som motiv att det skrivits en massa 
strunt on eurokrisen. Han kan ge bättre be-
sked ty han var med. Som ekonomikomis-
sionär var han ansvarig för att koordinera 
krishanteringen.   

Det är naturligt att han vill ge sin syn på 
saken då han under krisen blev hårt kriti-
serad både för att driva igenom dyra stöd-
paket och för att tvinga krisländerna till en 
alltför drastisk budgetåtstramning. 

Huruvida han har några andra motiv 
kan läsaren bara spekulera i. Boken ger 
ställvis intryck av att vara en kampanjbok, 
då den målar upp ett självporträtt av en 
fotbollsälskande företagarson från lilla S:t 
Michel som blev en ledande aktör i den 
ekonomiska politiken i Europa. 

Oklart blir då vilken post han har sikte 
på. I alla fall friar han inte direkt till det fin-
ska folket vars njugga inställning till stöd-
paketen boken mellan raderna sågar. Sna-

Roger Wessman
är frilansskribent, 

föreläsare och konsult.  
Han följde eurokrisen som 

forskningsdirektör på Nordea. 

Förre ekonomikommissionär Olli Rehn 
medger i sin bok nackdelarna med 
EU-kommissionens linje i skötseln av 
eurokrisen. De drastiska sparåtgärder-
na fördjupade till 
exempel depressionen i krisländerna. 
Han betonar dock att de politiskt 
realistiska alternativen skulle ha varit 
värre för alla parter. Utan stödpaketen 
skulle krisländerna ha tvingats till ännu 
djupare sparåtgärder.

EU-kommissionärens försvarstal: 
Alternativet skulle ha varit värre
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rare verkar boken skriven för en internationell 
publik. Han nämndes ju i fjol före boken utkom 
i samband med spekulationerna för ny chef för 
ECB och Internationella Valutafonden (IMF), så 
en post av denna typ kan ju finnas i tankarna.

Stödpaketen var finanspolitisk 
stimulans
Rehn förefaller mycket irriterad över kritiken att 
kommissionen skulle ha förespråkat en åtstram-
ningspolitik som fördjupade den ekonomiska re-
cessionen i krisländerna. Han påpekar med fog, 
att utan stödpaket skulle krisländerna ha varit 
tvungna till en ännu mer drastisk åtstramning.

Då krisländerna inte längre lyckades ta upp 
lån på egen hand skulle de ha varit tvungna att 
omedelbart rätta munnen efter matsäcken. Nu 
gav stödpaketen länderna tid att mer kontrolle-
rat balansera de offentliga finanserna. 

Förvisso kan man argumentera att stödpake-
ten borde ha varit generösare och gett krislän-

derna ännu mer tid att sätta finanserna i balans. 
Detta stod dock inte i kommissionens makt. 
Stödpaketens storlek bestämdes av finansiärer-
na, IMF, ECB och Tyskland, som Rehn benäm-
ner ”den omöjliga triangeln”.

Kommissionen hade varken makt eller peng-
ar för att lösa krisen. Ekonomikommissionärens 
roll var att försöka sy ihop en lösning som kunde 
godkännas av den omöjliga triangeln.

Rehn avvisar också anklagelsen att han och 
kommissionen skulle ha trott att budgetbalanse-
ring var en idealisk lösning som befrämjar eko-
nomisk tillväxt i krisländerna. Han framför som 
den bästa lösningen strukturella reformer vil-
ka förbättrar krisländernas konkurrenskraft och 
sysselsättning. Med hjälp av dylika kan man 
med tiden få de offentliga finanserna i balans 
utan plågsamma nedskärningar.

Under hans ledning gav kommissionen exem-
pelvis Frankrike tilläggstid för att balansera sina 
finanser, framhäver Rehn. Villkoret för detta var 

Ekonomikommissionären Olli Rehn, eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker och vd:n för den europei-
ska stabiliseringsfaciliteten Klaus Regling ger presskonferens i Bryssel i december 2012. De meddelade att
ett räddningspaket är på väg till Grekland veckan därpå.

Foto: Lehtikuva
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att landet bland annat lovade att vidta åtgärder 
för att sänka arbetskraftskostnaderna och där-
med förbättra konkurrenskraften.

Rehn framställer de grekiska regeringarnas 
ovillighet att driva igenom strukturella reformer 
som anledning till att fokus var så starkt på ned-
skärningar och skattehöjningar. Regeringarna 
var inte beredda att utmana politiskt inflytelse-
rika intressegrupper.

Kaos
Största delen av boken går i någorlunda krono-
logisk ordning igenom eurokrisen sett ur hur 
den påverkade ekonomikommissionärens var-
dag. Krisländer, samtalsparter och toppmöten 
flimrar förbi i rask takt. För de läsare som in-
te själva intensivt följde med krisen då det be-
gav sig blir helhetsintrycket säkert rätt kaotiskt, 
då det trots de 400 sidorna inte finns mycket 
rum att förklara bakgrunden till alla de händel-
ser som skildras eller detaljerna rörande de be-
slut som fattas.

Just det här kaoset kan dock ses som ett av 
de centrala budskapen i boken. Det är lätt för en 
utomstående observatör att med facit i hand sä-

missionen kunde driva igenom sina förslag ci-
terar Rehn den förre amerikanske finansminis-
tern Timothy Geithners slogan: ”Plan beats no 
plan”.  Sloganens sensmoral är att den som fram-
för lösningar på problemen styr utvecklingen, 
inte de som koncentrerar sig på att framhäva för-
slagens brister. Har man inget alternativt förslag 
blir man överkörd.

Smittorisk och systemkris
Rehn betonar att finansmarknaderna kopplade 
krisländernas öde samman. Krisen var således 
en systemkris och reflekterade inte enbart de 
olika krisländernas misskötsel av sina finanser. 
Han påpekar upprepade gånger att olika händel-
seförlopp visar att de som förringade risken för 
att krisen i ett land smittar av sig på andra eu-
roländer hade fel. Talet om att Grekland skul-
le skriva ner sina skulder väckte en oro för att 
andra euroländer skulle göra detsamma, vilket 
drev upp räntorna på deras statslån. 

Det anklagande fingret pekar här på Tyskland, 
som drev linjen att Grekland skulle skriva ner si-
na skulder. Detta står för övrigt i strid med den 
ofta framhävda uppfattningen, att stödpaketet 
till Grekland skulle ha motiverats av en vilja att 
stöda tyska banker som belånat landet. 

Det största motståndet mot en grekisk skuld-
nedskriving kom från dåvarande ECB-chefen 
Jean-Claude Trichet, samt från de andra sydeu-
ropeiska euroländerna, som var oroade för smit-
torisken. Dessa blev dock tvungna att ge sig, då 
Tyskland inte var berett att godkänna ett andra 
stödpaket till Grekland utan att de privata långi-
varna skulle ta en del av bördan genom att de-
ras fordringar skars ner.

Rehn berättar att det inom kommissionen 
diskuterades om en nedskrivning av flera syd-
europeiska länders skulder i samband med att 
Greklands skulder skrevs ner. Planerna övergavs 
dock då det inte bedömdes finnas realistiska för-
utsättningar att förverkliga en sådan koordine-
rad nedskrivning.

Greklands skuldnedskrivning ledde, som 
Rehn skriver, till att långivarna tappade förtro-
ende även för bland annat Spanien och Italien. 
Länderna räddades genom att ECB trädde in 
med stödåtgärder vilka kulminerade i löftet att 
göra vad som krävs för att rädda euron.

”Kommissionen hade varken makt eller 
pengar för att lösa krisen. Ekonomi- 

kommissionärens roll var att försöka sy 
ihop en lösning som kunde godkännas 

av den omöjliga triangeln, IMF, ECB och 
Tyskland.”

ga hur sakerna kunde ha skötts bättre. Krisen 
måste dock lösas bit för bit under stor tidspress 
med de medel som stod till buds då en krishärd 
blossade upp. I stället för idealiska lösningar var 
man tvungen att nöja sig med politiskt möjliga, 
betonar Rehn.

Ett exempel på under hurudan tidspress 
krislösningarna skapades var att en 440 miljar-
ders krisfond godkändes av den omöjliga triang-
eln bara timmar efter att strukturen skisserats 
upp av Rehns team. Som förklaring till att kom-
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Olli Rehn: Kuilun 
partaalta – Näin euro 
pelastettiin. Docendo, 
Helsingfors, 451 s.
Olli Rehns bok har 
våren 2020 kommit ut 
på engelska med titeln 
Walking the Highwire. 
Rebalancing the Euro-
pean Economcy in Crisis. 
(Palgrave Macmillan)

Den omöjliga triangeln bruten  
Nu är euroområdet bättre rustat att hantera kri-
ser, för den ovannämnda triangeln behövs inte 
längre för att fatta besluten. Europeiska central-
banken har de facto förbundit sig att garantera 
euroländernas finansiering. Inga andra finansiä-
rer behövs då centralbanken bokstavligt talat har 
rätt att trycka pengar.

ECB är däremot inte längre inblandad i dis-
kussionen om de villkor som ställs på den eko-
nomiska politiken i de länder som behöver stöd. 
Dessa villkor skall förhandlas fram med de övri-
ga euroländerna inom ramen för den nu skapa-
de Europeiska stabilitetsmekanismen.

IMF behövdes under eurokrisen, för att det 
var den enda instans som hade erfarenhet av att 
sköta offentliga skuldkriser. Nu finns denna er-
farenhet inom euroområdet, så IMF behöver in-
te kallas in. 
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I sin recension i Financial Times konstaterar redaktör 
John Thornhill att om Shoshana Zuboffs verk The 
Age of Surveillance Capitalism från 2019 kan man an-
vända många epitet, såsom ”groundbreaking, magis-
terial, alarming, alarmist, preposterous” etcetera, men 
ett räcker  “unmissable.” Det är lätt att hålla med om. 
Det är ett läsvärt och viktigt verk, varför Thornhills 
attribut “preposterous”, befängd, nog missar målet . 
Boken visar också att vi bör förhålla oss kritiskt till fö-
reställningen om att digitaliseringen löser “alla” pro-
blem. Den kan nämligen också ha allvarliga negativa 
konsekvenser för vår samhällsutveckling.

Boken är indelad i tre huvudavsnitt och 18 kapi-
tel, nämligen en utförlig redogörelse för hur övervak-
ningskapitalismen uppstått (del 1) och hur den be-
främjats (del 2) samt en beskrivning av det hon kall-
lar instrumentell makt, det vill säga det teknologiföre-
tag, typ Google utövar (del 3). Zuboffs utgångspunk-
ter är amerikanska, vilket inte är överraskande, hon 
är professor emerita vid Harvard-universitetet, och 
forskningsobjekt och måltavla för kritiken är de ame-
rikanska teknologiföretagen, framförallt Google. Hen-
nes forskning om övervakningskapitalismens upp-
komst och utveckling framstår likväl som ytterst an-
gelägen, tankeväckande och också allmängiltig i vil-
ket modernt teknologiinriktat samhälle som helst, så 
också det finska.

Max Oker-Blom
är docent.

Det är naivt att ge teknologi-
företagen tillgång till all 
information om oss, inte bara 
litteraturpreferenser och köp-
vanor utan också våra känslor. 
Shoshana Zuboffs forskning 
om övervakningskapitalis-
mens uppkomst och utveck-
ling är ytterst angelägen och 
utgör en allvarlig varning.

Övervakningskapitalismen 
och hur den kan tacklas
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Inte kunder utan material
Det är framför allt tre insikter, som hon redo-
gör för och utvecklar, vilka tveklöst är synnerli-
gen relevanta. Den första insikten kallar hon för 
“behavioral surplus”, det vill säga beteendeöver-
skott. Den handlar om de digitala “brödsmulor”, 
spår, vi lämnar efter oss då vi rör oss på nätet, 
och också i den reella världen, och hur dessa ut-
nyttjas av teknologiföretagen. Den andra insik-
ten gäller oss användare och hur vi förvandlas 
från subjekt till objekt för marknadsföring. Vi är 
inte teknologiföretagens kunder, utan material, 
som de säljer till sina egentliga kunder, det vill 
säga olika företag, som sedan marknadsför sina 
produkter till oss, utan att vi kan påverka detta 
på något sätt.

Zuboff talar i det här sammanhanget om två 
texter. Vi ser den ena, men den andra, som han-
teras av privata företag, typ Google, är dold och 
hemlig.

Den tredje insikten beskriver hur teknologifö-
retagens ledare, och också vissa forskare, ideali-
serar betydelsen av att kunna göra precisa prog-
noser om vårt beteende med stöd av våra digi-

tagsekonomi och för det andra om terrorattack-
en den 11 september 2001. Vad den första beträf-
far noterar Zuboff att avsikten med till exempel 
det smarta hemmet var att i första hand betjä-
na användaren. Den information, som uppstod 
vid nyttjandet av säkerhetsarrangemang och kyl-
skåp, etcetera, skulle användas för att göra in-
vånarnas liv bekvämare. Hon kallar denna slut-
na “cirkel” för “Behavioral Value Reinvestment 
Cycle” (s. 70).

Snart nog insåg man hos Google att denna 
affärsmodell inte borgade för större lönsamhet, 
snarare det motsatta. Det var då som blicken 
riktades på möjligheten att använda beteende-
överskottet som försäljningsprodukt eller “pre-
diction products” (s. 97) Försäljningen av dessa 
till de nya kunderna, det vill säga företagen, ut-
gör grunden för Googles framgångssaga. Ju mer 
data som samlas in och säljs till olika företag de-
sto precisare blir dessas riktade marknadsföring. 
Det har också lett till att Google och andra, så-
som Facebook, intensivt försvarat sina datain-
samlingskanaler.

Terrorattacken återigen intensifierade samar-
betet mellan de privata företagen och statsmak-
ten. Den senare behövde de förras hjälp att spå-
ra presumptiva förövare genom den koll de har 
på mobil- och dataanvändarnas nättrafik. Detta 
skedde med lagstiftarnas benägna bistånd, som 
underlättade insynen i den privata tidigare skyd-
dade sfären. Allmänhetens attityd till statsmak-
tens insyn förändrades också i en mer accepte-
rande riktning. Enligt Zuboff har teknologiföre-
tagen utnyttjat läget och på olika sätt bromsat 
myndigheternas senare försök att begränsa an-
vändningen av och intrånget i integritetsskyd-
det. Det har bland annat skett genom att för-
minska allvaret rörande användningen av bete-
endeöverskottet, genom att förhala responsen 
på myndigheternas förfrågningar, genom par-
tiell anpassning, etcetera.

Individualitetens död
De två första insikterna framstår som resulta-
tet av mångårig och systematisk forskning, vil-
ket hennes nästan 130 sidor av hänvisningar ger 
en klar fingervisning om. Hon har likaså gjort 
ett otal intervjuer med såväl forskare som per-
soner verksamma inom teknologiindustrin. Den 

”Teknologiföretagens ledare, och 
också vissa forskare, idealiserar 

betydelsen av att kunna göra precisa 
prognoser om vårt beteende med 
stöd av våra digitala spår och gör 

sig sålunda till tolkar för en 
totalitaristisk samhällssyn.”

tala spår och sålunda gör sig till tolkar för en to-
talitaristisk samhällssyn. Det handlar alltså om 
att  förbise och underkänna människan som au-
tonom varelse. Nedan betraktar jag envar insikt 
litet närmare.

Digitalt beteendeöverskott
Det är framför allt två omständigheter som be-
fordrat användningen av det digitala beteende-
överskottet. För det första handlar det om före-
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tredje är av mer polemisk karaktär, men hon be-
lägger också den med noggranna citat av Goog-
les, Facebooks och Microsofts etcetera, verkstäl-
lande direktörer och utvecklingsansvariga. Hon 
jämför deras uttalanden med behavioristen Skin-
ners föreställning om att vi människor är jämför-
bara med flockar, som i högre grad reagerar på 
våra likars sociala reaktioner, än autonoma själv-
bestämmande varelser för vilka den fria viljan är 
utslagsgivande. Hennes jämförelse mellan totali-
tarismen och instrumentalismen har många be-
röringspunkter, vilket väl framgår av en åskådlig 
sammanställning hon gjort (s. 396–7). Det hand-
lar alltså enligt henne om individualitetens död.

Zuboff konstaterar likväl att teknologiföreta-
gen inte har några uttalat politiska syften, utan 
endast är ute efter att bevaka och skydda sin 
lönsamhet, det vill säga drivs av kapitalistiska 
motiv. Hennes jämförelse haltar således något. 
Samtidigt utgör den likväl en allvarlig varning. 
Att ge teknologiföretagen tillgång till all informa-
tion om oss, inte bara litteraturpreferenser och 
köpvanor, utan också våra emotioner och käns-
lor (clicks) är utan tvekan naivt, låt så vara att 
företag som Google saknar politiska ambitioner. 
Det har däremot stater som Kina med sina för-
sök till social betygsättning av sina medborgare, 
vilket Zuboff berör i korthet.

Risker med att vara ständigt 
uppkopplad
Med tanke på den skarpa kritik som hon framför 
mot övervakningskapitalismen och instrumen-
talismen hade man förväntat sig att hon skulle 
ha presenterat mer än korta avsnitt om hur den 
skall bekämpas. Hon sätter sitt hopp dels till lag-
stiftning typ EU:s allmänna dataskyddsdirektiv 
(GDPR), dels till att unga människor skall kom-
ma till insikt om riskerna med att ständigt va-
ra uppkopplade och att exponera sig själva och 
sina liv på plattformar såsom Facebook. Enligt 
mitt förmenande skulle det också gälla att göra 
våra beslutsfattare uppmärksamma på den ne-
gativa samhällsförändring digitaliseringen kan 
medföra och inte enbart förhärliga den i effek-
tivitetens och konnektivitetens namn. För den 
som ger sig tid att ta del av Zuboffs bok är det i 
vart fall en bra början.

Hennes forskningsinsats har uppenbarligen 

inte passerat obemärkt i ett allmännare  sam-
manhang. Samtidigt som The Economist i en av 
sina ledare (4.4.2020) noterar att de stora tek-
nologiföretagen (Big tech) spelar en viktig roll 
med att tackla coronapandemin, till exempel ra-
dera falsk information om viruset eller hjälpa 
att spåra det, bör de sedan spridningen bedarrat 
gå användarna till mötes med “... clear and ve-
rifiable rules on how they publish and modera-
te content, helping users own, control and pro-
fit from their own data …”. Denna approach kan 
vara lukrativare på längre sikt än att agera som 
en del av dem gjort tills vidare, det vill säga mo-
nopolisera och delvis hemlighålla sina datain-
samlingskanaler och utnyttja dem för kommer-
siella syften. Men för detta behövs också lagstift-
ningsåtgärder.

Shoshana Zuboff, The 
Age of Surveillance 
Capitalism, The fight for 
a human future at the 
new frontier of power, 
Public Affairs, Hachette 
Book Group, 2019, 691 
sidor.   
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