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Ledaren

Coronan genomsyrar allt
Denna upplaga av Ekonomiska samfundets
tidskrift domineras av coronapandemins ekonomiska effekter, direkta eller indirekta. All
analys av dagens stora ekonomiska utmaningar kräver att man beaktar pandemin, som
tyvärr också blivit politik. Jag hade så hoppats att vi redan i detta skede hade kunnat
skönja en ... post-coronial värld inom en överskådlig framtid, men nej.
Runt om i världen pågår politiskt spel i
försöken att hitta rätt balans mellan begränsningar som bromsar epidemins spridning och
öppenhet som krävs för ekonomin. I skrivande stund, i mitten av oktober 2020, ser det inte lovande ut. Epidemisituationen förvärras
framför allt i Europa, men ingen del av världen är helt säker (trots att Nordkorea inte lär
haft ett enda fall).
I USA har hanteringen av coronan blivit
den centrala frågan i det åstundande presidentvalet – och detta i en situation som beskrivits som ett historiskt vägval också när
det gäller mera traditionella politiska skiljelinjer. Även här i Europa pågår heta politiska och ekonomiska diskussioner om åtgärder för återhämtning. Dessa belyses förtjänstfullt i artiklarna av Roger Wessman och Juhana Vartiainen.
Enligt de senaste prognoserna väntas bruttonationalprodukten för hela EU krympa med
8–9 procent 2020. I södra Europa antas nedgången bli över 10 procent. Finland har klarat
sig förhållandevis bra: den förväntade nedgången är 4–5 procent. De flesta nationalekonomer är optimistiska inför 2021, men prognoserna har reviderats neråt under hösten.
4
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Bnp-siffran är en väldigt grov termometer
för ekonomisk hälsa. För en nyanserad bild
ska man se på olika sektorer var för sig. Värst
drabbade är turism-, event- och restaurangbranscherna. Den lilla återhämtningen de fick
uppleva under sommarmånaderna tycks nu
ha kommit av sig igen.
Konsumtionen har flyttats från tjänster till
varor. Den industriella produktionen har klarat sig relativt väl, delvis till och med ökat
från 2019. Samtidigt har sparandet ökat och
till exempel kreditkortsanvändningen minskat. Summan av dessa trender är en katastrof
för stora delar av servicesektorn.
Navigeringen av den rådande ekonomiska
verkligheten kan vara svår, både för individer och för företag. En massiv våg av konkurser är redan ett faktum i USA. Siffrorna
för hela året ser ut att bli värre än efter finanskrisen 2009. Delvis handlar det om företag som expanderat med alltför optimistisk
skuldfinansiering under åren med ekonomisk
tillväxt och låga räntor, men för en stor del
av framför allt tjänsteföretag lär coronakrisen vara den enda eller åtminstone avgörande orsaken.
Den amerikanska konkurslagstiftningen
anses vara omstruktureringsvänlig, men
chanserna för en lyckad sanering av bolagen
förutsätter att det för 2021 väntade uppsvinget kommer redan på våren. Låt oss hoppas
på det!
Europeiska företag har klarat sig bättre.
Justerade konkursvillkor och ökat företagsstöd har lett till ett minskat antal konkurs-

Ari Kaaro

är ordförande för
Ekonomiska samfundet.

ansökningar jämfört med motsvarande period
ifjol. Så även i Finland, även om den sysselsättningsmässiga bilden är dystrare: företagen som
gått i konkurs under årets tre första kvartal har
sammanlagt 8 589 anställda, vilket innebär en
ökning på cirka 5 procent jämfört med 2019.
Många företag har varit kreativa i sin anpassning till den nya verkligheten. Hotell har
erbjudit skäligt prissatt långtidsboende, parkeringsföretagare har ordnat drive-in-filmvisningar med ljud via bilradion och cateringfirmor har utvecklat koncept för företagsfester
ute i naturen med lyxig traktering och värmande brasor. En del av idéerna kan säkert användas också efter pandemin.
Det omgivande samhället har också erbjudit
företagen olika sätt att tackla pandemin. Kunderna är välvilligt inställda till kreativ coronaanpassning, det finns stöd att söka och lättnader i lagstiftningen att ty sig till. Procedurerna
för stöd och lättnader upplevs dock ofta som
komplicerade och långsamma och hjälpen kan
vara utom räckhåll för dem som behöver den
mest: de värst krisdrabbade mindre företagen.

bli lätt för pandemins ekonomiska offer att
hitta rimligt prissatt boende när jobben börjar
komma tillbaka.
Sparandet och placerandet påverkas också.
En traditionell placeringsallokering för privatpersoner har varit rätt så ränteviktad, i södra
Europa till och med mer än här i Norden. Det
är inte rationellt då räntorna är på minus. Varför låna ut pengar till någon om man ska betala för privilegiet?
För de flesta privatplacerare är den enda rationella lösningen att ha mer aktievikt, men då
får man också automatiskt en ökad exponering
för marknadens svängningar – något som inte
passar för allas nerver. Tyvärr kommer många
att försöka ”tajma” marknaderna, det vill säga
köpa när aktierna ter sig billiga och sälja när
de verkar dyra. Detta kommer inte att lyckas –
för vem ska vara på andra sidan av alla dessa
snillrika affärer? Det hela blir i längden precis som en klassisk bok om ämnet antyder: A
Loser’s Game. En rationell placerare når god
avkastning genom diversifiering, tålamod och
långsiktighet.

Privatpersoner kan ha det ännu svårare: en
arbetslös kock har ont om arbetstillfällen om
alla restauranger är stängda. För många kan en
period utan jobb, pengar och sociala kontakter
leda till passivering och mentala problem. På
samhällelig nivå kommer de här effekterna att
tynga den ekonomiska återhämtningen under
en lång tid framöver.
De som har pengar köper bostäder. I de flesta västländerna har rekordlåga räntor satt fart
på fastighetsmarknaderna och priserna stiger,
åtminstone i stora städer. Det kommer inte att

Coronapandemin dominerar just nu vardagen, medierna, samhällsdebatten och ekonomin. Vi har inte ännu sett alla dess effekter.
Det blir värre innan det vänder mot det bättre.
Den politiska diskussionen, kryddad med giftiga kommentarer på Twitter, kommer förmodligen att leda till att utvecklingen inte upplevs
som varken snabb eller rättvis. Säkert är dock
att återhämtningen kommer – och jag ser verkligen fram emot den upplagan av Ekonomiska
samfundets tidskrift i vilken effekterna av coronapandemin analyseras i imperfekt!
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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Roger Wessman

är frilansskribent,
föreläsare och konsult.

Europeiska återhämtningsfonden
– en pyttipanna av gamla önskemål
Den europeiska återhämtningsfonden har presenterats av förespråkare som ett sätt att lyfta
Europas ekonomi ur krisen och
misstänkts av sina belackare för
att vara bara en ny hjälpaktion
för skuldsatta EU-länder. Återhämtningsfonden fyller dock
ingendera av dessa målsättningar särskilt effektivt utan verkar
vara närmast ett hopkok av olika
projekt, som nu fått finansiering
tack vare den politiska enighet
den akuta krisen har skapat.
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”Målen för vår återhämtning kan sammanfattas med
tre ord: konvergens, motståndskraft och omvandling.
Konkret innebär detta att reparera de skador som coronapandemin har vållat, att reformera våra ekonomier och att omforma våra samhällen.” 1)
Charles Michel, ordförande i Europeiska rådet
EU:s nya återhämtningsfond 2) på 750 miljarder euro
har motiverats framför allt av behovet att lyfta upp
den europeiska ekonomin från den djupa grop den
fallit i med coronapandemin. Denna motivering framgår tydligt i fondens namn.
Behovet av finanspolitiska stimulansåtgärder är
svårt att bestrida. Euroländernas bruttonationalprodukt var under andra kvartalet nästan 15 procent lägre än motsvarande tid året före. De europeiska centralbankerna har begränsade möjligheter att stimulera ekonomin då räntorna var kring noll redan då ekonomin gick in i krisen.
Det finns också starka skäl i synnerhet för euroländerna att gemensamt komma överens om stimulansåtgärder. I små öppna ekonomier flödar alltid en
betydande del av effekten av en expansiv finanspolitik över till grannländerna. Även om man satsar till
exempel på inhemska byggnadsprojekt går en del av
pengarna till importerat material och utrustning. De

Figur 1. Räntan på 10-åriga statsobligationer.

sysselsatta arbetarna använder också en del av
sina ökade intäkter till att köpa varor och tjänster från andra länder.
Risken är således att EU-länderna stimulerar
för lite, om de bara snävt ser på effekterna av
stimulansåtgärderna på den egna ekonomin. Alla länder kan vinna på en överenskommelse där
de förbinder sig till starkare stimulansåtgärder.

Stimulanseffekten sen och blygsam
Någon speciellt effektiv stimulansåtgärd är återhämtningsfonden dock inte, även om slutsumman på 750 miljarder euro motsvarar hela fem
procent av EU:s årliga bruttonationalprodukt.
Summan överdriver hur stort bidrag fonden kan
ge till återhämtningen från den djupa kollapsen.
Stimulansen kommer för det första mycket
långsamt, med tanke på hur akut den ekonomiska
krisen är. De första pengarna är avsedda att delas
ut 2021. Avsikten är att fonden skall bevilja medel
stegvis under åren 2021 till 2023 för att finansiera olika projekt i medlemsländerna. De slutliga
investeringarna skall förverkligas senast år 2027.

Av dessa 750 miljarder utgör dessutom lån
till medlemsländerna nästan hälften (360 miljarder). Denna del kommer knappast att ha stor inverkan. Medlemsländerna kommer knappast att
spendera betydligt mera för att återhämtningsfonden erbjuder dem lån till en lite lägre ränta.
Låneandelen skulle ha en större betydelse om
länderna i annat fall skulle ha haft problem att
finansiera sina utgifter genom låntagning, som
läget var under eurokrisen. I dagens läge kan
dock alla euroländer ta upp lån till relativt rimliga räntor. Räntan på den italienska statens
10-åriga obligationer steg i den värsta paniken
i april, då hela landet var nedstängt, bara till 2
procent. Från denna nivå sjönk räntan snabbt
då Europeiska centralbanken signalerade en villighet att garantera euroländernas finansiering
med ökade köp av statsobligationer – långt före
Frankrike och Tyskland presenterade sina planer
för en återhämtningsfond.
Det ansedda oberoende prognosinstitutet Oxford Economics uppskattar till exempel av ovanstående skäl att fonden bara ger ett tillskott till
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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den ekonomiska aktiviteten på cirka en procent
av bruttonationalprodukten nästa år. Det är en
relativt blygsam siffra i förhållande till den djupa ekonomiska kollapsen.
Även Oxford Economics 3) prognos kan vara överdrivet optimistisk. Tankesmedjan Bruegel uppskattar att bara en fjärdedel av pengarna kommer att användas före utgången av år
2022.4) Orsaken till detta är den tidskrävande ansökningsprocessen. Medlemsländerna skall först
göra upp planer för användning av pengarna och
därefter skall dessa behandlas och godkännas.
Att stimulansen blir fördröjd innebär inte bara att de positiva effekterna kommer senare. Vad
konjunkturläget kommer att vara år 2027 då de
sista pengarna spenderas är omöjligt att säga.
Kanske vi då befinner oss i en högkonjunktur
då stimulansåtgärder inte är önskvärda. De sätter då bara press på centralbankerna att höja
räntorna.
Bruegels rapport påminner även om risken
att alla reserverade medel inte nödvändigtvis
kommer att utnyttjas. Inget land lyckades till
exempel fullt ut utnyttja de medel som reserverats för dem i EU:s struktur- och kohesionsfonder åren 2007–2013 enligt EU-parlamentets utredning5). Bäst lyckades Estland och Portugal
som skrapade in 95 procent av de för dem utlovade medlen. Finland lyckades också väl och
tog hem 93 procent av sin lilla andel. Kroatien
lyckades inte utnyttja ens hälften av sina tilldelade medel och för Italiens del blev över en fjärdedel outnyttjad.

”Grundproblemet med att försöka
vidta finanspolitiska stimulansåtgärder på EU-nivå är att stimulansbehovet i den nuvarande ekonomiska krisen
är mycket större än de penningsummor
EU-maskineriet är dimensionerat
att behandla.”
Problemen att få projekten godkända i snabb
takt minskas knappast av att mängden pengar
8
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som EU nu skall fördela är klart större än någonsin tidigare.
Grundproblemet med att försöka vidta finanspolitiska stimulansåtgärder på EU-nivå är att stimulansbehovet i den nuvarande ekonomiska
krisen är mycket större än de penningsummor
EU-maskineriet är dimensionerat att behandla.
Stimulansåtgärderna blir därmed ofrånkomligt
blygsamma och långsamma.
EU:s maskineri skulle nog väl räcka till att ta
upp lån och förmedla pengar till medlemsländerna om den politiska viljan till detta skulle
finnas. Då man även vill övervaka hur pengarna
används blir dock processen långsam.
Kapaciteten att stimulera ekonomin ligger inom EU hos de enskilda staterna. Deras sammanlagda budget och personalstyrka är tiotals gånger större än unionens.

Inte ett nytt stödpaket
I den finländska debatten har återhämtningsfonden främst setts som ett nytt stödpaket av den
typ som sattes ihop under eurokrisen för att hjälpa de skuldsatta krisländerna.
Finlands banks chefdirektör Olli Rehn drog
till exempel denna parallell, när han argumenterade för att finländarna skulle godkänna fonden.6) Stödpaketen under eurokrisen hjälpte
att stabilisera euroområdets ekonomi och stödde därmed Finland export – utan att det förorsakat finländarna några kostnader, konstaterade Rehn.
Paketets motståndare ser fonden som ett nytt
förtäckt stöd till krisländerna. Detta framförs till
exempel i sannfinländarnas avvikande åsikt till
riksdagens ekonomiutskotts utlåtande7).
Jämförelsen mellan stödpaketen under eurokrisen och återhämtningsfonden haltar dock av
många orsaker.

”Alla EU-länder har nu möjlighet att ta
upp lån till rimlig ränta så något behov
att ge stödlån finns inte.”
Den första märkbara skillnaden är att stödpaketen under eurokrisen bestod av lån till de kris-

Foto: Pond5

Ett stängt Barcelona. Spanien hör till de länder som drabbats värst av coronapandemin och är i störst behov av
stöd.

drabbade länderna. Merparten av pengarna delas nu ut i form av stöd. Som ovan redan konstaterades har alla EU-länder nu möjlighet att ta
upp lån till rimlig ränta så något behov att ge
stödlån finns inte.
Att ge lån till sina kunder kan vara lönsam affärsverksamhet. Lånet blir en kostnad för långivaren enbart om låntagaren inte klarar av att betala sina skulder.
Som Rehn mycket riktigt påpekar har det åtminstone inte ännu realiserats några kreditförluster för den finska staten av stödåtgärderna under eurokrisen. Till och med en liten ökning av Finlands export räcker därmed till, för
att stödåtgärderna skall ha varit en lönsam affär för Finland.
Att skänka pengar till kunderna för att de
skall kunna köpa ens produkter är sällan en vet-

tig affärsstrategi, ens om alla pengar används till
att köpa gåvogivarens produkter. Gåvogivaren
får då tillbaka sina pengar, men gör en förlust
motsvarande produktionskostnaderna.
En gåva blir en lönsam affär för givaren endast om försäljningen ökar mångfalt tack vare
gåvan. En enstaka gåva kan förstås vara motiverad för att skapa eller upprätthålla en kundrelation. I det här fallet blir då frågan om återhämtningsfonden var nödvändig i det här krisläget för
att bevara Europeiska unionen som ett fungerande handelsområde.
Den årliga nyttan för Finland av EU har uppskattats till och med till fyra procent av bruttonationalprodukten.8) Det är mångfalt större än nettokostnaden av återhämtningsfonden
för Finlands del. Skillnaden mellan Finlands betalningsandel och de bidrag som reserverats för
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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Finland är en engångskostnad på ungefär 3 miljarder – vilket är bara drygt en procent av den
årliga bruttonationalprodukten.
Fonden kan således nog bedömas vara en lönsam affär för Finland, om deltagande i dess finansiering är en förutsättning för att vi skall fortsätta kunna dra nytta av EU.

Transferering till fattiga länder
med hög arbetslöshet
Det är också missvisande att presentera återhämtningsfonden som en stödåtgärd för att rädda de skuldsatta länderna – speciellt Italien –
eftersom medlen ingalunda riktas enbart till
krisländerna.
Fonden innehåller ett betydande element av
omfördelning av inkomst mellan EU-länderna.
Denna omfördelning är dock inte bunden till
ländernas skuldsättning, utan i första hand till
bruttonationalprodukten.9) Fattigare länder tilldelas mera stöd från fonden än rikare.
Alla bidrar i princip till fonden i förhållande till landets bruttonationalprodukt, enligt vilket landets medlemsavgifter fastställs. Även EU:s
övriga intäkter, såsom EU:s andel av moms-intäkterna, är starkt korrelerad med ländernas inkomstnivå. De rabatter vissa rikare länder lyck-

ats förhandla sig till gör visserligen att dessa länder betalar en något mindre andel i proportion
till sina inkomster än övriga länder. I denna mån
är EU:s finansiering något regressiv.
Det är för övrigt anmärkningsvärt att socialdemokratiskt ledda nordiska regeringar hörde till
de minst villiga att stöda fonden, där idén är att
de med större inkomster betalar mer och de med
mindre inkomster får en större andel av stöden.
Detta borde ju stå väl i samklang med socialdemokratins idéer. Man får lätt intrycket att partiernas politik inte så mycket drivs av verklig solidaritet för de fattiga, utan mer av att driva sina
väljares intressen.
Italiens och Spaniens andelar av bidragen är
störst (ungefär 20 procent för vardera) men som
stora ekonomier betalar de också en betydande del av kostnaderna. Italiens andel av EU:s finansiering är drygt 12 procent, så Italiens nettointäkter från fonden blir cirka 30 miljarder euro.
Summan är knappt en och en halv procent av
landets bruttonationalprodukt.
Någon lösning på den italienska statens stora
skuldproblem är fonden därmed knappast. Det
nettobidrag Italien får bleknar i förhållande till
en statsskuld som i år uppskattas stiga till väl
över 150 procent av bruttonationalprodukten.

Figur 2. EU-ländernas bruttonationalprodukt per capita och deras nettobidrag till EU:s återhämtningsfond.
10
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Figur 3. EU-ländernas arbetslöshet.

De länder som får mest stöd i förhållande till
sin andel av betalningarna är i första hand fattiga forna socialistländer.
Hur mycket ett land gynnas bestäms dock inte enbart av landets välstånd. Tjeckien är nettobetalare, fastän landet är mycket fattigare än till
exempel Spanien. Italien får lika mycket bidrag i
förhållande till vad landet betalar som det mycket fattigare Estland. Grekerna gynnas lika mycket
som deras mycket fattigare grannar i Bulgarien.
Den andra faktorn i nyckeln för hur mycket
ett land tilldelas är den genomsnittliga arbetslösheten under de senaste fem åren. Detta gynnar
de länder vars ekonomi drabbades hårt av euroområdets kris och därför brottats med stor arbetslöshet. Speciellt Grekland och Spanien drar
nytta av arbetslöshetskriteriet.
Att speciellt rikta in stimulansåtgärder till de
länder som har högst arbetslöshet kunde väl motiveras med att dessa är i störst behov av stimulans. Att stimulera efterfrågan i ett land som
Tjeckien där arbetslösheten är nästan obefintlig
kan knappast öka på den ekonomiska produktio-

nen, då tillgången på arbetskraft inte ger möjlighet att öka sysselsättningen.
Svårare är att hitta något vettigt motiv till att
stödet har knutits till den genomsnittliga arbetslösheten de fem senaste åren. Det är ju läget nu,
eller snarare läget de närmaste åren då återhämtningsfondens medel skall användas, som har betydelse för hur väl pengarna lyckas öka på den
ekonomiska aktiviteten.
Misstanken kvarstår därmed, att motivet för
att fördela medlen i proportion med arbetslösheten uttryckligen är att man vill rikta stödet till
de mest skuldsatta länderna, då dessa också har
hög arbetslöshet.

”Argumentet att återhämtningsfonden
skulle vara ett uttryck för solidaritet
med de länder som drabbats värst
av krisen är svagt.”
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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Kopplingen till coronapandemins
effekter svag
Över huvud taget är det anmärkningsvärt att
pengarna i mycket liten grad är knutna till hur
illa de olika länderna drabbats av coronapandemin. Det enda sättet krisläget inverkar är att för
den knappa tredjedel av medlen som delas ut
2023 byts arbetslöshetskriteriet ut mot bnp-tillväxten åren 2020 och 2021.
Argumentet att återhämtningsfonden skulle
vara ett uttryck för solidaritet med de länder som
drabbats värst av krisen är därmed också svagt.
Därför är det också svårt att motivera Finlands
nettobidrag till stimulansfonden som en försäkring som eventuellt betalar sig tillbaka den dagen någon kris drabbar Finland speciellt hårt.
Det är oklart varför de ekonomiska effekterna av pandemin tas i beaktande först 2023. Redan nästa år, då de första stöden är avsedda att
delas ut, borde vi ha en relativt god uppfattning
om hur ekonomin i de olika länderna utvecklat
sig efter pandemins utbrott.
För Finlands del kan det förvisso vara fördelaktigt att pandemin inte spelar någon större roll,
då Finland hör till de länder som klarat sig bäst.
Spaniens bruttonationalprodukt kollapsade 22
procent från föregående år under andra kvartalet, medan Finlands sjönk med bara 6 procent.
Att knyta stöden starkare till nedgången i
bruttonationalprodukten skulle förstås ha lett till
en större osäkerhet om hur pengarna fördelar sig
mellan länderna. Redan nu vet vi inte med säkerhet hur mycket olika länder får, då vi inte vet
exakt hur tredje årets bidrag kommer att fördelas innan vi vet hur ekonomierna utvecklats detta och nästa år.
Osäkerheten om vem som är nettovinnare och
nettoförlorare är dock inte nödvändigtvis en dålig sak då besluten fattas. Osäkerheten är förmodligen en fördel, om vi vill att förhandlarna tänker mera på vilka principer som är bra för
helheten än vad som råkar gynna det egna landet. Det är svårt att dra hemåt då man inte vet
om ett beslut gynnar eller missgynnar ens eget
land.

Pengar till kommissionens käpphästar
Återhämtningsfonden är således varken ett effektivt sätt att lyfta EU-ländernas ekonomi ur
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den ekonomiska svackan, att lätta på de skuldsatta ländernas skuldbörda eller att rikta stöd till
länder som drabbats speciellt hårt av coronakrisen. I stället är det en stor kompromiss i vilken
många skilda målsättningar byggts in.
I paketet kan man se såväl kommissionens
gamla målsättning om att utveckla EU till en digitaliserad ekonomi som kommissionsordförande Ursula von der Leyens vision 10) om en grön
deal. Medlemsländerna får inte pengarna villkorslöst utan till exempel 30 procent av medlen skall satsas på investeringar som befrämjar
klimatmålet. Att stöda utvecklingen i EU:s fattigare medlemsländer har också länge varit på
kommissionens agenda.
I och med coronakrisen lyckades kommissionen äntligen få medlemsländerna att bevilja betydligt mera pengar till förverkligande av dessa
målsättningar. Den gröna dealen har klätts om
till en återhämtningsfond.
Att motverka klimatförändringen är onekligen en fråga som naturligt hör hemma på EU:s
bord. Klimatförändringen är ett gemensamt problem. Det ligger i alla länders intresse att alla andra länder investerar i att minska sina växthusgasutsläpp – även om inget enskilt lands insats
är avgörande.
Mindre klart är varför det bästa sättet att minska växthusgasutsläppen skulle vara EU-finansierade investeringar i grön teknologi. EU har redan
ett system för handel med utsläppsrätter, som
begränsar utsläppen från industrin och energiproduktionen. Länderna har också förbundit sig
att minska på utsläppen i andra sektorer.

”Mindre klart är varför det bästa sättet
att minska växthusgasutsläppen skulle
vara EU-finansierade investeringar
i grön teknologi.”
Om man upplever att minskningen av utsläppen framskrider alltför långsamt skulle den rätlinjiga lösningen vara att förhandla fram striktare utsläppsgränser och minska på antalet beviljade utsläppsrätter.

Varför skulle EU vara bäst på att utvärdera
vilka investeringar i medlemsländerna som bäst
bidrar till klimatmålet? Kan man inte lita på att
de enskilda länderna själva kan besluta på vilket sätt de minskar sina utsläpp. Vad finns det
för mervärde i att pengarna till offentliga investeringar cirkulerar via EU? Knappast snabbar det
i alla fall upp beslutsprocessen.
Samma frågor kan ställas även beträffande investeringar för att befrämja den digitala ekonomin. Vad har kommissionen för speciell kompetens att avgöra vilka investeringar ett enskilt
land bäst behöver?
Det är förstås naturligt att EU finansierar sådana forskningsprojekt och experiment som producerar information som alla EU-länder kan dra
nytta av. Dylika finns det dock knappast i sådan utsträckning att EU kunde vettigt spendera
hundratals – eller ens tiotals – miljarder på under de närmaste åren.

Fotnoter
1) Europeiska rådet (2020) En återhämtningsplan för EU.
https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/eu-recovery-plan/
2) Europainformationen (2020) Vad är EU:s återhämtningspaket? https://eurooppatiedotus.fi/sv/2020/08/18/
vad-ar-eus-aterhamtningspaket/
3) Talavera, Angel & Rakau. Oliver (2020) EU agrees a
historic deal to speed recovery. Oxford Economics.
21.7.2020.
4) Darvas Z. (2020) Next Generation EU: 75% of grants
will have to wait until 2023, Bruegel Blog, 10.6.2020,
https://www.bruegel.org/2020/06/three-quarters-ofnext-generation-eu-payments-will-have-to-wait-until-2023/
5) Dietrich, Christian & Ionescu; Sorina and (2015)
Cohesion Policy implementation in the EU28. European parliament research service. https://epthinktank.
eu/2015/09/02/cohesion-policy-implementation-in-theeu28/
6) Rehn, Olli: Kävisikö kokonaisarvio elpymisrahastosta?
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eurojatalous.fi/fi/blogit/2020/kavisiko-kokonaisarvioelpymisrahastosta/ Ref 16.9.2020
7) Valiokunnan lausunto TaVL 15/2020 vp E 64/2020 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/
TaVL_15+2020.aspx
8) Campos N., F. Coricelli and L. Moretti (2019): Institutional integration and economic growth in Europe. Journal
of Monetary Economics 103, 88–104
9) European Commission (2020): Identifying Europe’s
recovery needs. Brussels. 27.5.2020. https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_
economic_and_investment_needs.pdf
10) Leyen, Ursula von der (2019) A Union that strives for
more My agenda for Europe. European Commission.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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Coronakrisen och den finländska ekonomin:

Akilleshälen är strukturellt
svaga offentliga finanser
Finland klarar den pågående
chocken förhållandevis bra, men
på längre sikt kommer den coronarelaterade lågkonjunkturen
att försvåra det ekonomiska läget.
Krisen kan tvinga Finland till länge
önskade reformer. Det bästa vore
att komma överens om en gradvis förstärkning av de offentliga
finanserna, med kraftiga arbetsmarknadsreformer, reformer av
socialförsäkringar, väl designade
skatteökningar samt en noggrann
kritisk sållning av statens och
kommunernas utgifter.
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Coronaepidemin har vållat en våldsam ekonomisk chock, och vi vet ännu inte hur den kommer att utvecklas med alla sina återverkningar och efterdyningar. Djupet av lågkonjunkturen
tycks långt bero på hur bra ett land lyckas motverka spridningen av själva epidemin. Finland
har i detta avseende klarat sig bra. De ekonomiska prognoserna antyder än så länge att bnp-nedgången i Finland varit lägre än det europeiska
genomsnittet. Chocken på de flesta rika ekonomierna är av storleksklass minus 4 till minus 12
procent 2020. Chocken på världsekonomin har i
sommarsäsongens prognoser bedömts uppgå till
cirka minus 6 procent.
Finlands ekonomiska nedgång prognostiseras
i Finansministeriets färska prognos (publicerad
den 5 oktober 2020) uppgå till 4,5 procent. Även
smittan har i Finland begränsats relativt framgångsrikt, dock ska man beakta att smittotalen
i skrivande stund återigen är på en bekymrande tillväxtbana.
En epidemi som coronaviruset testar ett samhälles allmänna förmåga att omorganisera sina

verksamheter i ett krisläge. Det är kanske inte
så förvånande att Finland klarar sig bra här. Vi
är ett litet land med en inbördes väl nätverkad
elit och ett förhållandevis färskt minne av ödesdigra krig. En samhällsinstitution som de nationella försvarskurserna har låtit beslutsfattarna
på alla möjliga områden öva sitt beteende i krissituationer.
Dessutom är det lättare i det glesbebodda
Finland än i många andra länder att upprätthålla ett fysiskt säkerhetsavstånd mellan människor.

Små ekonomier är bra utrustade
för chocker
Den direkta ekonomiska effekten av pandemin
är svår att kontrollera med någon större exakthet. Alla länder har fått acceptera en abrupt nedgång i bruttonationalprodukten. Varje lands näringsstruktur påverkar sedan lågkonjunkturens
konkreta förlopp.
Den hälsopolitiska och ekonomisk-politiska
reaktionens kvalitet syns dock särskilt i två avseenden:
• hur mycket illamående och lidande förorsakas av epidemin och den ekonomiska nedgången?
• hur långfristiga blir konsekvenserna av epidemin och lågkonjunkturen?
I dessa avseenden borde alla de nordiska
länderna klara sig förhållandevis bra. Varför?
De är ju små och öppna ekonomier, vilket innebär att de alltigenom har erfarenhet av hanteringen av ekonomiska chocker som kommer
utanför ekonomin. Att vara en liten och öppen
ekonomi är egentligen nästan ett definierande särdrag av ett framgångsrikt nordiskt land.
1) Stora ekonomier som USA är traditionellt inte lika beroende av enstaka exportindustrier,
vilket innebär att världsekonomins ”normala”
upp- och nedgångar sällan framkallar branta
konjunktursvängningar. I en stor ekonomi som
USA är branta konjunktursvängningar däremot
ofta självframkallade, såsom finanskrisen, eller är ett resultat av globala och exceptionellt
abrupta chocker som drabbar hela världsekonomin.

”Det sociala skyddsnätet främjar välbefinnandet men förstärker också ekonomins förmåga att utstå chocker, genom
att upprätthålla efterfrågan.”
De nordiska länderna har däremot erfarenhet
av och är utrustade för större konjunktursvängningar. De har framför allt inrättat socialförsäkringar som skyddar individer och hushåll från
inkomstbortfall i en lågkonjunktur. Det sociala
skyddsnätet främjar välbefinnandet men förstärker också ekonomins förmåga att utstå chocker,
genom att upprätthålla efterfrågan. Detta sker i
hög grad genom automatisk stabilisering. Medan andra länder som USA hastigt måste sy ihop
nya system för arbetslöshetsersättningar, kan
Finland nöja sig med bara några finjusteringar,
såsom utvidgningen av arbetslöshetsersättning
till egenföretagare.
I samma anda kan man konstatera att diverse
flextidslösningar redan finns i den ekonomiskpolitiska verktygslådan. Det finländska permitteringssystemet fungerar bra i det aktuella läget, eftersom dess syfte är just att försöka ersätta
uppsägningar med tidsbestämda permitteringar.
Ett tredje element i krishanteringen har bestått av kontantunderstöd till företagen, i en omfattning som är ny också i Finland. Även här har
statsmakten i allmänhet agerat bra, och tjänstemannakåren och riksdagen kunde i våras snabbt
designa och avhandla ny stödlagstiftning. I första skedet var det relativt enkelt att slentrianmässigt ersätta en del av bortfallet av omsättningen som kan observeras i branschen och i
företaget. En svårare utmaning kommer sannolikt i den nära framtiden, om och när stödsystemen måste förlängas. Då måste även incitamentseffekter uppmärksammas, eftersom vi definitivt också vill ge mer utrymme för företagens
eget agerande. Om det finns två företag inom en
bransch, och båda lider av en raderad efterfrågan, men den ena hittar nya businessmodeller
och nya innovativa produkter medan den andra
fortfarande bara lider av förlusterna, vill vi förstås inte till fullo ersätta förlusterna för det mindre innovativa företaget.
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Finlands akilleshäl – strukturellt svaga
offentliga finanser
Slutsatsen är att Finland sannolikt klarar den pågående chocken förhållandevis bra. Men – epidemin och den coronarelaterade lågkonjunkturen kommer att försvåra Finlands ekonomiska
läge på längre sikt. I detta avseende kan epidemin visa sig vara betydligt mer utmanande för
Finland än för övriga Norden. Här handlar det
främst om våra svagare långfristiga ekonomiska
utsikter. De var svaga redan innan krisen, men
underskottet kommer nu att öka på ett sätt som
tar våra offentliga finanser till en farozon som
man helst skulle vilja undvika.

”Epidemin kan visa sig vara betydligt mer
utmanande för Finland än för övriga
Norden. Här handlar det främst om våra
svagare långfristiga ekonomiska utsikter.”

Krisen kan således tvinga Finland till länge
önskade reformer. Men den kan också föranleda en ekonomisk-politisk cykel där en regering
ökar skuldsättningen markant och en framtida
regering tvingas till en burdus sanering av de
offentliga finanserna. Sådana oscillerande rörelser kan innebära icke-ändamålsenliga beslut och
välfärdsförluster.

Ett svagt och ett robust fartyg
drabbas olika av samma storm
Finland skiljer sig redan från övriga Norden genom sitt hållbarhetsunderskott och sin lägre kreditvärdighet. Krisen träffar Finland i en tidpunkt
då man redan innan krisen måste ponera en
gradvis försämring av de offentliga finanserna
under 2020-talet, eftersom våra stora årskullar
födda efter kriget nu kommer till en ålder som
i genomsnitt förutsätter intensiva vårdtjänster.
Pinfärska medelfristprognoser för den offentliga ekonomin förtydligar denna skillnad mellan Sverige och Finland. Tabell 1 visar den tota-

Tabell 1. Offentligt finansiellt sparande i Sverige och Finland under åren 2019–2023. Procent av bnp.
Källa: För Finland: Ekonomisk Översikt, Hösten 2020, publicerad 5.10.2020. För Sverige: Konjunkturinstitutet,
Konjunkturläget, september 2020.
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la offentliga ekonomins underskott (“offentligt
finansiellt sparande”, “nettoluotonanto”) under
åren 2020–2023.
De betydligt svagare utsikterna för Finland
2024 avspeglar nu inte en sämre förmåga att
hantera coronakrisen, utan först och främst våra strukturellt svaga offentliga finanser årtiondet
ut. Den offentliga sektorns finansplan (Julkistalouden suunnitelma) innefattade ett prognostiserat underskott för år 2023 redan innan epidemin. Och det var väl innan krisen som en prominent svensk nationalekonom, Lars Calmfors,
publicerade en debattartikel om det allvarliga
strukturella problemet i Finlands offentliga finanser. Beakta också att gapet mellan Sveriges
och Finlands underskott växer från 2019 års 0,6
bnp-procentenheter till 2,4 bnp-procentenheter
2024. Både 2019 och 2024 representerar ungefär
konjunkturell balans för bägge länderna, vilket
innebär att Finlands relativa prestation verkligen
försämras under krisen.

Ekonomisk-politiska doktriner i
gungning – hur påverkas Finland?
Man ska också beakta att ekonomisk-politiska
doktriner är i gungning, i EU och runtom i världen. Efter många år av nollränta samt låg tillväxt höjs nu rösterna för en mer aktiv finanspolitik och en mer avslappnad attityd mot finanspolitiska regelverk och budgetdisciplin. Epidemikrisen förstärker rörelsen mot ett policyupplägg
där finanspolitiken spelar en större roll. Trenden
var tydlig redan innan krisen, eftersom den rika världen har fastnat i en jämvikt där tillväxten är svag, räntan och inflationen stagnerar nära noll och centralbankerna måste ta i bruk en
rad osedvanliga instrument som sväller deras
balansräkning.
Det finns ett ökande samförstånd bland nationalekonomer att det behövs en finanspolitisk stimulans som skulle kunna lyfta upp ekonomin ur
gropen. Epidemin skapar ett läge där man prutar på den fiskala ortodoxin och sätter i gång finanspolitiska stimulanser, utan stringent hänsyn
till de offentliga finansernas långfristiga styrka.
Europeiska unionen bryter nya banor med sitt
stimuleringsinstrument.
Denna kreativa jäsning inom nationalekonomisk teoribildning och tillämpad policyanalys är

mycket välkommen. Det finns dock skäl för oro,
såtillvida som denna nya doktrinbildning i Finland ska tolkas som tillåten frikostighet gentemot landets långfristiga resursproblem med offentliga förpliktelser. Den nu aktuella keynesianska renässansen handlar dock endast om hur
man bäst tar ekonomin ut ur lågkonjunkturfällan och åstadkommer ett normalt resursutnyttjande och en inflationstakt som motsvarar inflationsmålet. Keynes är av litet hjälp för ett land
som Finland där det offentliga välfärdsåtagandet inte kunde finansieras även om det rådde full
sysselsättning och normalt resursutnyttjande.
I detta avseende kan man se en uppenbar
risk att det finländska politiska systemet tolkar
underskotten i de offentliga finanserna som ett
konjunkturfenomen i stället för ett strukturellt
problem. Länder som Sverige och Tyskland stimulerar också sina ekonomier med kraftiga åtgärder, och när de betraktas som naturliga förebilder, är det lätt att glömma att dessa länders bättre handlingsutrymme är ett resultat av
många årtiondens strävanden efter hög sysselsättning och starka offentliga finanser.

”Keynes är av litet hjälp för ett land som
Finland där det offentliga välfärdsåtagandet inte kunde finansieras även om
det rådde full sysselsättning och normalt
resursutnyttjande.”
Den finska regeringens lösa ställningstaganden om hur skuldkvoten bör “stabiliseras” – på
vilken nivå? – vid någon tidpunkt under 2020-talet ökar inte heller finanspolitikens trovärdighet.
Finland har historiskt hört till länder med bra
budgetdisciplin, och även nu är det sannolikt att
beslutsfattarna vid något skede kommer att ta
itu med hållbarhetsunderskottet. Det allra bästa
vore att komma överens om en gradvis förstärkning av de offentliga finanserna, med kraftiga
arbetsmarknadsreformer, reformer av socialförsäkringar, väl designade skatteökningar samt en
noggrann kritisk sållning av statens och kommuEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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nernas utgifter. Vårt politiska system, hämmat
också av det allt mer förlegade dyrkandet av arbetsmarknadsparternas välvilja, har än så länge
inte visat mycket kapacitet för ett sådant konsistent policyprogram.

Slutsatser
Vi har i denna artikel poängterat att Finlands förmåga att hantera en akut epidemirelaterad kris
är förhållandevis god. Däremot kommer krisen sannolikt att spetsa till våra institutionella
och politiska svagheter som främst får uttryck i
strukturellt svaga och allt svagare offentliga finanser. Svagheterna kan åtgärdas med gedigen
reformpolitik, men ett dramatiskt ökande underskott kan också föranleda politisk instabilitet och
en kraftig vändning av finanspolitiken i en mer
åtstramande riktning i framtiden.

Referenser
1) Agell, Jonas (1999): On the Benefits From Rigid Labour
Markets: Norms, Market Failures, and Social Insurance.
The Economic Journal 109, February 1999, s. 143–64.
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Betala eller inte betala:

Utan tillväxt finns fröet
till en statsskuldskris
Tillväxten och inflationen
har tidigare tagit hand om
statsskulderna. När tillväxtutsikterna är magra och inflationen
obefintlig är det låga räntor och
långa lånetider som ska göra
skulden hanterlig. När centralbanker köper obligationer betyder det att de i praktiken finansierar statsekonomierna. Frågan
är om en återgång till reglerna
före krisen alls finns.

I somras föddes en debattunge då Vänsterförbundets
riksdagsledamot Paavo Arhinmäki påstod att stater
aldrig betalar tillbaka sina skulder. Det var ett tjockt
påstående, men i en viss mening verkar det stämma.
Pensionsförsäkringsbolaget Varmas vd Risto Murto
bemötte Arhinmäki med att växande statsskulder tidigare skötts med ekonomisk tillväxt. 1) Om ekonomin inte växer efter att coronakrisen är över blir statsskulden däremot en belastning för lång tid framöver. 2)
Murto menade att finansministrarna på 1960- och
70-talet inte skulle ha trott sina öron om de hört den
nuvarande historiska diskussionen om att det går att
ta lån utan att betala tillbaka skulden. Det har dock
skett tidigare då den snabbt växande statsskulden i
samband med bank- och valutakrisen på 1990-talet
skulle betalas bort. Med tiden frystes den nominella skuldnivån. Det räckte för att sänka skuldkvoten i
förhållande till bruttonationalprodukten då tillväxten
i början av 2000-talet var rask och det rådde inflation.
Enligt Murto är det högst osäkert att det går att använda samma medicin den här gången. Med de tillväxtutsikter som råder kommer det att krävas smärtsamma åtgärder bara för att hindra att skuldkvoten
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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fortsätter öka. Det skulle inte ens hjälpa att det
finns ett primäröverskott, det vill säga större intäkter än utgifter före finansieringskostnaderna, om tillväxten uteblir. Italien är med sin stora statsskuld ett avskräckande exempel; även om
räntorna gått ner och landet länge haft ett primäröverskott är statsskulden ett ständigt gissel
då tillväxten aldrig vill ta fart. Grundregeln är att
tillväxten ska var större än finansieringskostnaderna för att skulden ska vara hanterlig.

Inga överskott i finanserna

tör Christine Lagarde ställning till frågan om lånen ska betalas tillbaka. 4) Ja, det måste göras,
var hennes svar. Det som är annorlunda är att
maturiteterna är någonting helt annat än vi vant
oss vid och att lånta pengar är mycket förmånliga för tillfället.
Vid samma evenemang kontrade Martin Wolf,
redaktör vid Financial Times och tidigare ekonom vid Världsbanken, med att skulderna inte kommer att betalas tillbaka. Staterna kommer helt enkelt inte att ha några överskott i sina
finanser och det enda de kan göra är att åstadkomma mindre underskott. Även Wolf ser tillväxt som nyckeln till att klara skuldbördan. Till
det krävs att de låga eller rentav negativa räntor-

Foto: Lehtikuva

2020 förväntas Finlands skuldkvot stiga till över
70 procent i förhållande till bnp, eller med 19
miljarder till 125 miljarder euro. 2021 väntas
skulden öka med ytterligare 12 och 2022 med
10 miljarder euro. Då skulle de offentliga samfundens skuld i förhållande till bnp vara kring
75 procent. 3) Ränteutgifterna stiger inte i motsvarande grad då Finland kan få lån till negativ
ränta för statspapper som förfaller först i mitten
av 2030-talet.
På distansevenemanget EBLC Northern Light
i juni tog Europeiska centralbankens chefdirek-

”Det som är annorlunda är att maturiteterna är någonting helt annat än vi
vant oss vid och att lånta pengar är
mycket förmånliga för tillfället.”

Ja, lånen ska betalas tillbaka, säger Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde. Det som är annorlunda
än tidigare är att lånetiderna är långa och pengarna mycket förmånliga.
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na fortsätter så att staterna kan ta lån med 30 eller 50 års maturiteter. Om lånen måste förnyas
inom tio år med en ränta på två eller tre procent
kommer vi att befinna oss i otroliga svårigheter,
förutspådde Wolf.

Omfattande risk för skuldkriser
Skulderna som staterna tar upp på marknaden
gör tillsammans med den stora mängd lån företagen är tvungna att ta för att klara sig över krisen att den sammanlagda skuldsättningen i världen stiger till oroväckande nivåer. Bankerna har
i dag större kapitalbuffertar än när finanskrisen
bröt ut 2008, men den låga räntenivån tär på
deras marginaler och minskar deras tålighet för
kreditförluster. Enligt en enkät gjord av forskningsinstitutet Oxford Economics ser globala affärsidkare en sannolikhet på 20 procent att en finanskris bryter ut under de närmaste två åren.
5)Rädslan för en finanskris leder till en ond spiral där hotbilden i sig förmörkar framtidsutsikterna och hämmar den ekonomiska aktiviteten.
Internationella valutafonden bedömer att det
finns en omfattande risk för statsskuldskriser. 6)
Omkring hälften av länderna med låga inkomster och flera av marknadsekonomierna under
utveckling låg i riskzonen för en skuldkris redan
innan coronapandemin. Åtgärderna som vidtagits av centralbanker, finansiella institutioner
och myndigheter har tills vidare hindrat skuldkriser från att bryta ut, men det räcker inte i
längden. Skulderna måste omstruktureras.
Förutom risken för en finanskris finns risk för
ett börsras förr eller senare. Kurserna har snabbt
återställts efter coronasvackan på våren och verkar hösten 2020 uppskruvade med tanke på hur
utdragen återhämtningen sannolikt kommer att
vara. En förklaring är att aktier i praktiken är det
enda som kan ge avkastning då ränteplaceringar
inte ger någonting och uppenbarligen inte kommer att göra det på länge. En annan förklaring
är att det finns gott om överskottskapital som
placeras i aktier så fort kurserna gått ner en bit.
Den stora mängden kapital som söker sig till aktiemarknaden minskar risken för en börskollaps.

Centralbanker ska vara självständiga
Allt detta har lett till att centralbankerna fått en
ny roll för att stödja både staternas finanspoli-

tik och det finansiella systemet. Det sker genom
att centralbankerna köper stats- och företagsobligationer på andrahandsmarknaden. Säljare
är oftast banker som på vis får så kallade centralbankspengar, med vilka de kan stimulera ekonomin genom att bevilja lån till företag och hushåll. När statskassor fylls genom att centralbanker köper deras obligationer samtidigt som staterna tar lån på marknaden är det i praktiken
detsamma som direkt sedelfinansiering av statsekonomin. Europeiska centralbankens (ECB)
stödköp av obligationer uppgår till 1 350 miljarder euro och förutom att bära stats- och företagsekonomin över coronakrisen är ett syfte
med dem att försöka hindra att en ny finanskris bryter ut.

”När statskassor fylls genom att centralbanker köper deras obligationer samtidigt som staterna tar lån på marknaden
är det i praktiken detsamma som direkt
sedelfinansiering av statsekonomin.”
De exceptionella åtgärderna av bland annat
ECB och Federal Reserve i USA väcker frågan
om centralbankerna förlorar sin självständighet.
Genom att skilja åt penningpolitiken från finanspolitiken reses en mur mot att centralbankerna
åläggs att finansiera den senare. Det finns dåliga historiska erfarenheter av att det leder till
galopperande inflation, såsom under 1970-talet
då USA låtit centralbanken finansiera Vietnamkriget.
Det hör till centralbankernas viktigaste uppgifter att med ensamrätt sätta styrräntan och ett
inflationsmål.
Den tyska grundlagsdomstolen ifrågasatte
i maj 2020 ECB:s omfattande stödköp av obligationer och krävde grundligare motiveringar
till att de faller inom ramen för centralbankens
mandat. Strängt taget gör de väl det inte, men
regelverk omtolkas i kristider och Europeiska
unionens domstol hade i ett tidigare utslag inte
kunnat se att ECB:s stödköp av värdepapper går
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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emot grundfördraget. I praktiken hade det varit
ett omöjligt beslut för tyska Bundestag att dra sig
ur stödköpsprogrammet.
Den större frågan är vad det alls är möjligt för
centralbankerna att göra. Enligt Juha Kilponen,
som skrivit en avhandling om den penningpolitiska självständigheten, är det en stor ekonomiskvetenskaplig fråga i vilken grad det över huvud taget är möjligt att med penningpolitikens
och finanspolitikens medel påverka de utvecklingsförlopp som under de senaste åren hämmat
tillväxten och inflationen. 7) Till dem hör bland
annat den svaga produktivitetsutvecklingen och
följderna av att befolkningen blir äldre.

Ingen återgång till tiden före krisen
Hur mycket det än bedyras att de penningpolitiska lättnaderna och den finanspolitiska stimulansen är en engångsföreteelse som är betingad av
coronakrisen, är det svårt att se att förändringarna kunde vara enbart temporära. Det är klart att
nationalstaterna småningom måste övergå till en
stramare finanspolitik, men någon återgång till
riktlinjerna före krisen finns knappast. Stabilitetspaktens krav på att de offentliga samfundens
underskott får vara högst 3 procent och skulden
högst 60 procent i förhållande till bnp har förlorat sin relevans för gott. Men viljan till en omförhandling av grundfördraget är inte stort då det
finns allt annat att tänka på för några år framåt.

”Det är klart att nationalstaterna småningom måste övergå till en stramare finanspolitik, men någon återgång till
riktlinjerna före krisen finns knappast.”
Det är också fråga värt vilken relevans en
penningpolitik där centralbanken sätter styrräntan och inflationsmålet längre har. ECB har inte på många år behövt göra någonting för att
pressa ner inflationen, tvärtom letas det febrilt
i verktygslådan efter något redskap som kunde
få den att stiga. Då en räntehöjning kunde utlösa en skuldkris och maturiteterna på statspapperen kan vara upp till 50 år är det också klart
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att ränteinstrumentet inte är särskilt användbart.
Grundtanken att det finns en skiljelinje mellan
penning- och finanspolitiken är trots allt inte
värd att ge upp.

Fotnoter
1) Uusi Suomi 18.7.2020.
2) Uusi Suomi 27.7.2020.
3) Helsingin Sanomat 5.10.2020.
4) Uusi Suomi 26.6.2020.
5) Gillian Tett i Financial Times 24.9.2020.
6) IMFBlog 1.10.2020.
7) Helsingin Sanomat 29.8.2020.
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Kapitalism i vår tid
– skuldexplosion i en
överutnyttjad värld
En makroekonomisk ond spiral har
kännetecknat kapitalismen sedan
seklets början. Ojämnare inkomstfördelning, underkonsumtion och
kreditexpansion har matat varandra. I
det krympande ekologiska utrymmet
skärps kampen om användningen av
naturens resurser och avfallssänkor.
Ojämnt ekologiskt utbyte har fått allt
större betydelse för de mellanstatliga
relationerna. Hur kommer kapitalismen att utvecklas efter en ny kris?
Kan vi tänka oss ett efter omständigheterna positivt framtidsscenario?

När det nya århundradet tog vid hade kapitalismen nått en höjdpunkt som den inte hade haft sedan förra sekelskiftet. I sin
nyutkomna bok Capital and Ideology kallar
Thomas Piketty 1800-talets regimer ”proprietära”. Den privata egendomsrätten var helig och borgarklassen innehade den politiska
makten så gott som oinskränkt. Den regim
som mer allmänt kallas nyliberal, men som
Piketty vill kalla ”nyproprietär”, dominerade
sedan 1980-talet.
Såväl höger- som vänsterpartier anammade grundsatser från 1800-talet. Monetarism motsvarade guldmyntfoten; Washington-konsensus imperialismen; den tredje industriella revolutionen (datorisering och mobilen) påminde om den andra (elektrifiering
och telefonen). Frihandel, fri kapitalrörlighet
och marknadstänkande dominerade som de
gjorde ett sekel tidigare.
Men sekelskiftet inleddes med ett åskmuller. I mars 2000 sprack IT-bubblan. Börskursras och konkurser drabbade de upphaussade dotcom-bolagen – kronan på ”den nya
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ekonomin”. Enron-skandalen följde i oktober
2001, men därförinnan hade World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan raserats av islamister. Nya börsras, hårda antiterrorlagar och invasionerna av Afghanistan och Irak skakade tron
på den nyvunna världsordningen. Finanskrisen
2007–10, eurokrisen 2009–15, Donald Trumps
valseger och brexit-omröstningen 2016, liksom
coronakrisen 2020, intensifierade diskussionen
om den globala kapitalismens framtid.
Artikeln beskriver två onda spiraler. Den första är en makroekonomisk spiral, i vilken en allt
ojämnare inkomstfördelning leder till en allt farligare kreditexpansion, som i sin tur ökar inkomst- och förmögenhetsskillnaderna. Den andra är en globalekologisk spiral. Kampen om
kontrollen över resurserna i en redan överutnyttjad värld, och vad jag kallat det ekologiska ojämna utbytet, skapar såväl internationalisering som
nationalisering av kapitalet. De två spiralerna
berör och förstärker varandra.

Växande inkomst- och
förmögenhetsklyftor
De gångna decennierna har präglats av delvis
nya makroekonomiska symptom. En allt ojämnare fördelning av inkomster och förmögenheter; en ökning av kapitalinkomsternas andel på
bekostnad av löneinkomsterna; en svag realekonomisk tillväxt; en tendens till underkonsumtion
och överackumulation; en kreditexpansion som
rentav lett till negativa räntor; onormala prisstegringar på aktier och fastigheter.

”Ju ojämnare inkomstfördelning
desto mer snedvriden och svagare
blir konsumtionsefterfrågan och
tillväxten.”
Det är uppenbart att symptomen hänger samman och bildar en ond spiral. Ju ojämnare inkomstfördelning desto mer snedvriden och svagare blir konsumtionsefterfrågan och tillväxten.
Kreditexpansionen krävs för att upprätthålla totalefterfrågan, och matar – och matas av – de sti24
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gande tillgångspriserna. Stegrade bostadskostnader drabbar i sin tur låg- och medelinkomsttagarnas köpkraft.
Thomas Piketty inleder sitt nya tusensidorsverk med att konstatera:
Indeed, socioeconomic inequality has increased in all regions of the world since the
1980s. In some cases it has become so extreme that it is difficult to justify in terms
of the general interest. 1)
Matti Tuomala har för Finlands del visat hur inkomst- och förmögenhetsskillnaderna utvecklats sedan medlet av 1990-talet. I synnerhet kapitalinkomsternas andel av totalinkomsterna har
vuxit, samtidigt som beskattningen av kapitalvinster lindrats betydligt. 2)
I sina studier av inkomstfördelningen använder sig Piketty oftast av hur stor andel av totalinkomsten som tillfallit den rikaste tiondedelen
(eller hundradedelen) och hur stor andel den
fattigaste hälften fått. Ett liknande lättbegripligt
mått på inkomstojämlikhet är Palmaindexet. Hur
stor andel av nationalinkomsten har den rikaste tiondedelen av befolkningen i förhållande till
de fattigaste fyra tiondedelarna sammantaget?
Om den rikaste decilen har 30 procent av alla inkomster och de fyra fattigaste decilerna 20
procent, blir Palmaindexet 1,5. De som tillhör de
lägsta fyra decilerna har en inkomst som klart
understiger medianen och saknar nettoförmögenhet att falla tillbaka på. Decilen med de högsta inkomsterna har i allmänhet betydligt över
hälften av landets förmögenheter.
För att belysa utvecklingen beräknade jag
Palmaindexet för Finland, Sverige och USA,
med hjälp av de inkomstandelsdata som finns i
Världsbankens World Development Indicators.
För Finland fanns data för ett antal år mellan
1987 och 2017. Mellan dessa år steg Palmaindexet från 0,74 till 0,98. För Sverige fanns den
äldsta uppgiften för 1981. Då var Palmaindexet 0,73. 2017 hade det nått värdet 1,00. Trots
att inkomstskillnaderna i Sverige och Finland
har vuxit märkbart, hör de fortfarande till de
länder i världen som är jämlikast, i synnerhet
om man också beaktar tillgången till offentliga tjänster.

Foto: Pond5

I USA har Palmaindexet ökat mycket snabbt:
1979 var det 1,37 och 1991 var siffran 1,67. 2000
var indexet 1,92 och 2016 var det 1,98. Löneandelen av inkomsterna minskade från 67 procent
i slutet av 1960-talet till 60 procent 2015. 3)

Underkonsumtion och
sekulär stagnation
Den skevare inkomstfördelningen påverkar sammansättningen av efterfrågan. Underklassen
spenderar sina inkomster på nödvändiga konsumtionsvaror och enkla nöjen. Överklassens
konsumtion är givetvis betydligt större, men en
betydande del av inkomsterna sparas och investeras i olika reala eller finansiella tillgångar. Om
Palmaindexet ökar betyder det att den totala efterfrågan på konsumtionsvaror stiger långsammare än inkomsterna, medan efterfrågan på olika reala och monetära tillgångar växer.
Sekulär stagnation – en mycket långsam eko-

nomisk tillväxt – kan bero på en kronisk efterfrågebrist. Ju större andel av inkomsterna som
tillfaller en begränsad del av befolkningen desto
långsammare växer den privata konsumtionen.
Det i sin tur leder till att realinvesteringarna avtar och att arbetslösheten växer. Omvandlingstrycket på industrin minskar då företagen inte
längre pressas av lönestegringar.
Den idag mest kända företrädaren för tesen
om sekulär stagnation är intressant nog Larry Summers. Han var ledande nationalekonom
under Clinton- och Obama-administrationerna och utsågs nyligen till ekonomisk rådgivare för Joe Bidens presidentvalskampanj. Så här
uttryckte han sig i en intervju för Wall Street
Journal 2017:
There is some evidence related to hysteresis for what I called a Reverse Say’s Law –
lack of demand creates its own lack of suppEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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ly down the road in terms of productivity
growth. … Some people would say it’s really all the supply side, and you’re all about
the demand side. We’ve had a big productivity slowdown and isn’t that the right thing
for you to think about, and I think there’s
obviously something to that. The point I’d
make about that is that, in general, we have a way of telling the difference between
supply shocks and demand shocks, which is
that supply shocks raise prices and demand
shocks lower prices. The general tendency
to low inflation coincident with low quantity guides you a little more towards the demand-shock view therefore then the supplyshock view. 4)
I likhet med tidigare underkonsumtionsteoretiker föreslår Summers en ökning av de offentliga
investeringarna för att övervinna stagnationen.
Han är dock mycket försiktig ifråga om att genomföra en inkomst- och förmögenhetsomfördelning för att stimulera realekonomin.

Skuldexplosion räddningen?
I synnerhet marxistiska teoretiker har försökt
analysera varför den utvägen varit svår att genomdriva och varför staten har sett sig tvungen att tillgripa andra metoder. Kretsen kring
Monthly Review Press har utmärkt sig genom att
framhålla hur kapitalismen kännetecknas av allt
större inkomstskillnader, underkonsumtion och
stagnation. I Monopoly Capital undersökte Paul
A. Baran och Paul M. Sweezy varför storbolagen
inte lät den offentliga sektorn expandera eller genomföra inkomstutjämningar trots att skriande
välfärdsbehov skulle ha krävt det.
Analysen följdes upp av Sweezy och Harry
Magdoff i boken Stagnation and the Financial
Explosion (1987). Författarna var antagligen de
första som framhöll följderna av att man försökte övervinna stagnationen i realekonomin
genom att använda sig av en skuldexplosion.
John Bellamy Foster och Fred Magdoff byggde vidare på temat i The Great Financial Crisis (2009).
En av graferna i Pikettys Capital and Ideology är The fall of public property, 1978–2018
(s. 607). Den visar den offentliga sektorns andel
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av nettoförmögenheten. Från att ha varit 15–30
procent i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och
Storbritannien i början av perioden, sjönk den
nära nollstrecket och blev negativ i USA och
Storbritannien på 2010-talet.
En nationalekonom tillhörande den österrikiska skolan, George Reisman, har studerat kreditexpansionen i USA, och intresserat sig för hur
förhållandet mellan utbudet av pengar, den monetära basen, och bankernas egna penningreserver förändrats. Från 1994 till 2007 fördubblades penningutbudet, samtidigt som bankernas
reserver sjönk med en tredjedel. Upphaussningen av tillgångspriserna såg Reisman som en direkt följd av centralbankens politik.
The Economist har fortlöpande rapporterat de
olika sätt som kreditexpansionen och överackumulationen har kommit till uttryck på. Tidningen framhöll till exempel att den låga inflationen
och nollräntorna innebar att Milton Friedmans
monetarism – enligt vilken inflationen är ett monetärt fenomen – måste överges.
I mars 2020 riktades oron mot “oceanen av
bolagsskulder”, totalt 74 biljoner dollar. Två
tredjedelar av de amerikanska icke-finansiella
företagens obligationer var rankade som ”junk”
eller ”BBB”, det vill säga nästan skräp. 5) I april
belystes privatkapitalbolag och hedgefonder. Båda har fördubblat värdet av de tillgångar de förvaltar sedan finanskrisen. Detta trots att vanliga indexfonder gett en lika god avkastning med
beaktande av deras betydligt lägre skötselavgifter. 6)
Om man skulle använda de principer som
man tidigare har använt för att med hjälp av inflationstakten och tillväxtgapet beräkna en passande räntenivå, så skulle man få orimliga resultat: -3 procent i USA för 2014 och -6,5 procent i
Storbritannien för 2013.
Med en ekonomi med växande risker ställer
kapitalplacerarna högre avkastningskrav på sina investeringar. Det är de mest förmögna och
största fondförvaltarna som förmår bära de risker som osäkerheten medför. Deras vinster växer därför snabbare än genomsnittet och betydligt snabbare än medelinkomsterna. Ojämlikheten till fördel för de allra rikaste ökar därför efter hand. Den onda makroekonomiska spiralen
förvärras.

Ojämnt utbyte i ett krympande
ekologiskt utrymme
Även om den makroekonomiska spiralen kan
innebära att kapitalismen tvingas på reträtt, är
den ändå bara en höststorm i förhållande till
den orkan som det krympande ekologiska utrymmet utsätter det kapitalistiska världssystemet för. Med krympande ekologiskt utrymme
förstås såväl mänsklighetens ökade förbrukning
av förnybar biokapacitet, som av mineraler och
fossila förråd. Antropocenepoken, som började
i och med industrialismen, och ”den stora accelerationen”, som tog vid efter andra världskriget, påverkar jordens ekosystem och klimat så
dramatiskt att frågan om kapitalismens och nationalstatssystemets roll och framtid ställts på
sin spets.

”Även om den makroekonomiska
spiralen kan innebära att kapitalismen
tvingas på reträtt, är den ändå bara en
höststorm i förhållande till den orkan
som det krympande ekologiska utrymmet utsätter det kapitalistiska
världssystemet för.”
Kapitalismen har från sin begynnelse varit
världsekonomisk; inte begränsad till enskilda
nationer, som på något sätt ”öppnat” sig för varandra. Inom denna kapitalistiska världsekonomi har olika nationalstater formats i syfte att dra
största möjliga nytta av de möjligheter till berikande som kapitalismen öppnat. Nederländernas förenade provinser, Storbritanniens förenade kungadöme och Amerikas förenta stater har
i tur och ordning innehaft den ledande rollen i
det kapitalistiska världssystemet.
Sedan merkantilismen och kolonialismen har
det rått ett ojämnt utbyte mellan centrum och
periferi. Det ojämna utbytet har antagit flera olika former, men ett genomgående särmärke har
varit ett ekologiskt utnyttjande av periferin. Redan för merkantilisterna gällde det att importe-

ra ”matter” – råvaror och metaller – och exportera förädlade produkter som utvecklade nationens ”arts” och ”industry”.
Jag har indelat det ekologiska ojämna utbytet i tre olika varianter: ”disjunktivt ekologiskt
utbyte”, ”icke-ekvivalent ekologiskt utbyte” och
”ekologiskt ohållbart ojämnt utbyte”. 7)
1. Disjunktivt ekologiskt utbyte innebär
att det råvaruexporterande landets utveckling snedvrids och blir beroende av utvecklingen i centrum. I den ekonomiska
litteraturen hänvisas till bland annat ”resursförbannelsen”. Inom världssystemteorin spelar ojämnt utbyte en central roll
både för att skapa och upprätthålla hierarkin
mellan kärnländer, semiperifera och perifera länder. 8)
2. Icke-ekvivalent ekologiskt utbyte innebär en kontinuerlig nettoexport från ett
land (eller region) till ett annat av en ekologiskt betydelsefull storhet, som material,
biokapacitet, energi eller föroreningar. 9)
3. Ekologiskt ohållbart ojämnt utbyte innebär att ett land som redan överförbrukar sina naturresurser eller sina avfallssänkor,
trots detta fortsätter att vara nettoexportör
av naturtillgångar eller avfallsintensiva
produkter och tjänster. Ett land kan minska den ekologiska ohållbarheten genom att
vara nettoimportör av produkter och tjänster mätt i till exempel ekologiska fotavtryck. 10)
När det ekologiska utrymmet krymper växer rivaliteten mellan såväl stater som storföretag.
Kampen om jordens resurser och sänkor intensifieras och risken för att de enskilda ländernas
satsningar på just sin ”internationella konkurrenskraft” leder till konflikter blir allt större. Det
krävs mer och mer resurser för att inte förlora
landets eller företagets position inom den hierarkiska världsekonomin.
Rivaliteten mellan nationerna tar sig uttryck
i en kamp om kapitalplaceringar, intellektuella äganderätter och högt utbildad arbetskraft.
Beskattningen på kapitalinkomster, äganderätEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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ter och de högsta lönerna mildras, medan arbetsvillkoren för mellan- och låginkomsttagare
pressas. Det krympande ekologiska utrymmet
kopplas till den makroekonomiska onda spiralen. Den ekonomiska tillväxten blir oekonomisk
när de sociala och ekologiska kostnaderna överstiger fördelarna.

Kapitalism och nerväxt
Nerväxt är, först och främst, en kritik av den ekonomiska tillväxtens ekologiska konsekvenser.
För att mänskligheten inte ska förstöra planetens livsuppehållande system måste den
globala ekonomin sakta ner. Vi måste utvinna, producera och konsumera mindre, och vi
måste göra allt annorlunda. Tillväxtekonomier kollapsar utan tillväxt. För att kunna
blomstra utan tillväxt måste vi upprätta ett
radikalt annorlunda ekonomiskt system och
levnadssätt. 11)
Giorgos Kallis presenterar en nerväxtvision och
en ”samevolutionär” process av flera aktivitetssfärer som förstärker varandra, och som kan
leda till en radikal förändring. Men han stöter
på många hinder. Framför allt kapitalismen. Han
använder därför ett kapitel åt frågan ”Är nerväxt
förenligt med kapitalism?”. Det svar han ger är
att kapitalism kan vara förenligt med nerväxt på
ett abstrakt plan, men inte i den reellt existerande kapitalismen.
Frågan blir därför om man kan skapa tillräckligt starka institutioner, som förmår inbädda,
omforma och uttunna kapitalismen, så att social och ekologisk hållbarhet kan säkras. Kan kapitalismen anpassas till nya värderingar och program, som till exempel Green New Deal? Ryms
den inom den donut som Kate Raworth, utgående från grundläggande mänskliga behov och planetära gränser, skisserar i boken Donutekonomi.
12) Måste inte i så fall ”tillväxt” och ”välstånd”
omdefinieras, så som Tim Jackson gjorde i boken Välfärd utan tillväxt? 13)
En radikal reform som har framförts med allt
större kraft är en ovillkorlig basinkomst, till exempel i form av en negativ inkomstskatt eller en
social dividend. Många ser basinkomsten som
ett sätt att ”rädda” kapitalismen genom att göra
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den mänskligare och mer rättvis, och om möjligt
mindre beroende av fortsatt ekonomisk tillväxt
eftersom arbetslöshetsproblemet skulle ändra karaktär. Klasskonflikterna skulle inte längre likna dem som varit karakteristiska för kapitalismen.
Om basinkomsten finansierades med hjälp av
resurs-, konsumtions- och förmögenhetsskatter
innebär också det betydande förändringar i kapitalets expansionsmöjligheter.

Från finanskris till en ny ekonomisk
världsordning
Den makroekonomiska onda spiralen är spänd
till bristningsgränsen. Klimatkrisen är redan här
och kommer att förvärras under 2020-talet och
därefter. Jag ska ändå skissera ett optimistiskt
scenario som inte är helt verklighetsfrämmande.
Skuldnivåerna och obalanserna i världsekonomin är så stora och de ekonomiska utsikterna
så osäkra att en ny krasch kan inträffa när som
helst. Är det kommersiella fastigheter som visar
sig vara övervärderade? Kan försäkringsbolagen
värdera effekterna av klimatkrisen rätt? Vad sker
med de förmögenheter och statsfinanser som baserar sig på oljeutvinningen?

”Skuldnivåerna och obalanserna i världsekonomin är så stora och de ekonomiska utsikterna så osäkra att en ny krasch
kan inträffa när som helst.”
En finanskris drabbar kärnan i det kapitalistiska systemet, de globala finanscentren i New
York, London, Tokyo, Singapore, Hong Kong,
Shanghai och ett dussin andra städer. De är inflätade i ett nätverk som sträcker sig över hela
världen. En kris i ett centrum drar snabbt med
sig de andra. Enskilda länder kan inte hantera en
global finanskris. Det krävs att åtminstone USA,
Kina, Japan och EU samarbetar.
En förutsättning för ett lyckat samarbete är en
virtuell världsvaluta och ett nytt internationellt
clearings- och betalningssystem, som USA inte
längre dominerar ensidigt. Keynes plan att infö-

ra en världsvaluta och att skapa en clearingsprocedur som bestraffade länder med kroniska exportöverskott, kunde vara en utgångspunkt för
förhandlingarna om ett nytt valutasystem.
En annan idé som samtidigt kunde förverkligas är James Tobins transaktionsskatt för att
stävja valutakursspekulationer. Om man lyckas med det är det kanske också möjligt att komma överens om hur transnationella företag skall
beskattas och hur skattekonkurrensen länderna
emellan ska tyglas. Som kronan på verket kunde man gå in för ett antal globala skatter och regelverk för att skydda och förbättra de globala
allmänningarna.
Demokrati har varit förknippad med suveräna nationalstater, och nationalstaternas suveränitet har varit beroende av deras möjligheter att kontrollera kapital-, varu- och människoströmmarna över landets gränser. Djup ekonomisk integration och världsekonomins liberalisering har begränsat den nationella suveräniteten och minskat utrymmet för nationella
särlösningar. Det har lagt band på demokratin
och skapat grogrund för nationalistiska strömningar och partier.

”Djup ekonomisk integration och världsekonomins liberalisering har begränsat
den nationella suveräniteten och minskat
utrymmet för nationella särlösningar.”
Dani Rodrik har analyserat vad han kallar den
globala ekonomins politiska trilemma. Är djup
ekonomisk integration, nationell suveränitet och
demokrati möjliga att förena? Hans svar är nekande. Vi kan bara välja två av dem samtidigt.
För att kunna ha demokrati och djup ekonomisk integration måste demokratin göras övernationell eller global. Den efterkrigstida Bretton
Woods-ordningen, med bland annat möjligheter för länderna att kontrollera kapitalrörelserna, möjliggjorde kombinationen av suveränitet
och demokrati. Under den nyliberala Washington-konsensusepoken minskade det demokra-

tiska spelrummet. Rodrik uttryckte en skepsis
mot möjligheten att uppnå en global demokratisk ordning, och vände sig därför mot den, enligt honom, för långt gångna globaliseringen. 14)
Tyvärr beaktade Rodrik inte det krympande
ekologiska utrymmet. Om han gjort det skulle
trilemmat ha antagit andra ödesdigra drag. Kampen om det ekologiska utrymmet skärper ju rivaliteten mellan länderna, vilket tenderar att fördjupa den globala allmänningens tragedi. Om
Rodrik hade sett att det globala överutnyttjandet
av naturens resurser är så olycksbådande, kunde
han ha kommit till att global demokrati är den
enda demokratiska optionen – och därför inte så
verklighetsfrämmande som han föreställde sig.
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Brexit, Finlands utrikeshandel
och förhandlingarna mellan
EU och Storbritannien
En jämlik konkurrenssituation för
företagen och fiskerättigheterna
kräver särskilda ansträngningar
av förhandlarna på bägge sidor.
Finlands exportföretag skall vara
förberedda på betydande förändringar, som ofta nog kommer
att medföra tilläggskostnader
och sålunda försvåra exporten.
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Knappast många, särskilt dåvarande premiärminister
David Cameron själv, hade på allvar föreställt sig att
hans taktik att tillfredsställa högerflanken inom det
konservativa partiet 1) genom att anstalta en folkomröstning i juni 2016 skulle leda till att en majoritet,
visserligen knapp, röstade för Storbritanniens utträde
ur EU. Lika litet hade man väl trott att det skulle dröja mer än fyra år och vara förknippat med så mycket
dramatik att verkställa utträdet.
Storbritannien, som efter två parlamentsval, byten av premiärminister och diverse politiska och
också konstitutionella incidenter sedan folkomröstningen i juni 2016, den 1 februari 2020 formellt utträtt ur EU har avtalat med unionen om en övergångsperiod som upphör den sista december 2020.
Storbritannien deltar inte i några som helst beslutsfattande EU-organ under denna period, det vill säga vare sig i parlamentet, rådet, kommissionen eller andra EU-institutioner, men skall enligt utträdesavtalet (Withdrawal Agreement), som alltså trädde
ikraft i början av februari 2020, tillämpa EU-lag till
årets slut. Avtalet slöts bland annat för att säkerställa ett ordnat utträde, trygga medborgarnas rättighe-

Foto: Lehtikuva

Långtradare väntar på att komma över Engelska kanalen. Tullformaliteter mellan EU och Storbritannien kommer att återinföras.

ter, enas om de ekonomiska medlemsförpliktelserna och undvika en “hård” gräns mellan Irland och Storbritannien.
I det följande ser jag litet närmare på Finlands handel med Storbritannien, men framförallt på de pågående förhandlingarna mellan EU
och den sistnämnda. Det är ju inte heller helt
otänkbart att vi träder in i ett avtalslöst tillstånd
i början av 2021 i och med att signalerna just
nu 2) verkar förhållandevis pessimistiska. Först
i alla fall några ord om perioden mellan folkomröstningen och Storbritanniens utträde den
1 februari 2020.

En kort tillbakablick
Med 51,9 procent av rösterna för utträde och
48,1 procent mot röstade alltså det brittiska folket i omröstningen 23.6.2016. Ja-sidan fick 1 269
501 fler röster. Det var framförallt äldre, drygt 60

procent, som förordade ett utträde. Bland yngre var det endast cirka 25 procent. Intressant
är också att notera att majoriteten av de som
röstade i Skottland och Nordirland var mot ett
utträde, medan England och Wales, visserligen
knappt, var för. England, med undantag av London, var den enda delen av Förenade kungariket
(United Kingdom, UK) där en klar majoritet var
för ett utträde. Enkla slagord, till exempel “take
back control, take back our country”, och missvisande ekonomiska siffror om hur mycket Storbritannien förlorade per vecka, cirka 350 miljoner euro, genom att vara EU-medlem, dominerade debatten. 3) Besvikelsen bland många, särskilt yrkesfolk, som vant sig vid en gränslös inre marknad, var uppenbar då resultatet klarnade på fredag morgon den 24 juni.
Efter Camerons omedelbara avgång och inrikesminister Theresa Mays tillträde 13.7.2016
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Figur 1. Finlands varuexport till Storbritannien.

”Enkla slagord och missvisande
ekonomiska siffror om hur mycket
Storbritannien förlorade genom att
vara EU-medlem, dominerade
debatten.”
som premiärminister följde en tidvis hetsig debatt om konsekvenserna av omröstningen. Den
29 mars 2017 utlöste May i alla fall ett utträde
med stöd av artikel 50 i Lissabonavtalet. Härigenom påbörjades en två års period efter vilken ett
medlemsland tidigast kan lämna EU.
I april 2017 beslöt det brittiska parlamentet att
nyval hålls den 8 juni på förslag av May. Hon föreställde sig att valet skulle stärka hennes ställning, men det gick tvärtom. Hennes ställning inför de kommande förhandlingarna med EU försvagades. I december samma år nådde i alla fall
parterna en preliminär överenskommelse.
I samband med att den brittiska regeringen i
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juli 2018 enades om sin hållning i förhandlingarna avgick bland annat dåvarande utrikesminister Boris Johnson i protest. May avgick i juni
2019 efter att ha förlorat ett antal parlamentsomröstningar och Boris Johnson tillträdde följande
månad. Han erhöll, som bekant, en betryggande majoritet i underhuset vid det senaste parlamentsvalet i december samma år vid vilket, såsom 2016, också slagord av typen “Get Brexit done” överskuggade en saklig debatt.
Villkoren för utträdet fastslogs i oktober i fjol
då EU:s regeringschefer och den brittiska regeringen enades om utträdet. I och med att det brittiska parlamentet ville ha mer tid för granskningen av lagstiftningen rörande utträdet tvingades
Johnson att be om uppskov till 31.1.2020, vilket
EU som känt accepterade.

Finlands utrikeshandel
med Storbritannien
Handeln mellan Finland och Storbritannien uppgår till ungefär 4 miljarder euro. 4) Vi exporterar i stort sett lika mycket som vi importerar. Av

varuexporten utgörs cirka en tredjedel av skogsindustriprodukter. I den finska exporten ingår
också maskiner och olika slags anläggningar, ittjänster, programvara, turist- och logistiktjänster.

”Om man ser på vår totalexport, det vill
säga inklusive tjänster, utgör Storbritanniens andel drygt 4 procent. Inte att jämföra med Tyskland och Sverige, våra två
största exportländer, men nog så viktig
speciellt för vår skogsindustri.”
Av de cirka 65 miljarder euro, som Finlands
varuexport utgjorde år 2019, motsvarade exporten till de olika EU-länderna cirka 25 miljarder.
Det betyder att Storbritanniens andel bland EUländerna var ungefär 10 procent, i absoluta tal

cirka 2,7 miljarder euro. Om man ser på vår totalexport, det vill säga inklusive tjänster, utgör Storbritanniens andel drygt 4 procent. Inte
att jämföra med Tyskland och Sverige, våra två
största exportländer, men nog så viktig speciellt
för vår skogsindustri.
I juni 2020 visar statistiken att utrikeshandeln
på årsbasis sjunkit ordentligt. Till USA och Kina
med 27,3 procent respektive 24 procent, men till
Storbritannien med rentav 38 procent. Det här
har självfallet att göra med pandemin och dess
negativa effekter på världsekonomin, men Storbritanniens utträde ur EU gör läget knappast lättare. Då Storbritannien vid årsskiftet lämnar den
inre marknaden och tullunionen uppstår handels- och byråkratiska hinder, som höjer de enskilda exportföretagens kostnadsnivå.
För de exporterande finska företagen gäller
det att bekanta sig med frågor rörande bland annat tullar, förtullning, skatter, offentlig upphandling, yrkeskompetens, etcetera. Spörsmål angående etablering, styrelseledamöters boningsort,
immaterialrättigheter, överföring av personupp-

Figur 2. EU:s handel med Storbritannien (varor och tjänster).
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Figur 3. Finlands handel med Storbritannien (varor och tjänster).

gifter och trafik kräver också företagens uppmärksamhet. 5)
Oberoende av att de finska företagen i sista hand själva hanterar sin export bedrivs förhandlingarna med Storbritannien om ett eventuellt handelsavtal med EU kollektivt av unionen
för medlemsländernas räkning. Finland kan sålunda påverka EU och kommissionen enbart inifrån. Statsrådets kansli koordinerar inspelen från
de olika finländska ministerierna. 6)

Förhandlingarna mellan EU
och Storbritannien
Det är självfallet en mängd frågor som måste avgöras, med det är speciellt vikten av att försäkra
sig om en jämlik konkurrenssituation för företagen och fiskerättigheterna, som kräver särskilda ansträngningar av förhandlarna på bägge sidor. I och med relativt negativa signaler just nu
7) är det i alla fall oklart i vilken mån Storbritannien verkligen vill sluta ett avtal med EU. Det är
möjligt att pandemin och Storbritanniens svå34
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righeter att bemästra smittoläget, kanske trots
allt kan bidra till en avtalslösning. Den brittiska
ekonomin har formligen störtdykt under det andra kvartalet i år, det vill säga med 20,4 procent
beräknat på bnp. Detta beror delvis på att den
brittiska ekonomin är tjänsteorienterad. De olika restriktionerna har självfallet i hög grad påverkat just denna sektor.
En annan bidragande orsak till att parterna
trots allt kanske kan enas om ett handelsavtal är
det faktum att Storbritannien har en betydande
handel med övriga EU-länder. Till exempel 2016
gick 47,5 procent av den brittiska exporten till
dessa. Av importen kom samma år 50,5 procent
från övriga EU.
Det som i alla fall är klart är att det är bråttom att få till stånd ett avtal om man avser att
det skall träda ikraft vid årsskiftet 2020–21. Enligt uppgift borde det ha varit slutförhandlat inom oktober 2020. Från att förhandlingarna stått
helt stilla pågår dessa därför under hösten 2020
i stort sett varje vecka. EU publicerade 18.3.2020

ett förslag till partnerskapsavtal. 8) Det omfattande förslaget är indelat i sex huvudavsnitt, det
vill säga allmänna bestämmelser, ekonomi och
handel, säkerhet, deltagande i EU-program, institutionella bestämmelser och avslutande bestämmelser.
I början av juli publicerade EU-kommissionen
därtill ett meddelande, eller en kommuniké, till
parlamentet, rådet, EU:s sociala och ekonomiska
kommitté samt den regionala kommittén om vilka frågor som i någon mån berörs i förhandlingarna, men framförallt vilka företagen bör beakta
oberoende av om ett avtal ingås eller inte. 9) Det
rör sig om handel med varor och tjänster, energi,
resande och turism, rörlighet och koordinering
av socialförsäkring, bolags- och civilrätt, data,
immaterialrättigheter och internationella avtal.
Kommissionen betonar uttryckligen att avsikten inte är att döma ut förhandlingarna på förhand, utan att göra berörda parter, såsom företag, uppmärksamma på vilka förändringar som
aktualiseras i början av 2021 och som förutsätter att företagen är medvetna om och förbereder sig för dem. Vad handel med till exempel
varor beträffar återinförs tullformaliteter mellan EU och Storbritannien i och med att den senare inte längre ingår i tullunionen. Detta sker
helt oberoende av om parterna uppnår en ambitiös överenskommelse inkluderande noll tullar
och noll varukvoter. Alla företag som importerar från eller exporterar till Storbritannien måste
därtill skaffa sig ett identifikationsnummer. Företagen bör dessutom förbereda sig på väntetider vid gränsen på grund av de återinförda tullformaliteterna.

”Vad handel med till exempel varor
beträffar återinförs tullformaliteter
mellan EU och Storbritannien i och med
att den senare inte längre ingår i tullunionen. Detta sker helt oberoende av
om parterna uppnår en ambitiös överenskommelse inkluderande noll tullar
och noll varukvoter.”

Det är vidare skäl att notera att certifiering
som verkställts i Storbritannien inte automatiskt
gäller inom EU. Man bör vara särskilt uppmärksam när det gäller kemikalie-, medicin- och hälsoprodukter. Detsamma gäller självfallet i omvänd riktning.
Ifråga om tjänster, såsom finans-, transport-,
audiovisuell medie- och energiservice, för vilka
tillstånd utfärdats av brittiska myndigheter, gäller att de inte längre är ikraft från och med årsskiftet 2020–21 vare sig inom EU eller EU-tillstånd inom Storbritannien.
Intressant är också att notera att från och med
1.1.2021 är inte heller licenser, som beviljats av
brittiska myndigheter för järnvägsbolag, längre
i kraft inom EU. Detsamma gäller certifikat som
utfärdats till lokförare. Transportföretag på båda sidor måste sålunda försäkra sig att de har
de korrekta tillstånden och certifikaten vid nästa års början. Detsamma berör naturligtvis samtliga yrkeskvalifikationer, som hittills och under
övergångsperioden erkänts och godkänts inom
hela EU.
Ytterligare är det skäl att vara på det klara
med att brittiska medborgare i samband med resor till EU kommer att behandlas som medborgare från tredje land. Detsamma gäller naturligtvis EU-medborgare vid inresa till Storbritannien. För besök, som varar maximalt 90 dagar
inom EU inom en 180 dagars period, krävs likväl inte visum av britter enligt nyligen antagen
EU-lagstiftning.
Den existerande utbredda koordineringen av
socialförsäkringssystem, som gäller enligt nuvarande regler, upphör i och med årsskiftet. Trots
ett avtal kommer endast en del att bestå, slår
kommissionen fast i sin kommuniké. Den slutliga utformningen när det gäller till exempel fördelningen av kostnader för hälsovård och pensionsrättigheter regleras i avtalet. 10)
Beträffande bolags- och civilrätt är det skäl för
till exempel brittiska bolag att etablera ett bolag
inom EU ifall de vill åtnjuta EU-status. Vid ingången av avtal bör man vidare vara uppmärksam på att ifall man valt att processa i Storbritannien kan det hända att verkställigheten av en
dom inom EU kan försvåras jämfört med situationen idag.
När det gäller immaterialrätter, såsom EU-vaEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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rumärken och modeller, vilka är ikraft i hela EU,
transformeras dessa automatiskt till nationella
rättigheter i Storbritannien enligt tidigare antagen brittisk lagstiftning. Det är likväl skäl att gå
igenom företagets immaterialrättigheter för att
försäkra sig om att de är giltiga både inom EU
och Storbritannien. Företag, som enbart etablerat sig i Storbritannien eller personer, som inte
är EU-medborgare, kan inte längre inneha eller
låta registrera .eu-domännamn.
När det slutligen gäller internationella avtal,
som EU ingått, omfattar de självfallet inte längre Storbritannien.
Det är således en betydande mängd frågor,
som kommer att hanteras annorlunda från och
med början av 2021 i umgänget mellan EU och
Storbritannien. En del av dem får sin lösning om
ett avtal sluts. Uppenbart är i vart fall att våra exportföretag skall vara förberedda på betydande
förändringar, som ofta nog kommer att medföra
tilläggskostnader och sålunda försvåra exporten.
Importen från Storbritannien kommer självfallet
också att påverkas.

Avslutande reflektioner
Det är svårt att riktigt föreställa sig hur mycket
tid och resurser som använts både internt inom
Storbritannien och EU, men också mellan parterna för att få till stånd ett någorlunda ordnat utträde. Dessa resurser kunde parterna högst sannolikt ha använt effektivare. Eftersom utträdet
i alla fall är ett faktum hoppas man att de lyckas förhandla sig till ett partnerskapsavtal. Det
skulle utan tvekan göra livet lättare för företagen och sörja för att alla ansträngningar inte varit förgäves.
I och med det ingångna utträdesavtalet har i
alla fall vissa viktiga frågor fått en lösning, fastän EU och Storbritannien inte skulle lyckas få
till stånd en partnerskapsöverenskommelse. Det
gäller speciellt gränsproblematiken mellan Irland och Nordirland. Det skulle utan tvekan ha
varit ett betydande bakslag, och eventuellt förknippat med oroligheter, om man inte lyckats
trygga en ”mjuk” gräns, med ett minimum av
handels- och andra gränshinder. 11)
Den allra senaste utvecklingen 12) ser likväl
ut att också beträffande denna fråga innebära
en viss osäkerhet. På initiativ av Boris Johnson
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har nämligen parlamentets underhus godkänt
en lag, The Internal Market Bill, som ger Storbritannien ensidig rätt att i vissa avseenden avvika från det tidigare av bägge parter avtalade
utträdesavtalet. Detta har starkt fördömts av EU
och också av vissa kretsar i Storbritannien, som
bland annat stridande mot internationell rätt.
Hur det kommer att gå med detta återstår att
se. Parterna har enligt färsk information gett varandra ytterligare en månad att förhandla trots att
Storbritannien inte åtminstone ännu dragit tillbaka de kontroversiella bestämmelserna i The
Internal Market Bill, som EU krävt att landet
skulle göra före utgången av september.
Ett för båda parter skäligt partnerskapsavtal
skulle således utan tvekan vara att föredra efter
alla åren av turbulens. Trots detta är det uppenbart att EU, de enskilda medlemsländerna och
särskilt Storbritannien, ännu länge kommer att
vara tvungna att leva med de ekonomiska sviterna efter brexit. Något anhängarna av ett utträde
borde ha ägnat betydligt mer energi åt än som
verkar ha varit fallet.

Fotnoter
1) Cameron gav alltså löfte om en folkomröstning ifall
Tories vann parlamentsvalet 2015. Han hade också lyckats utvinna vissa undantag av övriga EU-ledare om Storbritannien stannade kvar.
2) I oktober 2020. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier
konstaterade nyligen att det är slöseri med tid att förhandla om motparten inte intar en konstruktivare hållning till en eventuell avtalslösning.
3) Inför folkomröstningen angav den konservativa brittiska tidskriften The Telegraph 20 skäl för att rösta för att
lämna EU. Bland dem märks bl.a. “vi får tillbaka våra pengar”, “vi bestämmer våra egna lagar igen”, “våra domstolar
får sista ordet”, och “vi behöver inte lyssna på eller finansiera EU-kommissionen”, men också argument av typen
“vi kan ha riktiga dammsugare”, “vi skulle få våra blå pass
igen”, “inga fler dumma återvinningstunnor”, etc. Se också Fintan O’Toole, Three Years In Hell, The Brexit Chronicles, UK 2020, t.ex. s. 14.
4) Beträffande detta och följande avsnitt har jag haft nöjet att diskutera frågor i anslutning till dessa med Kristiina
Kauppinen, som svarar för utrikeshandelspolitiska synpunkter på brexit och Turkiet vid Utrikesministeriet. Hon
har också varit behjälplig med information. Därtill har
hon vänligen läst igenom hela artikeln och kommit med
värdefulla kommentarer. Kauppinens twitterkonto är:
@KrisKauppinen, som hon uppdaterar regelbundet.
5) Kommissionen har publicerat en checklista för företag, som gör affärer med Storbritannien.
6) Statsrådet upprätthåller nätsidor om brexit, vnk.fi/tietoa-brexitista. Informationen finns också på svenska. Här
kan man bl.a. ta del av information om hur brexit påverkade finska företagen.

7) I oktober 2020.
8) Draft text of the Agreement on the New Partnership
with the United Kingdom, 18 March 2020, UKTF (2020)
14, 1–440.
9) Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions,
Getting ready for changes, Communication on readiness
at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom, Brussels, 9.7.2020
COM(2020) 324 final.
10) Communication, etc. 9.7.2020 s. 21.
11) Det här är en fråga som Fintan O´Toole berör vid ett
flertal tillfällen i sin välskrivna, men samtidigt emellanåt mycket kritiska bok Three Years in Hell, The Brexit Chronicles. Se hänvisningen i fotnot 3. I boken kommenterar O´Toole, som är irländsk journalist och författare, åren
2016–2019 med brexit i fokus. Han belyser speciellt förhållandet mellan Republiken Irland och Nordirland samt
Nordirland och England och uttrycker bl.a. förvåning
över hur litet brexit-företrädarna egenligen bryr sig om
det förstnämnda förhållandet. Intressant är att notera att
av Brexit-anhängarna 61 procent vid en utfrågning inte var särskilt oroade eller inte alls oroade om brexit leder
till att Nordirland lämnar Förenade kungadömet och ansluter sig till Irland. O´Toole 2020 s. 220.
12) O´Toole kallar brexit för UK:s “accidental independence”.
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Antti Paakkari

är forskardoktor vid pedagogiska fakulteten vid
Helsingfors universitet. Artikeln baserar sig på
Paakkaris doktorsavhandling Entangled Devices,
som granskades vid universitetet i februari 2020.

Inlärningens nya teknologier:

Hur plattformskapitalismen
fann sin väg till skolan
När företag bringar teknologi till
skolorna är det inte bara fråga om en
kollision mellan nytt och gammalt,
utan även om privata aktörers strävan att stärka sina positioner inom
den offentliga institutionen. Skolan
är en så stor del av de människors liv
som befinner sig där, att företagen
har ett starkt intresse av att vara med.
Frågan är om skolteknologiföretagens och den offentliga sektorns
värderingar är kompatibla.
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Distansskolan som följde med coronaepidemin visade på ett konkret sätt hur många slags
teknologiska lösningar hör ihop med nutidens
skolgång. Även om Zoom, Meet och Docs visade sig för många föräldrar för första gången,
har olika teknologier blivit allmännare i skolorna i snabb takt och redan i flera års tid. Det
är således inte fråga om ett nytt fenomen som
enbart skulle höra ihop med coronapandemin.
Även dess mest betydelsefulla konsekvenser
måste sökas från ett litet överraskande håll:
den besvärliga föreningen av företagsvärlden
och skolan samt plattformskapitalismens uppgång. I denna artikel granskar jag dessa två fenomen i skolans vardag.
I min avhandling Entangled Devices undersökte jag hur gymnasister använder sina
smarttelefoner under skoldagen. Även om telefonerna har befäst sin plats som en del av
klassrummet, har det inte gjorts mer omfattande forskning kring hur telefonerna används i
det. I det av Svenska kulturfonden finansierade
Textmöten-projektet, som leds av professor Fri-

tjof Sahlström och görs gemensamt av Åbo Akademi och Helsingfors universitet, ville vi särskilt
undersöka vad som egentligen görs med telefonerna under skoldagens lopp.
Vi observerade att användningen av telefonerna är viktig och mycket mångsidig för de unga.
Användning som direkt hör ihop med skolgången var dock liten. Klassrummet och dess traditionella växelverkan bildar en ram som är som
gjord för smarta apparater: det är i huvudsak läraren som har ordet och det blir mycket tid för
eleverna för saker som inte hör ihop med undervisningen. På sätt och vis har telefonerna samma funktion som lappar som utbyts med kamraterna eller serietidningar som läses i smyg vid
pulpeterna.
Telefonerna avviker ändå från dessa genom
att de ständigt är kopplade till internet. Det är
således inte enbart fråga om hur informationen
rör sig inom skolan utan även ut därifrån – om
att klassrummet är uppkopplat till globala informationsnätverk och en internetkapitalism. I det
avseendet lönar det sig att granska telefonerna
som en del av en teknologiseringsprocess som
redan länge pågått inom skolan.

Företag för teknologin till skolorna
När det talas om förhållandet mellan skolan och
teknologin är en typisk tanke att teknologin är
ett medel att lösa pedagogiska problem. Skolorna framställs gärna som gammalmodiga och avstannade institutioner, som behöver moderniseringen som de nya teknologierna för med sig.
Det som blir i skuggan av sådant tal är att det
för det mesta uttryckligen är företag som bringar teknologin till skolorna och att det inte bara
är fråga om en kollision mellan nytt och gammalt, utan även privata aktörers strävan att stärka sina positioner inom den offentliga institutionen. Kampen mellan det offentliga och privata har gått het i skolorna i Storbritannien redan i ett par årtionden och även i Sverige är förhållandet till privata skolor mycket annorlunda
än i Finland.
Här har skolorna setts som den offentliga sektorns ansvarsområde och de privata aktörernas
inträde i skolan har i allmänhet inte setts som en
god sak. När de finländska skolorna samtidigt
varit framgångsrika i jämförelser, har det rått ett

rätt brett samförstånd om att det är bäst att låta samhället ansvara för utbildningen. Samtidigt
strävar företagen alltmer beslutsamt efter att
komma in på skolmarknaden. Det är bra att undersöka i vilken mån teknologierna i dag fungerar som kanaler längs vilka företag och privata aktörer stärker sin närvaro och ökar sitt inflytande i utbildningen.

”Skolorna framställs gärna som gammalmodiga och avstannade institutioner, som behöver moderniseringen som
de nya teknologierna för med sig.”
I ett forskningsprojekt vid Åbo universitet
granskar Piia Seppänen, Sonia Lempinen, Niina
Nivanaho, Iida Kiesi och Martin Thrupp (2020)
skolsektorns privata aktörer. De indelar dem i fyra kategorier: 1) förläggar- och programvaruföretag, 2) start-ups inom edu-business, 3) organisationer som främjar edu-business och 4) konsulttjänster. För skolteknologins del är framför
allt grupperna 1 och 2 de mest intressanta och
av dessa i första hand en grupp av storföretag inom programvara. Deras syfte har under senaste
år varit att målmedvetet köpa upp konkurrenter
innan de blir ett hot för den egna verksamheten.
Det är i praktiken ofta omöjligt för start-ups som
inleder sin verksamhet att konkurrera mot storföretagen inom internet.
Ibland kan start-ups som vill in på skolmarknaden sträva efter att bli tillräckligt intressanta
föremål för en företagsaffär för storföretag, och
att ägarna på så vis kan sälja sitt innehav med
vinst. Varför vill då företagen så ivrigt delta i utbildningen? Det finns många svar: det kan vara
fråga om imago eller att den blivande kundkretsen vänjer sig vid de egna produkterna. Det är
också intressant att fundera på saken ur plattformskapitalismens synvinkel.

Aktiviteter förmedlas av plattformar
I sin bok Platform Capitalism (2017) definierar Nick Srnicek plattformskapitalism som en
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form av ekonomi där producenternas och konsumenternas verksamhet förmedlas av plattformar. Plattformen är både mellan brukarna och
ett ställe där deras verksamhet sker. Det mest bekanta exemplet på en plattform är mobilinternet.
I några års tid har största delen av bruket av nätet skett via plattformar – inte exempelvis direkt
från webbläsaren genom att skriva in nätadressen, såsom man kunde tänka sig.
Plattformar som förmedlar bruk av nätet är
till exempel Youtube, Facebook, Google och Instagram. Genom dessa tjänster går det att använda många slags innehåll utan att i något skede avlägsna sig från tjänstens egen plattform.
På det sättet kan plattformen kontinuerligt påverka användarens aktiviteter till exempel genom att rekommendera länkar och å andra sidan samla in noggrann information om dem. Ju
mer en viss plattform används, desto mer täckande blir dess tjänster och desto mer används
den – den mest populära sökmotorn eller röstassistenten är i allmänhet den bästa. Det är också
orsaken till branschens starka tendens till monopolisering.
40
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En intressant sak ur företagens synvinkel är
att det med hjälp av plattformarna går att samla
in data om vad konsumenterna gör, det vill säga vad de gör med produkten efter att de skaffat den. Traditionellt har det här varit krångligt
och företagen har varit tvungna att förlita sig
på marknadsundersökningar och olika grader av
gissningar då de begrundat hur deras produkter mer exakt används. Plattformarna ger också
olika synergifördelar då tjänsterna genom dem
kan kopplas ihop med varandra. Mobiltelefonernas olika operativsystem är ett exempel på
det: om operativsystemet är det av Google framställda Android är det automatiskt lättare att använda Googles övriga tjänster och dess applikationer erbjuds som förhandinställningar, och om
det handlar om Apples operativsystem är Apples
applikationer i motsvarande roll.

Råvara i kommande produktion
Srnicek klassificerar plattformarna i fem olika
kategorier. Reklamplattformar, såsom Google
eller Facebook, tjänar på att sälja reklamer utifrån den data de samlar om sina användare.

Molnplattformar, såsom Amazon Web Services eller Salesforce, äger serverliknande apparatur och hyr den vidare. Industriella plattformar, såsom de som utvecklats av Siemens eller General Electric, äger den programvara och
apparatur som behövs i produktionsprocesserna och hyr ut den. Produktplattformar, såsom
Rolls-Royce eller Spotify, hyr för månadspris ut
produkter som de tidigare anskaffat som sina egna (de kan vara flygplansmotorer eller musik).
Som en sista kategori urskiljer Srnicek de minimala plattformarna (lean platform) , såsom
Uber eller Airbnb, vilka inte har egentlig egen
verksamhet och endast förmedlar tjänster som
erbjuds av andra.
I plattformskapitalismen är data, som det
måste samlas så mycket som möjligt av, råvara i den kommande produktionen. Data föds i
sin tur av användarnas verksamhet på plattformarna. En överväldigande del av den mänskliga
verksamheten och växelverkan stannar dock utanför plattformarna. Ur företagens synvinkel är
den i den meningen stum. När data som samlats genom plattformarna uppfattas som råmaterial i kommande produktion blir det förståeligt ur företagens synvinkel att det måste samlas så mycket data som möjligt. Plattformarnas
räckvidd måste utökas och med andra ord en så
stor del som möjligt av människornas verksamhet och växelverkan kunna nås av dem.

”Under de senaste åren har mängden plattformar som omvandlar
verksamhet till data mångdubblats.”
I huvuddrag kan det sägas att människors
livsfunktioner, att röra sig eller äta, eller vad de
gör hemma, tidigare helt och hållet blev utom
räckhåll för plattformar och företag. Människors
alldagliga aktivitet innehöll punkter där de var i
beröring med datanäten, men i huvudsak skedde aktiviteten utanför dem. Under de senaste
åren har mängden plattformar som omvandlar
verksamhet till data mångdubblats: bilarna är
i ständig kontakt med tillverkarnas servrar och
förmedlar information om såväl sin position som

funktion; smarta klockor, fitness trackers eller
smarta kläder observerar användarens kroppsfunktioner och läge och samlar data om dem,
det smarta hemmets anordningar från ugnar till
kylskåp eller belysning samlar data om vad som
händer inom hemmets väggar.

Människors liv överförs till företagen
Antropologerna Nick Couldry och Ulysses A.
Mejias (2019) hävdar att det i plattformskapitalismen är fråga om att överföra en stor del av
människors liv och data som föds ur det till företagen. De talar om en ny form av kolonialism,
om att ”ta människors liv i besittning så att det
fortlöpande går att avskilja data ur det, med vars
hjälp det går att göra vinst”. Genom plattformarna överlämnas en stor del av människors aktiviteter till företagen, till att bli privat egendom.
Än så länge vet vi inte och det går inte att göra
välgrundade bedömningar av vilka konsekvenser det har.
Det är bra att lägga märke till att det som data
används till, så som det nu är, inte är så väsentligt för företagen. Företagen har under de några
senaste åren vaknat till att insamlingen av data är en betydande konkurrensfördel och ett av
medlen för att övertyga marknaden om företagets förutsättningar i framtiden. Den allmänna
tilltron till att det med hjälp av data går att utveckla alltmer individualiserade tjänster och nå
en konkurrensfördel i framtiden är stark, även
om de praktiska exemplen till stora delar fortfarande saknas.

Plattformarna täcker allt fler sektorer
Plattformarnas naturliga tendens till monopolisering leder även till att det är vettigt för aktörerna att utvidga täckningen av sina egna plattformar till så många sektorer som möjligt. Inom teknologisektorn har detta varit tydligt under de senaste åren. Amazon, som började som
nätbokhandel, är numera en av de ledande leverantörerna av molntjänster, och runt dess molnplattform Amazon Web Services kretsar en stor
del av sidorna på internet. Google, som började
som sökmotor, har utvecklat smarta högtalare,
som i hemmen avlyssnar användarnas tal och
reagerar på det. Apple, som började från datorer, framställer smarta telefoner som följer anEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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vändarens livsfunktioner och därigenom analyserar hens hälsotillstånd. Alla de centrala aktörerna i branschen har under senare år utvidgat sin verksamhet till nya sektorer så att de blivit konkurrenter på just sådant som plattformar
för smarta hem, smarta högtalare eller molnplattformar.
På den grunden är det motiverat att anta att
företagen även har ett starkt intresse av utbildning. Skolan är helt enkelt en så stor del av de
människors liv som befinner sig där, att företagen inte har råd att lämna data som potentiellt
föds i den obeaktad. Vad betyder sedan detta i
skolans vardag? Couldry och Mejias (2019) påstår att det nu är på gång en ny våg av ursprunglig ackumulering, där den information som kan
fås ut ur människors vardagliga liv förflyttas in i
företagen och tas i besittning av dem.

”Skolan är helt enkelt en så stor del
av de människors liv som befinner sig
där, att företagen inte har råd att
lämna data som potentiellt föds i
den obeaktad.”
Skolans mobilteknologier är i detta avseende
särskilt intressanta. De anteckningar som eleverna skrivit i textbehandlingsprogrammet Google Docs, deras rörelser inne i och omkring skolbyggnaden samt lärarnas overheadexerciser tas
numera om hand av multinationella storföretag.
Algoritmerna behandlar dem för att bilda databaser som därefter till exempel kan säljas till annonsörer som potentiella kundgrupper.
I Finland har den offentliga sektorn övervakat skolorna med fast hand. Förvisso har företagen varit närvarande i klassrummen genom läroböcker och undervisningens innehåll, men samarbetet har reglerats i läroplanen. Innehåll och
plattformar som förmedlas genom telefoner har
tills vidare i stor utsträckning tillåtits fungera på
sina egna villkor. I Finland har det ansetts att det
är skäl att hålla utbildningen i den offentliga sektorns händer. Kampen mellan skolan och teknologiföretagen har trots allt först börjat.
42

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020

Skolan och teknologin inte kompatibla
Banbrytaren i forskningen kring teknologi i skolan, professor Neil Selwyn, närmar sig saken i
sin 2016 utgivna bok Is technology good for education?. Han ifrågasätter tanken om att skolteknologiföretagens och den offentliga sektorns värderingar är kompatibla. Företag som utvecklar
skolteknologi lutar sig typiskt mot värderingar hos teknologibranschen och den så kallade Silicon Valley-kapitalismen: snabba resultat
som kan verifieras enkelt; stora tankar (”thinking big”); snabb verksamhet; pivotering; inlärning genom misstag; och en ändlös optimism.
I kodarkulturen i Kalifornien råder ofta en nästan naiv föreställning om begåvning och det funderas till exempel inte över att det som vi förstår med ”intelligens” är samhälleligt konstruerat och helt olika i olika samhällen. Utbildningen framställs som ett enkelt problem, som med
hjälp av teknologiska lösningar och effektivitet
kan lösas snabbt – och lösningens effektivitet
kan verifieras tillförlitligt.
Forskningen som undersöker skolan historiskt och samhälleligt kan inte i så hög grad
stöda dessa utgångspunkter. Utmaningarna
som hör ihop med skolan är i allmänhet mycket komplexa och hör till exempel ihop med barnens och föräldrarnas samhälleliga bakgrund.
Skolan återspeglar det omgivande samhället
och om det är ojämlikt kan inte skolan plötsligt som genom ett trollslag avlägsna den ojämlikheten. Även när en god utveckling äger rum
märks den först efter flera år. Skolan skapar
sällan förändringar som skulle kunna bekräftas snabbt. Skolan kan inte heller ta som sin utgångspunkt att en del av metoderna och klasserna misslyckas.
På annat sätt än inom teknologivärlden är det
inte samhälleligt acceptabelt att ta någon grupp
som försökskaniner och efter att utbildningen
misslyckats konstatera att det trots allt är bättre
att försöka med något annat. Enligt Selwyn måste det frågas om ideologin som med teknologiföretagen rinner in i skolan passar ihop med ett
nordiskt utbildningsetos. Kanske skolornas och
teknologiföretagens intressen på ett grundläggande sätt bara är olika. I så fall är det bara att
upphöra med att förvänta sig av dem lätta lösningar på skolornas problem.

”I vissa situationer kan teknologin
vara till hjälp, men det är alltid skäl
att minnas att dess utgångspunkter
är mycket annorlunda i jämförelse
med skolan och att den på ett
fundamentalt plan utvecklats för
olikartade omgivningar.”

Couldry, Nick & Mejias, Ulises A. (2019) The Costs of Connection. How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford: Stanford University Press.
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Kohti ”eduekosysteemiä”. Kasvatus 2/2020.
Srnicek, Nick (2017) Platform Capitalism. Cambridge:
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(Översättning från finska: Mikael Kosk)
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Det här kunde också öppna för ett nytt och
mer realistiskt förhållningssätt till skolteknologin. I vissa situationer kan teknologin vara till
hjälp, men det är alltid skäl att minnas att dess
utgångspunkter är mycket annorlunda i jämförelse med skolan och att den på ett fundamentalt plan utvecklats för olikartade omgivningar.
Då ter sig teknologins oförenlighet med skolan
mindre överraskande. Då de överstora förväntningarna överges kan det också vara lättare att
finna smärre nytta, som kanske inte leder till en
revolution av utbildningen – men det är allt skäl
att söka den på annat håll.
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Marja-Leena Sarvikivi

disputerade inom ämnet marknadsföring vid Hanken Svenska
handelshögskolan den 8 april 2020. Artikeln baserar på
hennes lectio praecursoria och doktorsavhandling
Reklam och marknadsföringstänkande i Finland.
Varuhuset Stockmanns annonsering under 100 år.

Marknadsföringstänkande i Finland
reflekterat i Stockmanns tidningsannonsering 1902–2002
Under 1900-talet har Stockmann haft en
unik position i Finland inom konsumentmarknaden. I Stockmanns annonser kan
karaktäristika i marknadsföringsteorier avläsas innan marknadsföringsteori i egentlig
mening tar form i Finland.
Under hela det studerade seklet är
rationella produktattribut och rationell
argumentering frekventare än emotionell.
Från 1960-talet framåt anknyter argumenteringen i annonserna snarare till social än
funktionell konsumtion.
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För oss finländare och särskilt helsingforsare är Stockmann ett begrepp.
Stockmanns historia belyser Stockmanns roll som föregångare inom varuhusverksamheten och detaljhandeln
i Finland under hundra år. Stockmann
hör också till pionjärerna inom den
finländska reklamen, särskilt tryckt
tidningsreklam.
Stockmann har verkat på tre ställen i
Helsingfors sedan 1859, då verksamheten inleddes i Notsjö glasbruks bod vid
Salutorget av den tyske Heinrich Franz
Georg Stockmann, som 1862 övertog
affären i eget namn. Finlands första
varuhus var grundat. Aderton år senare öppnade varuhuset en ny affärslokal vid Senatstorget, där det verkade i femtio år.
Enmansföretaget växte och Aktiebolaget Stockmann Osakeyhtiö grundades 1918, och 1930 öppnades Stockmanns nuvarande flaggskeppsvaruhus

vid Alexandersgatan i Helsingfors. Förebilder var
uppskattade varuhus, bland annat de parisiska
Galeries Lafayette och Bon Marché, som kan beskrivas som varuhusverksamhetens urmoder. I
det nya varuhuset kunde man åka rulltrappa och
hiss. Hissflickorna skötte hissarna fram till 1982,
då den sista hissen automatiserades. Rulltrappan
blev symbol för Stockmann och den förekommer i olika design under olika decennier i Stockmanns varumärke.
Fram till slutet av 1950-talet såldes nyttoartiklar på bottenplan. Strax intill huvudingången låg avdelningen för sybehör med lådor fulla
av vackra knappar och fascinerande sidenband.
Fiskbassängen intill leksaksavdelningen tre trappor upp besöktes särskilt av barn, och jultid var
det tradition att beskåda Stockmanns julfönster.
Fiskbassängen finns kvar, likaså kan julfönstret
beundras, men sybehören är borta. Efter en omplacering av avdelningarna fick sybehören flytta ur vägen för kosmetik, som enligt utländskt
mönster placerades vid huvudingången, där kosmetik fortfarande gäller.
Placeringen av varor har betydelse för försäljningen, men antyder också varornas betydelse för kunden. I varuhus för människor diskurs
med varor och sinnebilder, vilket innebär att varorna företräder egenskaper som människorna
önskar besitta och förmedla. I detta manifesteras varornas mångfasetterade betydelse och växelverkan mellan vara och kund. Växelverkan tar
sig uttryck i marknadsföringstänkandet och i reklamen som uttryck för det.
Min studie gäller hur marknadsföringstänkandet i Finland under ett sekel, 1902–2002, reflekteras i det språkliga och det visuella i reklam,
Stockmanns tryckta annonser. Intresset för ämnet väcktes av avsaknaden av språkliga eller visuella studier av reklam som skulle sträcka sig
över en ansenligt lång tidsperiod och anknyta till
den disciplin den reflekterar, det vill säga marknadsföring. Studien är historiskt förankrad, vilket innebär framför allt ett deskriptivt och kvalitativt perspektiv.

Material och teori
Tidigare forskare framlägger att marknadsföringsteori eller -tänkande och marknadsföringspraxis i en historisk studie inte skall skiljas åt.

I min studie representeras praxis av varuhuset
Stockmanns tryckta reklam, 1 391 svenskspråkiga tidningsannonser från perioden 1902–2002,
vilka har utkommit främst i Hufvudstadsbladet.
De äldsta annonserna är från den tid då marknadsföring som disciplin i modern mening av de
flesta forskare anses ha existerat. Under 1900-talet och ännu i början på 2000-talet dominerade
tryckt reklam i Finland. Nätreklam låg på fjärde plats efter tryckt reklam, tv-reklam och radioreklam.
Studien har tre teoretiska referensramar: skolbildning inom marknadsföring, definition av
marknadsföring samt en tidigare innehållsmässig och tidsmässig periodisering av marknadsföring och reklam, från vilken reklamens basformat härletts. Reklamens basformat, produktinformation, produktbild, personifiering och livsstil bygger på kombinationer av tre element i reklamen: produkt, person och omgivning. Förekomsten av och relationen mellan dessa antyder
deras roll som förmedlare av betydelse. Elementen i vädjan, produktattribut, argumentering och
kommunikativ process anger karaktären av förmedlad betydelse och beskriver därmed utvecklingen av vädjan.
Produktinformationsformatet har produkten i sig och dess egenskaper i fokus. I produktbildsformatet ligger fokus på kundens emotionella motiv att skaffa sig produkten. Betydelse
förmedlas framför allt av den omgivning i vilken produkten presenteras och produkten tillförs
symboliska produktattribut, som förmedlar mindre pragmatiska betydelser än enbart nytta. Produktattributen står för bland annat social omgivning och produktens förmåga att fånga och återge naturaspekter.
I det personifierade formatet förmedlas betydelse i karaktären av relationen mellan produkt
och person. Produktattributen anger bland annat produktens förmåga att ge upphov till romans eller självtransformation. Också produkten kan personifieras. Livsstilsformatet upptar
drag av såväl produktbildsformatet som det personifierade reklamformatet. Formatet är antingen socialt orienterat eller individorienterat, det
vill säga utgör emblem för grupprelaterade konsumtionsmönster eller är stöttepelare för envar
att utforma sin identitet.
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Analys av annonserna
Reklam genererar betydelse genom denotation
och konnotation. Denotation innebär den bokstavliga eller konkreta betydelsen av ett ord eller
en bild – exempelvis hem, ett ställe där man bor
– och är densamma för såväl avsändaren som
mottagaren av budskapet. Konnotation innebär
de individuella känslor och sinnebilder som ordet eller bilden väcker – trygghet, värme, lugn –
och varierar från individ till individ. Således har
det som framläggs en denotation, men flera olika och i sig lika riktiga konnotationer.
Metoderna i studien är innehållsanalys och
periodisering. Innehållsanalys kräver att samma
kriterier tillämpas i alla studerade data, vilket betyder, att innehållsanalys mäter endast budskapets ”yta”, det vill säga denotationen. Detta kan
ses som en svaghet, om meningen är att studera annonsens effekt och effektivitet i och med att
annonserna särskilt idag drar nytta av mångfasetterade betydelser på konnotativ plan i kommunikationen. I min studie utgår jag emellertid från
det kvantitativa med avsikt att spegla det explicit framlagda mot tidigare studier av jämförbara
variabler, varför denotation är en motiverad utgångspunkt. Min studie avser således annonsinnehållet, vad annonserna är, inte vad annonserna gör, det vill säga deras effekt eller effektivitet.
Analysen fokuserar på två helheter: annonserade produkter, det vill säga varor och tjänster,
samt vädjan för dem. Vädjan består enligt min
definition av vad som framläggs om den annonserade produkten och hur det framläggs. Vad
omfattar produktattribut som tillförs produkten
samt argument för produkten. Hur innebär det
sätt på vilket argumenten framläggs, det vill säga den kommunikativa processen. Vad jag avser
med kommunikativ process sammanfaller dels
med tidigare forskares begrepp kreativ strategi
och syntax som en process för vädjan.
Kriterierna för karaktären av produktattributen, argumenteringen och den kommunikativa
processen baserar sig på tidigare forskares studier. Produktattributen och argumenteringen
karaktäriseras som rationella eller emotionella.
Emotionell argumentering indelar jag ytterligare
i socialt respektive individuellt orienterad. Den
kommunikativa processen är informerande eller symbolisk.
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Annonserade produkter:
varor och tjänster
De annonserade produkterna har jag fört in i 15
kategorier med sammanlagt 5 344 olika produkter, av vilka 5 237 varor och 107 tjänster. Varor
tillgodoser både rationella nyttobehov och emotionella behov. Under 1900-talets första decennier annonseras främst varor med nyttofunktion, vilket annonsen för husgeråd från 1900-talets första decennium väl illustrerar.

Från 1950-talet framåt ökar annonser för varor med emotionella funktioner, och varor med
tidigare enbart nyttofunktion antar emotionella funktioner. Förändringen i varornas betydelse syns särskilt i produktkategorierna Livsmedel
och Hygien och skönhet. I början av seklet upptar kategorin Hygien och skönhet främst varor
med nyttofunktion, exempelvis tvål. Mot slutet
av seklet har produkterna i kategorin utöver primär nyttofunktion funktioner som självförverkligande och självtransformation, vilka tillgodoses av bland annat kosmetik.

”Från 1950-talet framåt ökar annonser
för varor med emotionella funktioner,
och varor med tidigare enbart nyttofunktion antar emotionella funktioner.”

mat. Hälsokost- och lättprodukter, som förekommer i annonserna för första gången på 1980-talet, står för en ny livsstil, ett nytt tänkesätt i fråga om mat – mat som en del av hälsa, välmående och självförverkligande: För första gången
i Finland – endast hos Stockmann. Fantastisk
nyhet: Weight Watchers läckra viktväktarportioner! 7 olika gourmeträtter à 28,- och 31,- (1992).
Tjänster annonseras under hela det studerade seklet. Trots att antalet olika tjänster är litet,
kan en trend i karaktären av tjänsterna iakttas.
Tjänsterna i början av 1900-talet innefattar något konkret som åtgärdas för kunden, exempelvis förvar av vinterkläder. Senare har tjänster-

Livsmedlens rationella nyttofunktion som näring och föda kompletteras småningom från och
med 1950-talet med emotionella funktioner, njutning, självtransformation och välbehag. Konserver, djupfryst och färdigmat signalerar bekvämhet och fritidens större betydelse genom lättare
matlagning. Helt nytt i annonserna från 1970-talet är djupfrysta livsmedel och djupfryst färdigEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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na immateriell upplevelsekaraktär eller en kombination av materiellt och immateriellt. Demonstrationer, presentationer och rådgivning blir
frekventa från och med 1950-talet. Från 1970-talet framåt annonseras under alla decennier tjänster inom ramen för evenemang. Så tidigt som
på 1920-talet annonserar Stockmann kafétjänster och på 1930-talet evenemang som modevisningar och kaffekonserter.
Oberoende av annonserad produkt kan en
trend i relationen mellan text och bild i annonserna iakttas. Fram till 1920-talet kommunicerar
Stockmann främst i text. Under 1900-talets första
hälft verkar det visuella som stöd till det textuella, medan läget är omvänt i slutet av den studerade perioden. 1970-talet är en brytningspunkt,
då det visuella blir förhärskande i kommunikationen och också annonsstorleken växer, vilket
kan avläsas i en annons från 1972.

Reklamens basformat
Produktinformationsformatet förekommer under alla studerade decennier. I annonserna från
1900-talets första decennier tar det produktori48
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enterade marknadsföringstänkandet form i uppräkning av annonserade varor, rationella produktattribut och en informerande och konstaterande kommunikativ process, vilket annonsen
för husgeråd illustrerar. Ett utdrag ur en annons
för evenemanget Galna dagar från 2002 beskriver väl karaktären av produktinformationsformatet i slutet av den studerade perioden. Uppräkningen av de annonserade varorna består av
bilder kompletterade med varubeteckning i text,
alltid med uppgift om pris.
Under 1900-talets första decennier är produktinformationsformatet allenarådande. Produktbildsformatet kan iakttas i annonserna från och
med decennieskiftet 1920–1930 och det personifierade reklamformatet från 1960-talet framåt.
Livsstilsformatet är sällsynt i annonserna, vilket
torde bero på karaktären av det studerade mediet och dess heterogena målgrupp.
Produktbildsformatet karaktäriseras bland annat av produktens förmåga att fånga och återge
naturaspekter: ”Den blå timmen” i Paris trädgårdar – ljuset, färgerna, stämningen – återspeglas i Lancomes vårmakeup (1982). Annonstex-

ten kompletteras av en bild på en ung dam som
sitter på en bänk i en blomsterträdgård.
I det personifierade reklamformatet kan själva produkten personifieras och anta mänskliga
drag. I en annons för en radio är produktens och
personens relation personlig. Produkten följer
innehavaren var än hen rör sig: - - - Philips Ula
Ilona hör hemma överallt - - - Ni kan röra Er med
den hemma, Ni har den som en ständig följeslagare på resor – överallt - - - (1962).
I en annan annons kan den personifierade produkten uträtta något för kunden, till och
med frigöra hen från att tänka: Är tv-köpet aktuellt? Vi föreslår Asavisio 2011/59/23 - - - “Den
tänkande Asavisio” representerar ny teknik, ny
form - - - (1962).
Ett betecknande tema i det personifierade reklamformatet är självtransformation, vilket innebär att produktens innehavare eller användare
klarar sig bättre eller förändras mot det bättre.
Självtransformation i vädjan är frekvent i annonser för kosmetik. Karaktäristiskt för kosmetikannonserna i slutet av det studerade seklet är
att produkten personifieras, varmed argumenteringen bidrar till självtransformation: Vårens
nya Préludes makeup ger ditt ansikte sidenskimmer och solguld, färgernas och ljusets harmoni
(1992).

”Ett betecknande tema i det personifierade reklamformatet är självtransformation, vilket innebär att produktens innehavare eller användare klarar sig bättre
eller förändras mot det bättre.”
Varken övergångarna från ett reklamformat
till ett annat eller gränserna mellan de karaktäristiska dragen för olika reklamformat är skarpa.
Enligt min mening sker reklamens utveckling i
skikt: något drag blir starkare, medan ett annat
försvagas. Förändringarna i relationen mellan
elementen i reklamens basformat, produkt, person och omgivning kan beskrivas som produktens betydelseutveckling från att förmedla en-

bart denotativ betydelse till att genom omgivning eller person förmedla värden och egenskaper med stöd av vilka kunden kan bygga upp sin
personlighet eller uttrycka sin identitet. Produkterna som sociala kommunikatörer förekommer
inte i större omfattning i annonserna förrän från
1950-talet framåt. Från 1960-talet framåt anknyter argumenteringen i annonserna snarare till social än funktionell konsumtion.

Från produkt- till kundfokus
I annonserna från 1900-talets början uttrycks
produktens nyttofunktion i vädjan genom information om den annonserade produkten, vilket är betecknande för marknadsföringstänkandet såväl inom ekonomiska icke-interaktiva skolor som det produkt- och distributionsorienterade tänkesättet under 1900-talets första decennier. Definitionerna av marknadsföring fokuserar under 1900-talets första hälft på produkten och distribution av produkter. I definitionerna framläggs explicit att marknadsföring innebär aktiviteter som styr produkter från producent till konsument, vilket tar sig uttryck i vädjan i annonserna som framhävande av tillgänglighet, nyinkomna varor eller stort lager. I senare definitioner beaktas också kunden och i slutet på 1900-talet framhävs relationen mellan företag och kund.
Produktfokus är dominerande i de studerade
annonserna under praktiskt taget hela 1900-talets första hälft, varefter produkternas karaktär
som förmedlare av mera abstrakta egenskaper
tar form. I och med att produkterna antar en
mera mångfasetterad roll än enbart nytta, krävs
mera mångfasetterat marknadsföringstänkande, vilket kan avläsas i annonserna i karaktären
av vädjan. Rationella argument för produkten
byggs ut till att omfatta emotionella psykologiska produktegenskaper och upplevelser. I annonserna syns paradigmskifte från 1960-talet framåt
som symbolisk kommunikativ process, emotionell argumentering och emotionella produktattribut samt personifierat reklamformat. Detta
innebär olika syn på produkt respektive kund
i början och i slutet av seklet, vilket kan hänföras till bland annat behavioristiska skolor inom
marknadsföring på 1950-talet.
För både annonserade produkter och vädjan
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är 1950-talet och 1970-talet brytningspunkter. I
början på 1950-talet blir annonser för fritidsartiklar och kosmetik vanligare och vädjan upptar personifiering av varor. I annonserna från
1970-talet syns den spirande ungdomskulturen,
kosmetik annonseras frekvent, och det visuella får en dominerande roll. Under de sista studerade decennierna är individuellt välbefinnande och njutning, självförverkligande eller självtransformation frekvent i vädjan. Tjänsterna utvecklas från tjänster med produkten i fokus mot
tjänster med fokus på kundens individuella behov och tjänster av upplevelsekaraktär.
Under hela det studerade seklet är rationella produktattribut och rationell argumentering
frekventare än emotionell. Varumärke förekommer som produktattribut i alla annonserade varukategorier under hela det studerade seklet. Varumärke är till karaktären tudelat. Dess rationella karaktär är framträdande i början på 1900-talet, då varumärket består av namnet på varans
tillverkare och står för rationella egenskaper som
kvalitet och säkerhet. Frekventast är varumärke under de fyra sista studerade decennierna.
Då antar varumärke oftare rollen som förmedlare av emotionella värden och antyder marknadsföringstänkande med beaktande av produktens psykologiska fördelar. Varumärke utvecklas

”Varumärke utvecklas till ett av de element genom vilka konsumenten har
möjlighet att uttrycka såväl innanförskap som utanförskap, grupptillhörighet
som individualitet.”
till ett av de element genom vilka konsumenten har möjlighet att uttrycka såväl innanförskap
som utanförskap, grupptillhörighet som individualitet.
Studiens kontribution är framför allt empirisk. Den omfattar marknadsföringstänkande
och reklam under hela 1900-talet, en period då
marknadsföringsdisciplinen tagit form och teorier inom marknadsföring växt fram. I och med
att jag anknutit språkliga och visuella element i
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annonserna till teori inom marknadsföring har
jag överbyggt klyftan mellan lingvistiska studier
av reklam och reklam som en del av marknadsföring och uttryck för marknadsföringstänkande.
I Stockmanns annonser kan karaktäristika
i marknadsföringsteorier avläsas innan marknadsföringsteori i egentlig mening tar form i Finland. Också relationstänkande, vilket som begrepp introduceras på 1980-talet, tar sig uttryck i
annonserna redan på 1960-talet i nya tjänstekoncept som Stockmanns betalservice, Stockmanns
väljkontokoncept och Stockmann-kontraktet.
Dessa ser jag som ett första steg mot att skapa
en relation med kunden. År 1986 följs koncepten av Stockmanns stamkundsprogram, vilket
fortfarande gäller.
Under 1900-talet har Stockmann haft en unik
position i Finland inom konsumentmarknaden,
som trendsättare och föregångare inom detaljhandel, varuhusverksamhet och reklam. Jämfört med 1900-talet är 2000-talet ett helt nytt kapitel i reklam och marknadsföring. Stockmann,
såsom hela varuhuskonceptet, står inför nya utmaningar.

Aron Koli, Conrad von Heiroth och Elias Westerén

är nyblivna studenter.

Ungas sårbarhet
i ett skiftande samhälle
Många unga idag är tämligen oroade över
framtiden. Vi har sedan barndomen varit
medvetna om många av de hinder och
problem som vi, under våra livstider,
kommer att behöva överkomma innan
det är för sent. Jorden blir varmare,
haven blir smutsigare och av regnskogarna finns det för varje dag mindre och
mindre kvar. Det senaste halva året har vi
suttit instängda i våra hem medan vi sett
de första ekonomiska konsekvenserna av
coronapandemin.

2020 har på många sätt varit ett extremt tungt år. Ungdomar som redan
haft en utmanande position på arbetsmarknaden har det nu allt svårare eftersom många arbetsplatser med låga
utbildningskrav numera är stängda.
Vi bevittnade då myndigheter runtom världen kämpade med att tackla
spridningen av viruset. Vi abiturienter
satt i gymnastiksalen med flera meters mellanrum och desinfektionsmedel vid borden, rätt omotiverade då
vi just hört om studentexamensnämndens beslut om att våra prov skulle
skrivas på två veckor istället för tre.
I nyheterna läste vi hård debatt kring
ifall en stark ekonomi är värd att riskera våra liv för, och funderingar om
hur vår framtid ser ut. Termer som
“hållbarhet” och “miljövänlighet” har
blivit mera som modeord som kastas runt i medierna än något annat.
Många unga upplever att inga tillräckligt stora framsteg ännu har skett, och
börjar misstänka att det redan är för
sent.
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Lågkonjunkturer och virusar
Trots att covid-19:s hälsorisker för unga anses
vara lindrigare än för den övriga befolkningen,
hör unga till de mest sårbara grupperna under
en kris. Detta gäller på det sociala liksom det
ekonomiska planet. Unga människor är i allmänhet nya i arbetslivet och saknar arbetserfarenhet.
Dessutom kan många arbetsuppgifter som unga
har kompetens för samtidigt göra arbetstagaren
lätt ersättlig. För unga i kortvariga arbetsförhållanden kan den ekonomiska krisen betyda arbetslöshet av varierande längd. Sådana i temporära arbetsförhållanden drabbades till exempel
oproportionerligt av finanskrisen 2008–2009. 1)
Möjligheter att få utbildning, praktik och arbetserfarenhet som ung har bestående följder
för ens anställbarhet senare i livet. De som kommer in i arbetslivet under en recession har lägre inkomster under minst de första tio åren av
sin karriär. 2) Dessutom har de en större sannolikhet att bli kvar på en lägre inkomstnivå under en längre tid. Sommarjobb och deltidsarbete vid sidan om studierna är exempel på vanliga sätt som unga kan börja få arbetserfarenhet,
men denna möjlighet har varit begränsad av viruset. Internationella studier eller arbete utomlands har blivit svårare.

”Många från utsatt bakgrund saknar
tillgång till utvecklade sociala skyddsnät,
vilket det finska samhällets olika
delar måste åtgärda.”
En god övergång till arbetslivet präglas av
ekonomisk och social säkerhet. Att förverkliga detta är i högsta grad beroende av det sociala skyddsnätet som unga har. Stöd av familjen
samt släktingar när det gäller boende och personlig ekonomi är ett exempel på socioekonomiskt skydd. De tjänster och stöd som kommunerna och Folkpensionsanstalten erbjuder kommer att prövas under detta och kommande år.
Även tredje sektorn, och det arbete som bland
annat Folkhälsan samt kyrkan gör, kan erbjuda en livlina för många unga. Många från utsatt
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bakgrund saknar tillgång till utvecklade sociala
skyddsnät, vilket det finska samhällets olika delar måste åtgärda.
Som följd av en ny ekonomisk kris kommer frågan om åtstramning att komma upp. För
många unga väcker frågan starka känslor, särskilt när det gäller nedskärningar inom utbildningssektorn eller studiestöd. Under tidigare år
har frågan lett till demonstrationer och hot om
strejk, då både högskolestuderande och högskoleanställda bevakar sina intressen. Vidareutbildning kan erbjuda ett sätt att öka ens värde på
en arbetsmarknad som står stilla. Särskilt när
det gäller yrkesutbildning riskerar nedskärningar lämna allt flera med bara grundskoleutbildning. Covid-19 har tvingat skolor söka alternativ som möjliggör utbildning på distans. Det är
ytterst viktigt att utbildning av hög kvalitet upprätthålls. Utbildningen är en investering som kan
förbättra framtidsutsikterna för arbetstagaren,
samt för hela ekonomin.

Instabilitet i samhället och i naturen
Under vårt liv har vi sett politiker och andra prominenta figurer inom samhällsdiskursen gång
på gång ta upp hur dagens ungdom kommer att
ha det svårt och att det faller på vårt ansvar att
fixa de problem som våra föräldrar och farföräldrar har skapat. Fastän levnadsstandarden i
Finland är hög, och framtidsutsikterna till synes är goda, kommer vid närmare inspektion flera strukturella problem fram. Global uppvärmning, ekonomisk kris, demografisk förändring
och politisk instabilitet, dessa är alla akuta problem som påverkar främst vår generation. Dock
har vi en begränsad röst i debatten om hur vi
skall lösa dessa problem, särskilt då vissa inte
tycker att de är problem över huvud taget.
Till de främsta politiska frågorna i många
ungas ögon hör klimatförändringen. Fenomenet
fungerar samtidigt utmärkt som exempel på hur
många unga upplever att de saknar representation. Vi har vetat att global uppvärmning är ett
mycket allvarligt hot för tiotals år, och att dess
konsekvenser kommer att vara katastrofala inte
bara för miljön men också ekonomin. Trots det
har samhället inte gjort tillräckligt för att stoppa det, med motiven varierande från pengar till
genuin övertygelse om att problemet inte finns.

Detta har lett till att speciellt unga människor
känner sig extremt marginaliserade inom politiken och det har bidragit till en ny sorts konflikt
mellan generationerna, där de yngre anser att de
äldre spelar på deras framtid utan att konsultera vad de yngre tycker. Detta amplifieras ytterligare av att samhällets rikedomar koncentreras
hos de äldre generationerna utan att förflytta sig
neråt så som de tidigare gjort, vilket syns mycket bra med till exempel hur få unga människor
äger hus nuförtiden.
De direkta konsekvenserna av klimatförändringen för ekonomin är redan väl kända, flera
naturkatastrofer som förstör infrastruktur, städer som blir under vatten och komplikationer
med matproduktion; de totala estimerade kostnaderna för klimatförändring år 2050 är 8000
miljarder dollar. 3) I Finland syns klimatförändringen främst med kortare vintrar, men även
som politiska frågor som stora mängder klimatflyktingar. Detta påverkar inte särskilt mycket unga i Finland, men det som definitivt gör
det är hur klimatförändringen indirekt påverkar
oss. Om vi samtidigt kombinerar det med andra potentiella kriser som vår generation måste bekämpa, så kan vi måla upp en rätt så dyster framtid för oss.
En till fråga gäller speciellt rikare länder,
nämligen demografisk förändring. En välfärdsstat är delvis byggd på antagandet att populationen fortsätter att växa, på det sättet börjar
flera människor arbeta än de slutar arbeta. Om
detta inte är fallet kommer statens utgifter att
öka medan intäkterna hålls på samma nivå eller minskar. Det finns dock en komponent till
som gör situationen ännu mera besvärlig, nämligen att gamla människor också lever längre.
Detta är på individnivå en rätt trevlig sak, men
på samhälleligt plan ser man myntets andra sida, det vill säga ökade statliga utgifter och inget
lätt sätt att täcka dem med. Man kan höja skatter, vilket kan vara potentiellt skadligt för ekonomin, skära ner på sociala understöd, vilket kan
öka ojämlikhet, eller ta in ny arbetskraft med
ökad invandring.
Sist men verkligen inte minst finns de potentiella indirekta konsekvenserna av klimatförändringen. Ju längre det tar för samhället att svara
på krisen, desto värre blir konsekvenserna av

”Hurdan värld vår generation kommer
att leva i beror mycket på de beslut som
fattas inom de kommande åren, men
högst sannolikt utan att vi blir konsulterade särskilt mycket om saken. Om de
ungas ekonomiska och politiska ställning
förtrycks för mycket i samhället så kommer vi att se en motreaktion förr eller
senare, och ju sämre vi har det desto
starkare kommer motreaktionen
att vara.”

klimatförändringen, och de ungas missnöje växer. I en värld där covid-19-lågkonjunkturen ställde det till ekonomiskt, problemet med demografisk förändring inte är löst, och där inga riktiga
svar har presenterats för klimatfrågan finns prima bränsle för politisk instabilitet. Historien har
visat att politisk och socioekonomisk osäkerhet
banade vägen för flera politiska system som fördärvade hela länder. Många har tendensen att
ignorera dessa hemska system och borsta av det
som historiska enhörningar som uppkom under
mycket specifika omständigheter. Detta är dock
mycket skadligt, för att det ignorerar de verkliga
orsakerna till dessa rörelsers uppkomst, nämligen ekonomisk och politisk instabilitet.
Hurdan värld vår generation kommer att leva
i beror mycket på de beslut som fattas inom de
kommande åren, men högst sannolikt utan att vi
blir konsulterade särskilt mycket om saken. Om
de ungas ekonomiska och politiska ställning förtrycks för mycket i samhället så kommer vi att
se en motreaktion förr eller senare, och ju sämre vi har det desto starkare kommer motreaktionen att vara. Men fastän det krävs förändring är
det klart att för många radikala eller ogenomtänkta reformer kan rubba samhällsordningen
för mycket och sätta ekonomin i total panik samt
skapa ytterligare politisk instabilitet.
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Vår slutsats
Som sammanfattning kan man säga att en bra
framtid förutsätter möjligheter till både extensiv
utbildning, och en stabil och mottagande arbetsmarknad för ungdomar från alla delar av samhället att stiga in i. Det finns ingen chans för
unga att göra en verklig positiv förändring på
framtiden ifall de inte kan få ett ordentligt fotfäste i samhället. Det är, oberoende av deras syn på
saken, den äldre generationens ansvar att framställa ett sådant fotfäste på ett ansvarsfullt sätt.
Coronavåren har varit en unik möjlighet att
påminna oss om hur mycket ungdomen kan lida under en kris på grund av försämrade arbetsmöjligheter, tillgång till resurser samt olika
former av hjälp, både inom utbildningen och
utanför. Detta känns ibland ändå som en verklighet som inte går att åtgärdas och som något
som man istället måste kunna leva med, men i
vår globaliserade värld är det klart att en sådan
sedvänja inte kommer att vara hållbar, eftersom
nya kriser kommer att ligga bakom varje hörn.
Covid-19 kommer inte att vara den sista pandemin, börsen kommer att krascha än en gång,
och för varje gång kommer de unga alltid att vara de som hamnar plocka upp bitarna. Genom
allt detta kan ungdomen inte fortsätta vara samhällets syndabock.

Fotnoter
1) ”Temporary employment relationships increased in
2010”, Statistikcentralen 2010.
2) ”The Short- and Long-Term Effects of Graduating
During a Recession: Evidence from Finland” VATT
Working Papers 96, 2017.
3) ”Economic impacts of climate change”, Wikipediaartikel.
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Ekonomiska experiment
utvecklar samhället
Frihandeln leder till en bättre
värld, i medeltal. Medeltalet
döljer dock både vinnare och
förlorare på individnivå. Om
beslutsfattare och ekonomer
vill vända den protektionistiska trenden måste de satsa mer
på kompensation åt frihandelns förlorare, anser Abhijit
V. Banerjee och Esther Duflo,
mottagare av ekonomipriset
till Alfred Nobels minne 2019.

”Testa, testa” är mottot i coronapandemins tider när
hälsovården världen över kartlägger smittspridningen. Testa, testa kan sägas vara mottot också för Abhijit V. Banerjee och Esther Duflo, men då närmast på
ekonomins område. Mottagarna av ekonomipriset till
Alfred Nobels minne 2019 har nämligen specialiserat
sig på experiment av olika slag för att kunna förutse
vilken ekonomisk politik som blir mest framgångsrik
i olika sammanhang.
MIT-ekonomernas bok Good Economics for Hard
Times har en undertitel som antyder angreppssättet:
Better Answers to Our Biggest Problems – bättre lösningar på våra största problem. Författarna bryter ner
samhällsekonomin i ett antal klart avgränsade utmaningar för att göra dem mer hanterliga och försöker
ge lösningsförslag med hjälp av egna experiment och
genom studier av andras empiriska försök. Alldeles
särskilt har de under årens lopp utvecklat metoder
för att hantera problem i utvecklingsländer, där de
sökt best practices för att minska fattigdomen, förbättra medborgarnas hälsotillstånd eller påverka arbetskraftsrörligheten.
Ovannämnda bok har dock ett bredare internationellt perspektiv. Därför analyseras till och med Finlands experiment med basinkomst som Sipilä-regeringen tog initiativ till. Försöket betraktas inte som särskilt lyckat, men huvudsaken är inte att experiment
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Inga patentlösningar
Nationella framgångsrecept kan vara intressanta att studera, men Banerjee och Duflo ställer sig
rätt kritiska till dem. Det finns till exempel inga
entydiga recept för ekonomisk tillväxt på lång
sikt, något som också en arbetsgrupp vid Världsbanken har konstaterat 1). Det går inte att vaska fram en faktor eller en viss ekonomisk politik
som skulle garantera framgång i vitt skilda länder. Förutsättningarna, traditionerna och strukturerna varierar alltför mycket från land till land
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blir framgångsrika. Viktigare är att regeringar, regioner och kommuner vågar testa olika metoder,
för det ger nya erfarenheter och banar i slutändan väg för framgångsrika nationer.
Det råder ingen brist på ekonomisk litteratur som fördjupar sig i nationella framgångsrecept. Många författare har på senare år granskat världens länder och sökt svaret på frågan:
Varför klarar sig vissa länder bättre än andra?
Daron Acemoglu och James Robinson fokuserade i sin uppmärksammade bok Why Nations
Fail på institutionernas betydelse. Med exempel
från länder som genomgått radikala förändringar visar de att välmående nationer har institutioner som inte bara tjänar en elit. Över allt finns
frestelsen att gynna släkt eller utvalda målgrupper. I framgångsrika länder motstår makthavarna den frestelsen och skapar inkluderande institutioner som tryggar rättssäkerheten och äganderätten för alla och ger likvärdiga möjligheter
för alla marknadsaktörer och medborgare.
Mark Zachary Taylor utgår från det innovativa beslutsfattandet i The Politics of Innovation. Hans tes är att framgångsrika nationer lever i ”a state of creative insecurity”, en atmosfär av kreativ osäkerhet som varierar med hot
och utmaningar i omgivningen. Dessa externa
utmaningar måste vara större än nationens interna konflikter för att bidra till en känsla av ett
gemensamt mål för samhället. Finland nämns
många gånger i Taylors bok som ett intressant
case: Det yttre hotet (den stora grannen i öst)
och den yttre utmaningen (risken att bli förbigången när de stora besluten fattas i EU) mobiliserar offentliga institutioner och privata aktörer till ett kreativt samspel som gynnar tillväxt och framgång.

Nyttan av frihandeln går lätt att räkna ut på global
eller nationell nivå, men på individnivå finns vinnare
och förlorare. Bild från elektronikfabrik i Shenzen,
Kina.

och över tid. Det går nog att räkna upp faktorer
som sannolikt leder till fördärvet, såsom korruption, misshushållning med resurser eller en slösaktig finanspolitik, men entydiga recept för en
långsiktig framgång finns inte.
Viktigare är, enligt författarna, att visa hur
konkreta praktiska problem kan lösas effektivt i
samhället: Hur begränsa malarian, hur garantera en god undervisning i skolorna, hur säkra att
tillräckligt många människor vaccineras för att
undvika farsoter, hur fixa små problem som gör
att rättssystemet eller kommunikationerna fungerar dåligt. De många små, konkreta besluten

som tas i rätt tid skapar framgångsrika nationer,
liksom förmågan att undvika små misstag som
på sikt leder till stora problem.

”Det går inte att vaska fram en faktor
eller en viss ekonomisk politik som skulle
garantera framgång i vitt skilda länder.
Viktigare är, enligt författarna, att visa
hur konkreta praktiska problem kan
lösas effektivt i samhället.”
Good Economics for Hard Times utkom hösten 2019, alltså före coronapandemin. Det innebär att den akuta utmaning som världen står inför i dag inte finns med. Men boken känns ändå
inte inaktuell. Tänk på frågan om beslut som tas
i rätt tid eller de små misstagen som leder till stora problem på sikt: Skillnaden mellan Tysklands
snabba och Storbritanniens tröga sätt att reagera
på det nya coronaviruset fick betydande följder
på sikt, till Tysklands fördel. Under våren 2020
dog 103 covid-19-patienter per en miljon invånare i Tyskland mot 579 i Storbritannien.

De små besluten viktiga
Banerjee och Duflo anser att de många små besluten betyder mer för framgång än de stora visionerna och teorierna. Samhällen finslipas hela tiden. Författarna hyser ett särskilt intresse
för små incitament som får människor att agera i önskad riktning, och det är här som experiment och test kommer med i bilden. Författarna
behandlar bland annat frågan om bristande geografisk rörlighet på arbetsmarknaden och visar
hur det på många håll i världen är svårt att locka
människor att flytta långa sträckor efter jobben.
Lösningen ligger ofta i att minska de osäkerhetsfaktorer på individnivå som präglar flytten från
en ort till en annan.
Finlands experiment med basinkomst kommenteras utgående från de förhandsuppgifter
som fanns tillgängliga hösten 2019: Det fick ingen större effekt på sysselsättningen, men den
trygga (om ock blygsamma) inkomsten hade en

positiv effekt på deltagarnas psykiska hälsa. Författarna för en diskussion om olika försök med
medborgarlön men verkar inte vara övertygade om att systemet fungerar i en tid av teknologisk förändring när många jobb försvinner och
nya uppkommer. Större hopp ställer de till system som ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden,
exempelvis Danmarks ”flexicurity” som underlättar uppsägningar och sänker tröskeln för anställningar. En eloge ges också till de europeiska
länder som experimenterar med aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att höja kompetensen hos
arbetskraften, vilket gör att den bättre klarar av
förändringstrycket.
Tidvis ger Good Economics for Hard Times ett
splittrat intryck, kanske för att författarna vill
förklara så många olika ekonomiska fenomen.
De berör teman som det upptrappade handelskriget mellan Kina och USA, klimatproblematiken, genmodifierade grödor, den låga produktivitetstillväxten och många andra ämnen som gör
innehållet aningen spretigt. Men också i de mer
splittrade avsnitten finns guldkorn, såsom klimatparadoxen: När den förnybara energin vinner terräng och användningen av fossila bränslen minskar, så pressas priset ned på kol och olja, vilket ökar deras konkurrenskraft. Ju snabbare världen försöker överge de fossila bränslena, desto snabbare ökar deras konkurrenskraft.
Särskilt intressanta är avsnitten där Banerjee och Duflo med talrika exempel berör fenomen som på ett oväntat sätt får stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen, ofta utslag
av människans irrationella beteende. Besvärliga
regler bidrar till en byråkrati som dämpar den
ekonomiska tillväxten. Fördomar och rasism får
konsumenter och andra ekonomiska aktörer att
handla irrationellt. Falska nyheter och missvisande statistik leder till missuppfattningar, som
att arbetskraftsinvandring leder till att invandrare ”stjäl jobben” av lokalbefolkningen. Den uppfattningen har författarna stött på runt om i den
industrialiserade världen trots att den inte stöds
av fakta.

Marknaden inte alltid effektiv
Författarna har ett moraliskt etos som de inte
sticker under stol med. Marknaden fungerar inte alltid effektivt, utan den behöver hjälp av en
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stark offentlig sektor med kloka beslutsfattare.
Även om Banerjee och Duflo inte tror på enkla
framgångsrecept syns deras preferenser för vissa nationella lösningar tydligt. Danmark lyfts i
flera sammanhang fram som en modell för hur
marknadskrafterna och den offentliga sektorn
kan samarbeta effektivt. Kombinationen av höga skatter, en näringslivsvänlig politik och en
flexibel arbetsmarknad banar väg för ett samhälle som är både ekonomiskt framgångsrikt och
humant.
Författarna behandlar olika teman med en
stor portion ödmjukhet: Ekonomer sitter sällan
inne med den absoluta sanningen. Tvärtom tvistar de ofta i sakfrågor och kommer i sina analyser ibland till diametralt motsatta slutsatser.
Med en viss humor beskriver Banerjee och Duflo
medlemmarna i sitt eget skrå som ett notoriskt
opålitligt gäng. Följaktligen finns det sällan bara
en enda väg ur en kris eller en enda lösning på
ett kvistigt problem. Om politiker motiverar sina ekonomiska beslut med att ”nu finns det inte andra alternativ” så gör de det för att främja
sin egen favoritpolitik. I verkligheten finns det
alltid olika vägar att gå och det finns inga järnhårda ekonomiska lagar som tvingar fram inhumana beslut.

nerjee och Duflo poängterar vikten av kompensation i form av omskolning, ersättningar eller
hjälp med att hitta nya jobb. Också på det här
området finns erfarenheter av experiment runt
om i världen.
De erfarenheterna kan vara till nytta också
när världens länder söker olika utvägar ur coronakrisen. Den har drabbat länder, branscher, företag och individer olika. Banerjees och Duflos
resonemang kring ekonomins vinnare och förlorare är relevant också här, även om vinnarna nu
är få och förlorarna många.

Fotnoten
1) Michael Spences ”Commission on Growth and Development”, tillsatt av Världsbanken, konsulterade över 300
experter i ett försök att definiera faktorer som säkrar ekonomisk tillväxt på lång sikt, men kunde inte ringa in en
enda entydig sådan.

Globalisering i motvind
Banerjee och Duflo är inga vänner av protektionism, men de misstänker att frihandelns förespråkare stöter på ett allt kompaktare motstånd
om inte de negativa sidoeffekterna åtgärdas bättre. Globaliseringen har lyft hundratals miljoner
människor ur fattigdomen i Asien och gett industriländernas medborgare billigare varor och
en högre levnadsstandard. Nyttan av frihandeln
går lätt att räkna ut på global eller nationell nivå, men på individnivå varierar verkligheten, för
det finns vinnare och förlorare.
Under tiotals år fram till finanskrisen lyftes
nyttan av frihandeln fram utan att ifrågasättas
särskilt ofta, men under det senaste årtiondet
har förlorarna rönt större uppmärksamhet. Nationella ledare som Donald Trump, Boris Johnson och Victor Orbán har alla vädjat till väljare
som hör till globaliseringens förlorare. Utvecklingen går mot en större begränsning av den fria
handeln om förlorarna lämnas åt sitt öde. Ba58
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Ekonomin kan vara både
öppen och inkluderande
En av Martin Sandbus centrala iakttagelser är att ”the
left behind”, de som fallit av,
inte i första hand är individer
utan olika platser och regioner.
Staterna har haft betydligt mer
rum för att hantera globaliseringens oönskade verkningar,
såsom eftersatta regioner, än
vad de använt sig av. En ny
platsspecifik politik kan ge
ekonomiskt uppsving och
människor en tillhörighet.

The Economics of Belonging kan översättas som inkluderande ekonomi eller tillhörighetens ekonomi.
Martin Sandbu, känd bland annat för sina kolumner i
Financial Times, hävdar i sin nya bok att denna inkluderande ekonomi funnits i den västliga världen under
årtiondena efter kriget och att den i dag står att finna i
de nordiska länderna. Vad som hänt är att den sociala
marknadsekonomin som reglerade förhållandet mellan arbete, kapital och stat, fått ge vika för en ekonomisk ordning som skärper uppdelningen mellan dem
som drar nytta av den och dem som lämnas bakom.
Sandbu köper inte de populära föreställningarna
om vilka syndabockarna bakom den polariserande utvecklingen är. Det är inte öppenheten eller globaliseringen som lett till att de traditionella industrijobben
minskat och att den trygghet som relativt lågutbildade arbetare tidigare kunnat känna försvunnit. Jobben
har inte flytt till Kina och invandrande arbetstagare
har inte dumpat lönerna eller tagit ifrån de infödda
deras arbetstillfällen.
En avgörande fråga är om den populistiska motreaktionen mot öppenheten, såsom brexit i Sorbritannien eller valet av Donald Trump till president i USA,
har sina rötter i den ekonomiska utvecklingen eller
snarare har att göra med kulturella faktorer. Med tanke på hur mycket de populistiska rörelserna ägnar sig
åt identitetspolitik är det lätt att tro att de framför allt
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vill värna om de tillhörigheter människor redan
har, men Sandbu driver tesen att populismen alltid sticker upp huvudet då det sker ekonomiska
disruptioner.
När han ser ekonomin som den grundläggande drivkraften påvisar han viktiga sammanhang
men ger inte en täckande bild av den komplexa
kopplingen mellan ekonomi och kultur. Ekonomiska faktorer kan utlösa underliggande laddningar som har med kultur och identitet att göra
utan att direkt vara orsaken till dem.

Utvecklingen hade varit densamma
Det utmanande argumentet är att utvecklingen
varit likartad även med mer slutna nationella
ekonomier. Nationalstaterna har likaså haft betydligt mer rum för att hantera globaliseringens
oönskade verkningar, såsom eftersatta regioner,
än vad de velat använda sig av. Undanflykten
att globaliseringen inte ger staterna möjlighet att
agera på egen hand duger inte.
Den teknologiska utvecklingen som avskaffar enklare manuellt arbete hade nämligen varit
densamma oberoende av om världsekonomin är
öppen eller inte. Inte heller ackumuleringen av
kapital och kapitalinkomster hade gått att hindra med en mer sluten ekonomi, påstår Sandbu.
En gåta som den ekonomiska forskningen inte
kunnat ge ett entydigt svar på är varför produktiviteten slutat öka. Handlar det om att en större del av jobben finns i tjänstesektorn, där produktiviteten inte kan öka på samma sätt som i
den teknologiskt drivna produktionen? Eller är
orsaken demografisk med en större andel äldre?
Eller att den samlade efterfrågan och det finansiella systemet helt enkelt inte förmår driva fram
produktivitetshöjande innovationer?
Det är i varje fall nödvändigt att det föds bättre jobb med högre produktivitet och lön. Sandbu ger ett beskrivande exempel med en biltvätt i
USA, där de som erbjuder tjänsten hoppar fram
med rengöringsmedel och torkare så fort bilen
stannar i trafikljusen. Den automatiserade tvätten i hans hemland Norge har en annan produktivitet även om den inte sysselsätter lika många
för en lika ringa ersättning.

Platser som fallit av
En av Sandbus centrala iakttagelser är att ”the
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left behind”, de som fallit av, inte i första hand
är individer utan olika platser och regioner. Ett
gott exempel är de samhällen som formats kring
kolindustrin på olika håll i USA. Där har män utan formell utbildning en gång i tiden kunnat få
ett relativt välbetalt jobb som hört ihop med en
traditionell roll som familjeförsörjare. När jobben försvunnit är det klart att det blir kris som
har med både ekonomi och tillhörighet att göra.
Vad Sandbu efterlyser är platsspecifik politik,
men han är snubblande nära att låta de stora
städerna vara de ekonomiska centrum som de
i väldigt hög grad redan är. I varje fall är det av
största vikt att se de tre nivåerna: den platsspecifika, den nationella och den internationella politiken. Varken USA eller Storbritannien har gjort
tillräckligt för att stöda sina eftersatta regioner,
och det är en utmaning också i välfärdspolitikens mönsterländer uppe i Norden.

”Sandbu ger en ram för den liberala demokratins största utmaning, som handlar om att bevara öppenheten samtidigt
som det finns en reglering från den lokala till den övergripande globala nivån.”
Hur de tre nivåerna kan kopplas ihop i en
sammanhängande politik är en fråga som Sandbu inte går närmare in på. Han ger i varje fall
en ram för den liberala demokratins största utmaning, som handlar om att bevara öppenheten
samtidigt som det finns en reglering från den lokala till den övergripande globala nivån.

Nya former av finansiering
Några av Sandbus konkreta åtgärdsförslag ifrågasätter invanda modeller. En av dessa är att
finansiering i så hög grad bygger på banklån.
Där ser Sandbu en hämsko för utvecklingen mot
en mer produktiv och innovativ ekonomi, genom att säkerheter som banker kräver ofta är
fasta tillgångar som mark, bostäder och byggnader, och genom att både privatpersoner och sta-

ter lätt fastnar i skuldfällor. Finansiering genom
olika slag av tillgångar och direkt och indirekt
ägande kunde vara mer nyskapande och allokera resurserna bättre.
Det skulle också kräva en omställning från en
kapitalskatt till en förmögenhetsskatt som premierar dem som tar risker och investerar sina
tillgångar, och straffar dem som låter sitt kapital
vara overksamt. Staten har en aktiv roll i att fördela resurser men inte som ägare.

Basinkomst och minimilöner
Sandbu talar för en universell basinkomst eller
negativ inkomstskatt, och relativt höga minimilöner. Förutom att de ger individer större trygghet och tillhörighet bidrar de till att skapa bättre
arbetstillfällen med högre produktivitet och till
att organisera arbetet smartare.
Många av de tankar som cirkulerar i debatten
om kapitalismens framtid återfinns i Sandbus
bok i en komprimerad och relativt lättillgänglig
form. Han gör ett försök att gå över motsatsförhållandet mellan politisk höger och vänster; några av hans förslag har vänstern länge propagerat
för medan andra kan tänkas passa högern. Det
tycks vara en ny form av politisk mittenrörelse
han är ute efter att fånga.
Många saker är dock lättare som tankeexperiment än i den verkliga världen. Alla reformförslag är beroende av produktivitet och värdeökning, och de gör det även när klimatåtagandena räknas med. Forskningens samlade kunskap
om hur de ekonomiska processerna fungerar är
fortfarande bristfällig och Sandbu försöker kanske dra rätare linjer än vad kunskapen ger underlag för.

Martin Sandbu:
The economics of
belonging. A radical
plan to win back the
left behind and achieve
prosperity for all.
Princeton university
press 2020, 282 sidor.
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