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Väsentligt att Finland och
Sverige samverkar inom ungt
teknikföretagande
Finland och Sverige rankas internationellt högt som innovationsländer. Avspeglar detta tillväxten
av expansiva unga teknikföretag?
Kan samverkan mellan Finland
och Sverige resultera i att fler unga
teknikföretag skalas upp och
blir internationellt ledande?
Syftet är att skapa en gemensam
plattform för ungt teknikföretagande i Finland och Sverige.
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Innovation och entreprenörskap är en nyckel för
ekonomisk tillväxt. Teknikföretagandet är ett resultat av innovation, kommersialisering och entreprenörskap. Ekonomen Joseph Schumpeter betonade betydelsen som innovation har för att driva på uppkomsten av nya industrier, den kreativa förstörelsen och tillväxten i ekonomiernas välstånd. Robert Solow erhöll Nobelpriset för att ha
identifierat betydelsen av teknikens roll i ekonomisk tillväxt och utveckling. Hur ackumulering
av vetenskaplig och teknisk kunskap är en central
kraft i endogen ekonomisk tillväxt har Nobelpristagaren Paul Romer påvisat.
Forskare som Michael Porter och AnnaLee Saxenian har i sin forskning lyft fram hur kluster av
högteknologiska företag och andra ekonomiska
tillgångar drivit framväxten av nya företag som
Intel inom halvledare, Apple inom datavetenskap,
Genetech inom bioteknik, Google i sökning. Otaliga andra har introducerat inte bara innovationer
utan helt nya branscher, tillämpningar och applikationer, som dessutom påverkar regional tillväxt. 1)
Nätverket Tech Nation definierar det engelska

begreppet ”tech company” enligt följande: 2)
“företag som tillhandahåller en digital teknisk
tjänst, produkt, plattform eller hårdvara, och
som förlitar sig starkt på denna som sin huvudsakliga inkomstkälla”.
De företag som artikeln berör benämns på
svenska ofta som ”techföretag”, ”techbolag”
eller ”startups”. I artikeln används de svenska
skrivningarna ”unga teknikföretag” eller ”uppstartsföretag”. De syftar i första hand på unga företag som tillhandahåller en digital teknisk tjänst
men de kan även röra sig inom andra teknikområden.
Dispositionen är först några perspektiv på
ungt teknikföretagande i Finland och Sverige.
Därefter fokuseras på det unga teknikföretagandet på mikronivå och dess drivkrafter på makronivå. Detta som bakgrund till artikelns avslutning med argument för och förslag på utformning av samarbete mellan Finland och Sverige
om det unga teknikföretagandet.

Ungt teknikföretagande
– några perspektiv
Ranking Finland och Sverige
Finland och Sverige har höga placeringar i internationella rankinglistor beträffande innovation,
som i Bloomberg Innovation Index (BII), Global
Innovation Index (GII) och European Innovation

Scoreboard (EIS). Teknikwebbplatsen VentureBeat (VB) rankar Sverige och Finland bland de
bästa länderna under åren 2018 – 2022 att etablera unga teknikföretag i. 3)
I en undersökning av europeiskt ungt teknikföretagande, genomförd av riskkapitalbolaget
Atomico (AT) i rapporten ”The State of European Tech” framkommer bland annat följande:
Finland och Sverige ligger i fronten när det gäller
såväl investerat kapital per capita i unga teknikföretag under åren 2016 – 2020 som att Helsingfors och Stockholm är rankade högt i hur mycket investerat kapital som tillförts i unga teknikföretag i städerna under år 2020. 4)
En annan bild
Är då allt guld och gröna skogar rörande innovation och det unga teknikföretagandet i Finland
och Sverige? En alltigenom ljus bild utifrån rankingresultatet, eller kan vi skönja en annan bild,
inte fullt så positiv?

Organisationen Svenskt näringsliv belyser i rapporten ”Från startup till scaleup – villkoren för
framtidens storföretag” att hinder finns vilka är
specifika för att unga teknikföretag (i rapporten
kallade för högteknologiska) ska expandera. Här
pekas däribland på att de unga teknikföretagen
är finansiellt framtunga – kräver omfattande fi-

Figur 1. Tre globala index visar att Finland och Sverige har väl utvecklade ekosystem och förutsättningar för
innovation och ungt teknikföretagande.
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nansiering redan från start för att utveckla verksamheten – och har bristande lönsamhet i kombination med svårigheter att rekrytera lämpliga
medarbetare. 5)
”Det har aldrig varit lättare att starta företag än
idag, mycket tack vare globaliseringen och digitaliseringens framfart. Affärsidéer kan snabbt möta marknaden och kompetens matchas med riskkapital, något som också gett resultat. Sverige har
utmålats som något av ett mecka för startups.
Många av oss kan relativt lätt räkna upp ett tiotal lyckade – och hajpade – bolag inom alltifrån musik till vård, från hållbar konsumtion till
träning och spel.”
”...av de många bolag som ploppar upp på den
svenska startupscenen är det bara cirka tre-fyra
procent som överlever de första tre åren. Av dem
är det en marginell andel som har en omsättning
som närmar sig 100 miljoner kronor efter de första fem åren.” 6)
Adrian McDonald, Partner på
Result, 2019
Följande kan betraktas som en illustration av
vad som framkommer i citatet för svenskt vidkommande. Den svenska myndigheten Tillväxtanalys presenterade år 2020 en kartläggning och
analys av svensk fintech. Fintech är företag vilka erbjuder finansiella produkter och tjänster. 7)
I denna kartläggning framkommer bland annat
att 450 fintechföretag var aktiva under år 2019
och att de har tillkommit under olika tidsperioder. Företagens andel av bnp år 2018 var 0,15
procent, ”...innebär att sektorn fortsatt utgör en
liten företeelse i svensk ekonomi.”. Två procent
av populationen (6 företag) har fler än 200 sysselsatta knutna till sig.
Därutöver framkommer i kartläggningens
analys:
”Enligt Europeiska kommissionen är Sverige mindre framgångsrikt när det gäller att ta innovationer till marknaden (försäljning av produktinnovationer som är nya på marknaden och nya för
företaget är låg) och att locka till sig privat finansiering av forskning och nya företag genom risk30
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kapitalfinansiering. Även Wipo konstaterar dessa
svagheter och menar att även förmågan att få
innovationer till marknaden är en svag sida, liksom institutionella svagheter. Bloomberg Innovation Index pekar på svagheter i produktivitet.
Även om Sverige ses som innovativt, så bedöms kvaliteten på dess innovationer generellt
lägre. Lägre rankade universitet och färre citeringar gör att landet inte hamnar högre än på 7:e
plats när det gäller innovationskvalitet i Global
Innovation Index.
Vad dessa index pekar på rent allmänt är ett
ekosystem med en relativt hög mängd innovationer men problem att ta dessa till marknaden, antingen för att den lokala (svenska) marknaden är för liten eller för att faktorer som säkerställer forskning och innovationer (starka universitet, statlig finansiering
och liknande) inte nödvändigtvis också underlättar kommersialisering (starka företag, internationella kontakter och liknande).” 8)

I GII har Finland plats 33 när det gäller ”Market
sophistication”, som belyser ”Credit”, ”Investment” samt ”Trade, competition, market scale”. 9)
EIS skriver följande om Finland: 10)
”Employment impacts, sales impacts and intellectual assets are the weakest innovation dimensions. Finland’s lowest indicator scores are on employment in fast-growing enterprises of innovative sectors, medium and high-tech product exports, private co-funding of public R&D expenditures, and sales of new-to-market and new-tofirm product innovations.”
”...education and training, and the biggest negative difference in enterprise births, average annual change in GDP and employment share in manufacturing.”
Rapporten ”Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa – lähtökohdat, suunnat ja ratkaisut”
betyder på svenska ungefär ”Förutsättningarna
för ekonomisk tillväxt i framtiden – utgångspunkter, riktning och lösningar”, summeras i en
artikel som är publicerad av Svenska Yle. 11) En-

Foto: Lehtikuva

Det finländska uppstartsföretaget Oura promoverar sin hälsoring, en bärbar dator som mäter puls, kroppstemperatur och andra hälsoindikatorer, vid Slush-evenemanget 2015.

ligt artikeln målas en mindre ljus bild upp av den
finländska ekonomin. Rapporten är utgiven av
Finansministeriet i Finland.
I den framkommer att exporten inte är konkurrenskraftig, dess andel av bnp kan nästan
jämföras med Grekland och Portugal. Vidare
framkommer att det är för få innovationer i Finland. Därutöver pekas på att den finländska industrin inte längre har tillgång till den senaste
kunskapen från universiteten. Detta på grund
av att finansieringsmekanismerna som främjar samarbete med industri och universitet inte fungerar lika bra längre, till skillnad från tidigare. I rapporten berörs också att få vill investera i Finland. Därtill sägs i rapporten att sysselsättningsgraden och produktiviteten är för låg.
Diskussion
BII, GII och EIS visar enligt min mening att Finland och Sverige har väl utvecklade ekosystem
och förutsättningar för innovation och ungt teknikföretagande, men med mindre god förmåga

för kommersialisering och försäljning.
Att det finns finländska och svenska unga teknikföretag som expanderar ifrågasätter jag inte. Däremot torde den mindre goda förmågan
till kommersialisering och försäljning enligt min
tolkning sannolikt påverka tillväxten i mindre
gynnsam riktning av antalet unga teknikföretag
som expanderar i förhållande till det totala antalet teknikföretag.
Ovannämnda finländska rapport ”Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa – lähtökohdat,
suunnat ja ratkaisut” indikerar problem för det
finska företagsbeståndet och berör rimligen även
det finländska unga teknikföretagandet.
I ovannämnda kartläggning och analys av
svensk fintech framkom att två procent av populationen (6 företag) har fler än 200 sysselsatta
knutna till sig. För det svenska företagsbeståndet generellt gäller att drygt 35 procent av företagen har fler än 250 anställda. 12) Det innebär
att antalet större företag i fintech avviker nedåt
i jämförelse med företagsbeståndet i stort. I detEkonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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ta ska beaktas att fintech är en ung bransch och
att det redan finns några stora företag i sektorn,
såsom Klarna.
Min hypotes är att den mindre goda förmågan
till kommersialisering och försäljning påverkar
negativt hur många unga teknikföretag som expanderar i förhållande till det totala antalet unga
teknikföretag i Finland respektive Sverige. Detta
i jämförelse med antalet tillväxtföretag generellt
i företagsbestånden.

”Finland och Sverige har väl utvecklade
ekosystem och förutsättningar för innovation och teknikföretagande,
men med mindre god förmåga
för kommersialisering och försäljning.”
Ungt teknikföretagande på mikronivå
Ett utmärkande drag för unga teknikföretag är
att antalet anställda i förhållande till exempelvis
intäkter, finansiering och värdering inte sällan
kan vara mindre i jämförelse med ett ”traditionellt” företag med motsvarande intäkter, finansiering eller värdering. Det kan härledas dels till
att produktion av varor och tjänster i ett teknikföretag i jämförelse med ett ”traditionellt företag” i regel inte är så personellt resurskrävande,
dels att distributionen av tjänsten eller produkten i många fall sker via internet.
Men att uppnå en påtaglig volym av expansiva unga teknikföretag i ett land är inte oproblematiskt. På mikronivå, det vill säga företagsnivå, finns problematiken i företagets uppbyggnad. Det kräver i regel omfattande finansiering
redan från tidigt skede, inte sällan från externa finansiärer. Oftast uppstår lönsamhet först
längre fram i tiden och behovet av spetskompetens kan vara påfallande. En hög risk kan finnas
i teknik och affärsmodell, och initialt är fokus
vanligen på utveckling av produkt eller tjänst
före försäljning till kund. Den finansiella risknivån är ofta högre i ungt teknikföretagande i
jämförelse med mycket annat företagande, å an32
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dra sidan kan värdeökningen vara större och
snabbare.
Somliga unga teknikföretag prioriterar dessutom expansion före lönsamhet för att bli marknadsdominerande. Ett exempel är uppstartsbolaget Hedvig som verkar inom försäkringar. Grundat år 2016 har det hittills erhållit omkring 200
miljoner kronor i riskkapital. Värderingen var
omkring 1,5 miljarder kronor när företaget erhöll
ytterligare finansiering i början på hösten 2020.
Företaget prioriterar expansion i Europa framför
att vända förlust till vinst. 13)
En ytterligare aspekt på mikronivå gäller de
finska och svenska unga teknikföretag, som förvärvas av köpare från andra länder alternativt
marknadsnoteras på en marknadsplats utanför
Finland och Sverige: En konsekvens kan bli att
verksamheten mer eller mindre lämnar Finland
och Sverige. 14) 15)
Sammantaget är det inte orimligt att anta att

”… i Finland och Sverige måste finnas
ett väsentligt stort antal unga teknikföretag i olika utvecklingscykler för att teknikföretagandet långsiktigt ska påverka
ländernas ekonomiska tillväxt, …”
bortfallet av unga teknikföretag i Finland och
Sverige (exempelvis avveckling, ändrad affärsidé, verksamheten flyttas till nytt land) är större än för annat företagande. Om antagandet har
bärkraft måste i Finland och Sverige finnas ett
väsentligt stort antal unga teknikföretag i olika
utvecklingscykler för att företagandet långsiktigt
ska påverka ländernas ekonomiska tillväxt, oaktat rankingplatser som tekniknationer.
Drivkrafter på makronivå
På makronivå (nationsnivå) finns flertalet faktorer som påverkar takten i framväxten av unga
teknikföretag. Några exempel, här ytterst summariskt beskrivet, men vilka enligt min mening
är centrala:

1)
2)
3)
4)
5)

Den entreprenöriella samhällsandan.
Landets geostrategiska situation.
Interventionistisk näringspolitik.
Större länders resurser.
Stora inhemska företag som drivkraft.

1. Den entreprenöriella samhällsandan
Somliga länder har en påtaglig sådan samhällsanda. Exempel är Kina, Sydkorea, Taiwan och
Israel. Det har i regel sin grund i landets historia. 16)
2. Landets geostrategiska situation
Generellt betraktas expansivt teknikföretagande
som ett medel i att säkerställa stabiliteten inrikes
genom ekonomisk tillväxt, politiskt och ekonomiskt inflytande utanför landets gränser, skydd
mot terror och väpnade konflikter. Sådana länder har en framskjuten position i att producera
nya expansiva teknikföretag, såsom Kina, Sydkorea, Taiwan, Storbritannien, USA och Israel.
3. Interventionistisk näringspolitik
Somliga länder, som Taiwan, Kina, Israel och
Singapore driver ekonomisk tillväxt, varvid det
unga teknikföretagande ingår, i en mer påtaglig
anda av interventionistisk näringspolitik. Några
exempel på länder som har åstadkommit ekonomisk tillväxt med hjälp av en interventionistisk
näringspolitik är följande: 17)
– Taiwan är världsledande inom halvledarindustri. 18)
– Monetary Authority i Singapore har ett
brett utbud av statlig finansiering, som banker och andra finansiella institutioner samt
uppstartsföretag inom fintech kan ansöka
om. 19)
– Det israeliska Yozma-initiativet, vilket var
startpunkten för expansionen av det unga
teknikföretagandet i Israel (återkommes till
under rubriken ”Finsk-svenskt Yozma-initiativ”). 20)
”...kan offentliga insatser öka sannolikheten i
klustret för att företagen i det blir framgångsrika i
konsolideringsfasen”. 21)
Tillväxtanalys, 2020

4. Större länders resurser
Sådana länder har mer omfattande offentliga och privata resurser att satsa på att utveckla unga teknikföretag än mindre länder. De har
en större befolkning, varmed här avses fler personer med entreprenöriella egenskaper än i en
mindre befolkning. I sammanhanget ska noteras
att länder som Kina och Indien har lägre ranking
i BII, GII och EIS än Finland och Sverige. Men Kina och Indien är i praktiken betydande tekniknationer inom olika områden, såsom rymd, försvar,
elektronik, IT, batteri, mobilsystem.
Med detta vill jag påpeka att rankinglistorna inte nödvändigtvis ger en verklighetsöverensstämmande bild av en stats position inom innovation och ungt teknikföretagande. Det kan exempelvis bero på att den information som BII,
GII och EIS baseras på inte är tillgänglig i samma omfattning som i länder exempelvis inom
EU. Alla stater vill inte vara transparenta med
informationen.
Såväl Indien som Kina har stormaktsambitioner som rimligen påverkar dessa staters drivkraft för satsningar på innovation och ungt teknikföretagande. 22) Exempelvis ska Kina öka sin
budget för teknikutveckling och forskning med
7 procent per år under kommande fem år (publicerat 2021). Områden som särskilt prioriteras
är exempelvis artificiell intelligens, 5G och elfordon. Kina avser även bygga fler forskningslaboratorier. 23) 24) Jag har ej kännedom om beloppens omfattning, men utifrån finländskt och
svenskt perspektiv torde de vara betydande.
Rimligen resulterar detta i nya innovationer vilka utgör grund för nya teknikföretag och expansion i befintliga unga teknikföretag.
Att en stor nations entreprenörer, oavsett
ranking hos BII, GII och EIS, har förmåga att
skapa mycket expansiva unga teknikföretag indikeras av följande: En så kallad enhörning är
ett privat uppstartsföretag med en värdering
över en miljard dollar. Analysplattformen CB
Insights publicerar kontinuerligt en uppdaterad förteckning över antalet enhörningar i världen. Det här refererade antalet enhörningar i
artikeln är hämtade från en förteckning daterad den 18 mars 2021. Att antalet enhörningar förändras från tid till annan för ett enskilt
land kan exempelvis förklaras dels av att uppEkonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021

33

Figur 2. Antalet enhörningar, det vill säga uppstartsföretag med ett värde på över en miljard dollar, i olika
länder i mars 2021. Källa: CB Insights.

köp av enhörningar sker av aktörer från ett annat land där man då väljer att ändra den legala landstillhörigheten, 25) dels av att nya enhörningar tillkommer.
Enligt förteckningen fanns det drygt 600 enhörningar i världen. Finland har ett teknikföretag i förteckningen och Sverige fyra. För mindre
länder som Finland och Sverige är detta en förnämlig prestation. Men det kan inte bortses från
att stora länder som Kina och Indien, vilka har
lägre ranking i BII, GII och EIS än Finland och
Sverige, har betydligt fler enhörningar, Kina har
140 medan Indien har 25.
Med detta vill jag ha sagt att stora länder, oavsett ranking i BII, GII och EIS, har fördel i förhållanden som såväl större andel entreprenörer
som tillgång till ledarskap och kompetens, mer
omfattande FoU, större hemmamarknad. Vidare, vilket jag berört här ovan, att den information som utgör grund för rankingen hos BII, GII
och EIS inte nödvändigtvis är lika tillgänglig i alla länder som exempelvis hos EU-länderna. Resultatet skulle således kunna bli att enskilda länders ranking blir missvisande i meningen högre
eller lägre än vad som motsvarar faktiska förhållanden.
5. Stora inhemska företag som drivkraft
Det inhemska unga teknikföretagandet drivs
34
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framåt genom kontinuerligt behov av utveckling av teknik exempelvis av konkurrens-, teknik och miljöskäl. 26) I länder som Kina, Sydkorea, Taiwan, Israel, Tyskland finns stora företag inom elektronik-, bil-, läkemedels- och försvarsindustri, vilka har teknik som bärande inslag i verksamheten. Dessa företag fungerar som
acceleratorer för det inhemska expansiva teknikföretagandet. Enhörningar, som jag här ovan
har berört, torde i många fall utgöra acceleratorer för nya teknikföretag. Så exempelvis är det
inte ett orimligt antagande att Kinas 140 enhörningar genererar nytt expansivt teknikföretagande i roller som underleverantörer och samarbetspartners.
Stora inhemska företag bildar således ett ekosystem för kontinuerlig generering av nytt teknikföretagande.
Sammantaget måste de faktorer som jag här
har lyft fram som drivkrafter i det unga teknikföretagandet på makronivå, det vill säga entreprenöriell samhällsanda, geostrategisk situation, interventionistisk näringspolitik, större länders resurser, stora inhemska teknikföretag, måste Finland och Sverige enligt min mening förhålla sig
till i praktisk näringspolitik. Detta om rankingplatserna ska ge avtryck i ett stort antal expansiva unga teknikföretag. Hur? Till detta återkommes i nästa avsnitt.

”I länder som Kina, Sydkorea, Taiwan,
Israel, Tyskland finns stora företag inom
elektronik-, bil, läkemedels- och
försvarsindustri, vilka har teknik som
bärande inslag i verksamheten. Dessa
företag fungerar som acceleratorer för
det inhemska teknikföretagandet.”
Ungt teknikföretagande
– samarbete mellan Finland och Sverige
En rimlig slutsats av föregående avsnitt är att
ett litet land, oavsett ranking på listor som BII,
GII och EIS, i grunden har en begränsad förmåga att utgöra plattform för att ett betydande antal kommersiella unga teknikföretag ska expandera påtagligt. 27)
Finland och Sverige är små nationer för ungt
teknikföretagande ur olika aspekter (däribland
begränsat antal entreprenörer, begränsad hemmamarknad och tillgång till kompetens) i förhållande till en stor nation i meningen att driva fram expansiva unga teknikföretag. 28) Det
är en realitet som inte kan negligeras, oavsett
den höga rankingen för Finland och Sverige hos
BII, GII och EIS.
Mot den bakgrunden bör Finland och Sverige finna former för samverkan i att skapa en gemensam plattform för ungt teknikföretagande.
Syftet är för det första att accelerera tempot av
att fler unga teknikföretag expanderar. För det
andra att fler kluster för det unga teknikföretagandet skapas. För det tredje att unga teknikföretag i Finland och Sverige, oavsett om avyttring sker till ägare utanför Finland och Sverige,
väljer Finland och Sverige som fysisk och juridisk utgångspunkt i expansionen. För det fjärde att attrahera unga teknikföretag utanför Finland och Sverige att etablera sig i Finland och
Sverige.
Finland och Sverige har sedan tidigare ett etablerat samarbete inom försvaret. 29) Länderna
har även under år 2021 ingått avsiktsförklaring
av samarbete kring civilt försvar, krisberedskap

och räddningstjänst. 30) Min utgångspunkt är att
ett samarbete även skulle finna former inom det
unga teknikföretagandet.
Samarbetet föreslås centreras kring följande:
1)
2)
3)
4)
5)

Teambuilding.
Kompetensutveckling.
Finansiering och kapitalmarknad.
Riktade offentliga upphandlingar.
Forskning om ungt teknikföretagande i
Finland och Sverige.
6) Storföretag som bas för teknikkluster.

”Finland och Sverige bör finna former
för samverkan i att skapa en gemensam plattform för teknikföretagande.”

1. Teambuilding
En grund för tekniksamarbetet utgör enligt min
mening mixade ledarskapsteam i det unga teknikföretaget, det vill säga kombination av personer boende i Finland respektive Sverige. Med
mixade team nationsmässigt erhålls förankring
i båda ländernas olika resurser och förhållanden, såsom ledarskapskultur, FoU, finansiering
och lärosäten.
En möjlig förebild att forma teamen är Tech
Nation, en verksamhet i Storbritannien med målet att bland annat fler unga teknikföretag skalas
upp eller expanderar. Fokus är däribland annat
på att utveckla ledarskapsteam. 31)
2. Kompetensutveckling
Unga teknikföretag i Finland och Sverige är fortlöpande i behov av nischkompetens. Inriktning
varierar över tid. Här torde finnas förutsättningar för samverkan med utbildningsinsatser mellan ländernas lärosäten. Dels för att tillgodose
behovet i länderna. Dels för att attrahera andra
länders teknikföretag att etablera sig i Finland
och Sverige för att tillgodogöra sig kompetensen.
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3. Finansiering och kapitalmarknad
3.1 Finsk-svenskt Yozma-initiativ
Startpunkten för expansionen inom det unga
teknikföretagandet i Israel var Yozma-initiativet.
Staten investerade 40 procent i riskkapitalfonder, resterande i huvudsakligen utländska professionella aktörer. Statens delägarskap var begränsat till sju år, därefter erhöll staten investerade medel åter samt viss ersättning. Framgången för Yozma-initiativet kan tillskrivas dels att
staten tillsåg att verksamheten hanterades enligt föreskrifter och avtal, dels i att den inte var
aktiv i de operativa investeringsbesluten. 32) 33)
Motsvarande initiativ föreslås för gemensamt
finsk-svenskt vidkommande. Inriktningen för
investeringar är unga teknikföretag med finsksvensk ägarbild och verksamhet i båda länderna.
3.2 Offentlig finansiering och FoU
Finland och Sverige har offentlig finansiering
och finansieringsprogram riktade till unga teknikföretag i olika stadier av sin livscykel.
Ett förslag är här att delavgränsning sker gentemot unga teknikföretag med finsk-svensk ägarbild och verksamhet i båda länderna.
Inom ramen för ovanstående bör Finland och
Sverige gemensamt fokusera på några strategiska teknikområden där världsledande position
kan uppnås. Exempel är Kina, som formulerat
en plan, ”Made in China 2025”, där halvledare
beskrivs som strategisk industri vilken man avser dominera. 34) Motsvarande föreslås utarbetas
av Finland och Sverige inom något teknikområde för gemensamt förverkligande.
3.3 Finsk-svensk marknadsplats
En sådan marknadsplats skapar förutsättningar
att positionera länderna som en större sammanhängande geografisk och finansiell plattform för
ungt teknikföretagande. Det är inte osannolikt att
marknadsplatsen kan attrahera unga teknikföretag från andra länder att såväl noteras på som att
etablera verksamhet i Finland och Sverige.
4. Riktade offentliga upphandlingar
Sverige och Finland har erfarenhet av riktade
upphandlingar inom försvarsmateriel. Dessa er36
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”Finland och Sverige bör gemensamt
fokusera på några strategiska teknikområden där världsledande
position kan uppnås.”
farenheter borde nyttjas i gemensamma riktade upphandlingar gentemot tekniksektorer med
tillväxtpotential och/eller av strategisk betydelse. Exempel är teknik – utifrån erfarenheter av
pandemin – inom medicinsk teknik och/eller läkemedelsutveckling och -framställning. Teknikområden som dels har beredskapsvärde för Finland och Sverige, dels kan internationaliseras.
5. Forskning om ungt teknikföretagande
i Finland och Sverige
Syftet är inriktning på entreprenörs- och tillväxtfrågor inom ramen för samarbetet inom det unga
teknikföretagandet mellan Finland och Sverige.
6. Storföretag som utgångspunkt för
teknikkluster
I Finland och Sverige finns stora företag där
verksamheten har teknikinslag i varierande
grad. Kring dessa företag, oavsett om ägarbilden
är finländsk, svensk eller annan, bör det skapas
förutsättningar för att bilda kluster av unga expansiva teknikföretag. Inriktningen på klustret
är den eller de teknologier som det aktuella storföretaget använder i sin verksamhet.

Kan nå internationell tätposition
Utifrån vad som berörts i denna artikel menar
jag avslutningsvis att ett finsk-svenskt samarbete möjliggör dels att fler unga teknikföretag i
Finland och Sverige kan expandera och nå en internationell tätposition. Dels att förutsättningarna ökar för finska och svenska unga teknikföretag att internationellt bli attraktiva för samarbete
och att investera i. I annat fall riskerar den höga
rankingen hos BII, GII och EIS enligt min mening
att utvecklas till en finländsk och en svensk papperstiger i en internationell kontext.
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