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Ledaren

Samarbete över gränser - var står du?
Då min egen karriär är djupt rotad i de digitala skikten av vår verklighet är det sedan av
mitten av 80-talet både upplyftande och lite
skrämmande att i realtid följa med det människoexperiment som heter internet. Tekniskt
kunniga personer skapar verktyg som de
mycket snabbt gör tillgängliga för sina medmänniskor utan att de har någon aning om
vilka de psykologiska, sociologiska eller ekonomiska verkningarna ens kunde vara. Vår
vardag formas i allt högre grad av tekniskt
kunniga hjärnor som drivs av idealistiska föresatser, ungdomens iver och drömmar om
att skapa nästa Microsoft, Google, Facebook
eller Twitter. Vi upplever vår verklighet i allt
större grad via fina pekskärmar som i själva verket utgör starkt avgränsade titthål eller starkt vinklade fönster mot en värld som
människor inbillar sig visar ”verkligheten”.
Nu när var och en av oss sitter i en allt
mera klart avgränsad bubbla utan att vi märker det så ser jag värdet av högklassig ekonomisk debatt som viktigare är någonsin. Den
får inte ses som en serie intellektuella samtal
som förstås och avnjuts av endast en klick eller elit i samhället. Därför är jag speciellt glad
över att denna tidskrift lotsad av styrelsemedlem Mikael Kosk numera finns tillgänglig på
ovan nämnda internet. Jag gläder mig också
över att vi har en podcast av styrelsemedlem
Richard Brander som kan höras av vem som
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helst. Tack vare samfundets medlem Pekka
Palmgren bjuder Rundradion både via radiovågor och på nätet via Yle Arenan en ny serie ”I pengarnas värld” som jag också varmt
rekommenderar!
Alla dessa exempel på hur moderna digitala verktyg hjälper att nå ut till så många som
möjligt är värdefulla steg mot att Ekonomiska samfundet betjänar samhället allt bättre.
Den stora frågan är hur många som egentligen följer med det vi producerar? Hur kan
vi expandera vår bubbla så att den omfattar
hela samhället – även så många finskspråkiga som möjligt? I vilken grad vill och kan vi
utnyttja moderna digitala verktyg för att inte
all den högklassiga kunskapen i alla våra värdefulla artiklar, ljudinspelningar och debatter
inför publik stannar inom den redan högt utbildade och väl informerade medlemskåren
som förnöjt njuter av hur skönt det känns att
vara Riktigt Insatt.
En central målsättning för samfundets styrelse är därför att lotsa oss i allt högre grad
mot utnyttjande av digitala verktyg samtidigt
som Finlands gröna guld med gul paradsida
även framdeles kommer att bäras hem till din
postlåda. Papper är allt mera exklusivt och
trots det, det vill säga just därför fortsätter vi
använda även det i vår kommunikation. Vilka andra verktyg bör vi använda och till vad?

Reidar Wasenius

är ordförande för
Ekonomiska samfundet.

Förslag är välkomna till vem som helst av oss i
styrelsen då vi utvecklar verksamheten.
I synnerhet under min tid som verkställande direktör för de finska affärsänglarnas nätverk (Finnish Business Angels Network – FiBAN) kom stärkandet av gemensamma affärsintressen inom New Nordics att utgöra en central aspekt av verksamheten. Inom FiBAN har
många sedan det grundades 2010 aktivt utvecklat samarbetet med affärsänglar i de traditionella nordiska länderna Danmark, Norge,
Sverige och Finland och Baltikum. Även det
fysiskt mer avlägsna, kära lilla Island var med
på ett hörn.
Medan samarbetet utvecklades och växte talade man även i dessa investeringskretsar allt
mera om New Nordics. I Twitter och andra sociala medier kunde man allt oftare se hänvisningar till och diskussioner om #NewNordics
då man talade om de fem traditionella nordiska
länderna plus våra tre södra grannar Estland,
Lettland och Litauen.
Tanken om regionen New Nordics är viktig då man vill betona två centrala utvecklingsaspekter av verksamheten. 1. Uppstartsföretag hittar gärna investeringar utanför sitt
eget land för att accelerera sin internationella
expansion. 2. De mera erfarna investerarna vill
hitta nya utmaningar, utveckla sig själva och
öka sin prestige på internationella arenor genom att hitta lovande investeringsobjekt ute i

Stora Världen. Sålunda har det skapats ett omfattande samarbete som tagit många olika former över riksgränserna.
Vem annan kunde ha intresse av att aktivt använda begreppet New Nordics och låta det påverka ens tankar och verksamhet? Hur kan vi
bäst utnyttja digitala verktyg? Är New Nordics ett relevant begrepp i dina affärer eller annan verksamhet i dag? Är New Nordics något
som du medvetet tänker ignorera, undersöka
eller utnyttja? Du kan diskutera saken helt i vår
egen krets i Ekonomiska samfundets egen lilla
grupp på Facebook.
Du kan diskutera det i lite vidare kretsar inom Svenskfinland i gruppen Affärsnätverket Forum på Linkedin. Om du vill delta i
den internationella diskussionen så går det bra
genom att läsa och kommentera inlägg under
#NewNordics på Twitter. Oberoende av om du
vill presentera dina egna tankar eller helt enkelt vara insatt i något som är viktigt för dig så
rekommenderar jag Twitter – utöver vår Tidskrift och Penningpodden samt Yles ”I pengarnas värld”, förstås.
Det ska bli fint att igen så småningom träffas
ansikte mot ansikte! Till dess ska vi nu så här i
det tjugoförsta århundradet så långt vi kan utnyttja moderna digitala verktyg för att utan avbrott kunna fortsätta vår redan 127-åriga uppgift: främjandet av högklassig ekonomisk debatt – hela samhället till godo.
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Gyöngyi Kovács

är Erkko professor i humanitär
logistik vid Hanken och projektledare
för EU-projektet Health Emergency
Response in Interconnected
Systems (HERoS).

Vaccin mot covid-19:

Större produktionskapacitet och
stabila leveranser är i huvudfokus
Coronavacciner har uppfunnits otroligt snabbt, och det
ger hopp för epidemihantering.
Men produktionen och distributionen ligger efter. Syftet
med denna artikel är att ge en
inblick i vaccinleveranskedjor
och redovisa olika verktyg som
kan användas för att försnabba
vaccineringsprogrammen.
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I början av denna pandemi hade ingen tänkt sig hur
snabbt det skulle gå till att utveckla nya vacciner mot
ett nytt virus. Läkemedelsforskningen har överträffat
sig själv. Nu finns det hopp att epidemin kan hanteras och att vi snart återgår till det (nya) normala.
Att det redan finns vacciner som är effektiva mot covid-19 är ett bra första steg. De nästa stegen är att
massproducera, distribuera och de facto vaccinera
befolkningen inte bara i Finland utan i hela världen.
Fast det finns mycket forskning om vaccinleveranskedjor överlag, fokuserar det sig på antingen redan
etablerade vacciner eller nya vacciner för en snäv patientgrupp. Både covid-19 som sjukdom och alla vacciner mot det är dock nya, och det gäller att vaccinera samtidigt i hela världen.
Å andra sidan finns det redan nu ett flertal covid19-vacciner i olika faser av klinisk prövning, licensering och försäljningstillstånd i olika länder. I januari 2021 har världshälsoorganisationen WHO listat
15 vacciner som är ”under evaluering”; till och med
april 2021 har Europeiska läkemedelsmyndigheten
EMA gett villkorligt tillstånd till fyra av dem. Inom
EU finns det ändå olika begränsningar för vem som
kan få vilket av vaccinerna. Samtidigt har några EUländer också gått in för att ge specialtillstånd till vis-

sa vacciner som EMA inte ännu har behandlat.
Varenda vaccin kommer med sina egna restriktioner uppströms och nedströms längs leveranskedjan. Men det finns också olika möjligheter och verktyg från supply chain management
(SCM, styrning av leveranskedjor eller leverantörskedjor) som kunde tillämpas för att försnabba covid-19-vaccineringsinsatsen.

”Att öka tillverkningskapaciteten är dock
inte enkelt. Det gäller inte bara att hitta
fabrikernas lokalisering, maskineri och
kunnig personal, utan också att
bygga fabriker, tillverka själva maskineriet, utbilda personal och certifiera
tillverkningsprocesser på varje ställe.”
Utmaningar i covid-19-vaccinernas
leveranskedjor
Alla de typiska utmaningarna av vaccinleveranskedjor kan också tillämpas på covid-19-vacciner:
farmaceutiska regelverk och produktionskrav inklusive kvalitetssäkring och frågor om produktsäkerhet; certifieringar som behövs i lagerhållning och materialhantering; säsonger som påverkar efterfrågan medan produktionen ska hållas stabil; samt frågor om prioritering och rättvisan i vaccinallokering (Comes et al., 2018;
Duijzer et al., 2018).
Förutom det kan man i det stora hela sammanfatta den nuvarande situationen som ett
matchningsproblem för den globala efterfrågan
på covid-19-vacciner, som inte kan bemötas med
den nuvarande tillverkningskapaciteten. Att öka
tillverkningskapaciteten är dock inte enkelt. Det
gäller inte bara att hitta fabrikernas lokalisering,
maskineri och kunnig personal, utan också att
bygga fabriker, tillverka själva maskineriet, utbilda personal och certifiera tillverkningsprocesser på varje ställe. Allt det tar sin tid.
Samtidigt är till exempel mRNA-teknologin så
ny att det inte finns många som klarar av att ens

sätta upp sådana processer överlag. Redan i den
nuvarande produktionen finns det problem med
kvalitetssäkring. Vissa vacciner har kämpat med
att hålla kvaliteten stabil, andra med att ens bemöta den mängden produkter som de redan har
sålt till olika länder. Uppströms längs leveranskedjan finns det också brister i både produktionskvalitet som -kvantitet av till exempel lipida nanopartiklar, plasmider, enzymer, filter och
till och med förpackningsmaterial, som påverkar
vaccinproduktionen (Stewart, 2021).
Utmaningar nedströms består främst av kylkedjan, och antalet doser och deras intervall
som behövs för ett visst covid-19-vaccin att vara
effektivt. Fyra olika temperaturintervaller är relevanta inom covid-19-vaccinleveranskedjan: ultrakylkedjan (-80 – -60˚C, t.ex. för Pfizer Biontechs vaccin), fryskedjan (-25 – -15˚C, t.ex. för
Moderna) och kylkedjan (+2 – +8˚C, t.ex. för
Astra Zenecas vaccin) används för vacciner,
medan den fjärde, kring -40˚C, används till att
tillverka, lagra och leverera råmaterial till covid19-vacciner. De flesta andra vacciner kommer
också med specifika krav på temperaturintervaller, och då måste till exempel vacciner med en
levande ingrediens kylas men absolut inte frysas. Jämförelser finns också i livsmedelsindustrin där temperaturintervallerna -25 – -15˚C och
+2 – +8˚C används mycket. Tack vare livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln finns det
därför också kapacitet inom de två temperaturintervall som kan användas för att hantera, lagra och leverera covid-19-vacciner. Ultrakylkedjan
däremot förblir en stor utmaning.

Lastning och lossning är brytpunkter
Medan överträdelser av temperaturbegränsningar begränsar livsmedlens hållbarhet, är effekten
av ett kylkedjebrott gällande vacciner att de blir
osäkra och oanvändbara. Typiska brytpunkter
för kylkedjor är lastning och lossning av fordon,
intermodala operationer, rörelser inom lager och
cross-dockning, förtullning och kvalitetskontroll.
Komplexiteten i globala vaccinkylkedjor förvärras av frånvaron av standardiserad kylteknik
(Comes et al. 2018) och olika infrastruktursystem. Särskilt opålitlig elförsörjning eller förseningar i sista milstransporterna kan vara hinder
i låg- och medelinkomstländer.
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Ultrakylkedjor reducerar alternativen i vaccinleveranskedjan, eftersom ultrakalla frysenheter
för vaccinationscentra är knappa och ultrakall
transport kräver aktiv plus passiv kylning, det
vill säga frysenheter med bränsle- eller kraftcell
samt torris. Torris, som konsumerar syre, regleras kraftigt i lufttransport. Ändå är lufttransport
det föredragna transportsättet för vacciner, för
att följa deras tidsbegränsningar under rörelse
och samtidigt täcka maximalt avstånd från produktionsanläggningar.
Varje covid-19-vaccin har ytterligare begränsningar för olika temperaturintervall och deras
tidsgränser under produktion i jämförelse med
rörelse kontra materialhantering och slutlig användning. Stränga tidskomprimeringskrav från
produktion till vaccination avgränsar antalet användbara noder och länkar i försörjningskedjan.
Varje steg behöver detaljerad planering.
Även förpackningsstorleken av vacciner inverkar på möjliga kylbrott; till exempel paket
med 1 000 doser som behöver ultrakylkedjan
kräver stora vaccinationscentra med tillräcklig
personal för säker administrering – fast man kan
ifrågasätta hur det går att särskilja 1 000 patienter som inte heller ska smitta varandra. På plussidan finns det ett bra benchmark för ultrakylkedjor i vaccinleveranser då Strive-ebolavaccinen behövde samma slags kylning men ändå
kunde levereras till de mest utmanande områdena (Jusu et al., 2018).

Störningar överbryggas
med säkerhetslager
Vacciner som kräver två doser fördubblar kvantitetsbehovet – men fördubblingen av tillverknings- och leveransvolymer är bara en del av
lösningen. Det är intervallet för deras administration som dikterar produktions- och leveransscheman. Samma människor måste nås två
gånger, och vaccinleveranskedjor med flera doser behöver stabila leveranser. Eventuella störningar i leveranstid eller kvantitet kan endast
överbryggas med säkerhetslager. Samtidigt som
man i Finland utvecklade metoder för att extrahera flera doser från en injektionsflaska, kom
man till exempel i Belgien till slutsatsen att inte använda extra doser på grund av förutsägbarheten av framtida leveranser, eftersom antalet
8
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extra doser i injektionsflaskor som levereras till
den andra dosen är osäkert.
Ett flertal länder har också börjat experimentera med avvikelser från den rekommenderade
tidpunkten av den andra dosen av olika vacciner
för att öka flexibiliteten. När olika länder ändrar
på sina tidsintervaller i vaccineringen bär det
också konsekvenser för andra. I början av 2021
ändrade USA sitt vaccinationsprogram från att
lagra andra doser av två doser-vacciner till direkt distribution utan att informera nyckelpartner, vilket fick dem att först avvisa nästa leverans, men sedan sakna exakt samma kvantiteter.
Följaktligen placerades nya order, vilket resulterade i en global prishöjning vid sidan av en brist
av leveranser av utlovade kvantiteter till andra
länder (Norge, EU, etc.).
Å ena sidan ser ytterligare vaccinorder och
specialtillstånd ut som att politikerna bryr sig
om befolkningen, men samtidigt leder just det
beteendet till högre priser och leveransavbrott,
vilket äventyrar befolkningens hälsa. Istället är
det koordinering och förutsägbara leveranser
som minskar på kravet av säkerhetslager, utjämnar verksamheten och möjliggör den bästa planeringen av vaccineringsprogrammen.

Verktyg att försnabba vaccinleveranser
Eftersom produktionskapaciteten är den största
flaskhalsen är tilläggskapacitet ett självklart val.
Till skillnad från en omfördelning av intensivvårdspatienter över länder för utjämning av operationer (och hantering av vissa hälso- och sjukvårdssystem, Uimonen et al., 2020), kan en sådan omfördelning av vacciner inte lindra deras
globala knapphet. Dessutom gynnar de många
utmaningarna relaterade till kylkedjor regional
produktion. Vissa vaccinproducenter har nått
ut till anläggningar utanför sina egna fabriker
för att öka produktionskapaciteten, fast med begränsad framgång.
Några avtal har uppnåtts, till exempel mellan
Astra Zeneca och Serum Institute of India samt
Siam Bioscene, och Pfizer Biontech med Sanofi och Novartis. En sådan produktionsövergång
är smidigast hos läkemedelsföretag med samma slags teknik och kompetens som inte (ännu)
producerar sina egna covid-19-vacciner. Men
även liknande anläggningar behöver flera må-
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nader för att återmontera sina produktionslinjer. Förutom att stimulera vaccinforskning och
utveckling är det dags att utveckla incitament
för att utöka tillverkningskapaciteten, till exempel genom förhandsköpsavtal, specifika lån (Europeiska kommissionen, 2021) eller bidrag och
finansiering för företag att återmontera sina fabriker för detta ändamål (Government of Canada, 2020).
Hittills har tre huvudstrategier använts för att
bemöta oförutsedda fluktuationer i vaccinleveranser:
1. Direktdistribution som maximerar antalet inympningar av första doser speciellt till de
mest utsatta befolkningsgrupperna, men fördröjer den andra.
2. Stora (egna) säkerhetslager i samband med
stora vaccinationscenter, ibland kombinerat med
ett exportförbud av vacciner.
3. Avvaktan av vacciner som är lättare att ad-

ministrera och exempelvis inte behöver ultrakylkedjan.
Den sista strategin används särskilt för landsbygdsområden och även utvecklingsländer. Men
alla dessa strategier bromsar vaccinationsinsatserna. En bättre förutsägbarhet vid leveranser
kan minska behovet av säkerhetslager, bibehålla
nödvändiga tidsintervall mellan doser och undvika frekvent omplanering av planerade leveranser. Detta kan uppnås med förhandsmeddelanden, bättre informationsflöden och förbättrad
synlighet i leveranskedjan.

Ny samordning etableras
Koordineringen av vaccinationsprogram och
-tillstånd är mycket efterlyst. EU har fått mycket
kritik i bristen på samordning av beredskap och
inköp av personlig skyddsutrustning (PPE) under den första vågen av covid-19-pandemin, som
har lett till utökning av samordningsmekanismer
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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”Redan i den första vågen av pandemin
har hälsovårdsförsörjningen drabbats
av en flaskhals efter en annan; det
gäller att ha alla element för vaccineringsprogrammet i skick för att det
ska vara effektivt.”
med fokus på hälsovård. Därmed har RescEU engagerats i att försnabba PPE-leveranser och omfördela dem i olika EU-länder enligt behov. Nu
ska en ny samordningsmekanism etableras inom
hälsovård, det nya Hera. När det gäller covid19-vacciner har Europeiska kommissionen varit
mycket mera engagerad. Redan i forskningsfasen
har ett flertal vacciner fått finansiering och samtidigt föravtal för inköp. Samtidigt koordinerar
EMA deras licensering och försäljningstillstånd.
Ett annat samordnat program är Covax som
bygger på samordningsmekanismer som har använts tidigare av humanitära organisationer. Covax började med att skaffa alla andra material
som behövs till ett vaccineringsprogram (som
sprutor, handskar osv.) för att försnabba verksamheten tills själva covid-19-vaccinerna kunde
anskaffas. Enligt vaccinalliansen Gavis statistik
(20.4.2021) har Covax levererat covid-19-vacciner till 118 länder. Covax första fokus på att köpa in sprutor, nål och handskar lyfter fram en
annan viktig punkt om ömsesidiga beroenden
av olika element i ett vaccineringsprogram. Redan i den första vågen av pandemin har hälsovårdsförsörjningen drabbats av en flaskhals efter en annan; det gäller att ha alla element för
vaccineringsprogrammet i skick för att det ska
vara effektivt.
Ett annat verktyg som ofta tillämpas i det humanitära sammanhanget är beredskapslager. Läkemedel och medicinsk utrustning inkluderas i
många beredskapslager nationellt och internationellt (Das et al., 2019). Det finns även gemensamma beredskapslager mellan olika humanitära organisationer, som också kan inkludera vacciner. Dessa omfattar dock inte vacciner
i testfaserna eller de som väntar på licenser och
försäljningstillstånd – fast det är fullt möjligt att
10
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förleverera vacciner till olika länder under den
tiden. Det verktyget har använts för att förleverera Pfizer Biontech- och Moderna-vacciner till
olika lager av vaccinationscenter i USA. Lagret
aktiverades när FDA gav dem specialtillstånd för
nödanvändning.
Denna strategi för förpositionering i kombination med parallell bearbetning av tillståndsprocessen minskade leveranstiderna betydligt och

”Inget hälsovårdssystem eller land har råd
att vänta på specifika vacciner som kanske inte kräver vissa temperatur- eller doseringsintervall; snarare blir det en fråga om
ökad robusthet och flexibilitet att förbereda sig för alla alternativ parallellt.”
påskyndade vaccindistributionen. Även om kvalitetskontroll kan komplicera frågor när det gäller en kvalificerad person som garanterar kvaliteten på var och en förpositionerad sats, genomfördes till exempel i Storbritannien satsvis kvalitetssäkring tillsammans med satsspecifika specialtillstånd. Överlag blir det en fråga om incitament till tillverkare och importörer att engagera sig i sådana beredskapslager i väntan på försäljningslicens. När samma tillverkare får specialtillstånd i andra länder är incitamentet dock
mycket begränsat.

Slutsatser
Covid-19-vaccineringen har blivit ett lopp mot tiden, särskilt med hänsyn till de nya varianterna
av sars-cov-2-viruset. Det är ett falskt hopp för
alla hälso- och sjukvårdssystem att förlita sig på
ett enda vaccin som skulle vara enklare att hantera. Inget hälsovårdssystem eller land har råd
att vänta på specifika vacciner som kanske inte kräver vissa temperatur- eller doseringsintervall; snarare blir det en fråga om ökad robusthet
och flexibilitet att förbereda sig för alla alternativ parallellt.
Så länge vaccinproduktionskapaciteten är det

Foto: Pond5

största hindret för vaccinationsprogram bör huvudfokus för att påskynda vaccinationer vara att
(a) öka produktionskapaciteten; (b) öka synligheten i leveranskedjan och säkerställa förutsägbara, stabila leveranser, och (c) användningen
av samordningsmekanismer vid upphandling,
beredskap och förpositionering.
I väntan på covid-19-vacciner är den enda vägen framåt att avhålla viruset från att spridas.
Det gäller fortfarande att testa, spåra och isolera
patienter. Ju bättre det lyckas desto större är inverkan på ekonomin; om alla fall upptäcks och
isoleras kan annan verksamhet fortskrida.
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Sektorbalanser förklarar offentliga finanser
och bytesbalans i nordiska länder
För att förstå och åtgärda underskotten
i till exempel den offentliga sektorn eller
bytesbalansen är det viktigt att förstå hur
dessa hänger ihop med utvecklingen i
den övriga ekonomin. I alla de nordiska
länderna finns ett starkt negativt samband mellan balansen i den offentliga
ekonomin och den privata sektorns
sparande – ökat privat sparande verkar
leda till ökade offentliga underskott och
vice versa.
Endast i Norge verkar tillståndet i de
offentliga finanserna vara kopplad till
låntagningen från utlandet. Även där
verkar sambandet inte vara det befarade,
att en försämring i de offentliga finanserna skulle leda till en försämrad extern
balans.
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Nationalräkenskaperna (The System of
National Accounts) utgör ryggraden i
makroekonomiska studier. Enligt Bergman (2015) är dock ”en allmän uppfattning att akademiska och andra ekonomiska analytiker inte inser den fulla potentialen av nationalräkenskaperna... räkenskaperna ses ofta inte som det rådande redskapet för ekonomisk analys.” Han betonar att informationen i nationalräkenskaperna lätt kan omformas för att ge ett alternativt, mycket insiktsfullt, perspektiv
av det ekonomiska läget.
Mycket fokus har lagts på de interna
obalanserna inom länderna, både historiskt och under de senaste åren. Det är
dock viktigt att inse att en obalans gentemot övriga världen ofrånkomligen avspeglar sig i samverkan mellan de inhemska sektorerna och därmed i den privata och offentliga nettolångivningen i landet ifråga.
Alla sektorer inom en ekonomi kan inte samtidigt vara nettolångivare eller nettolåntagare, summan av alla obalanser är
definitionsmässigt noll. Den tradition för

att studera sektorbalanser som Keynes, Minsky,
Godley och många andra utarbetat har väckt
växande intresse och fått mer inflytande bland
nationalekonomer. Att förstå sektorobalanserna
och samverkan mellan dessa har blivit mycket
viktigt för både nationalekonomer och politiska beslutsfattare.
Man har insett att den senaste finanskrisen
underströk det faktum att obalanser mellan de
ekonomiska sektorerna ofta uppkommer mer
eller mindre samtidigt i olika länder, noterar
Tissot (2016).
Syftet med denna artikel är att utnyttja det
perspektiv sektorbalanserna ger och göra rekommendationer för skötseln av den ekonomiska politiken i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Såvitt vi vet har ingen
tidigare gjort detta. Från ett institutionellt perspektiv kan alla de fyra länderna beskrivas som
små öppna välfärdsstater. Trots likheterna finns
det intressanta skillnader mellan länderna ur ett
sektorbalansperspektiv.
Artikeln är uppgjord enligt följande: kort historisk översikt av olika studier av nationalräkenskaperna i de fyra nordiska länderna, presententation av de centrala bokföringsmässiga identiteterna, presentation av data om sektorbalanserna
i de fyra länderna och sammanfattning.

1. Sektorbalansperspektivet
Nationalräkenskapernas grundbegrepp har utnyttjats sedan många år tillbaka (van Ark, 1995).
Först i samband med den keynesianska revolutionen fick studier av nationalräkenskaperna en
betydande roll i makroekonomiskt arbete. Med
en keynesiansk strategi för den ekonomiska politiken sattes behovet av finans- och penningpolitiska åtgärder i allmänhet högt på den politiska agendan.
För att effektiva politiska beslut skulle kunna
göras, behövde både nationalekonomer och politiker makroekonomiska modeller. Detta krävde
tillgång till behövligt data om makroekonomiska storheter, vilket ledde till utvecklingen av nationalräkenskaperna. Alla de nordiska länderna
har en lång tradition av att göra upp nationalräkenskaper, vilket Christensen med flera (1995)
påvisade i sin studie av nordiska nationalräkenskaper sedan 1880.

1.1 Nationalbokföring
För att förstå sektorbalanserna måste vi utgå
från bruttonationalproduktens (BNP:s) sammansättning.
BNP = C + I +G + X – M
Där C = privat konsumtion, I = privata investeringar, G = offentlig konsumtion, X = export
och M = Import.
Denna ekvation kan omskrivas som
(BNP – C – I) – G +(M – X) =0
Om vi beaktar nettoöverföringar mellan sektorerna kan vi härleda de tre olika sektorernas balans som
(Sp – I) + (NT – G) + (M – X) = 0
där NT = nettoskattebetalningar från den privata till den offentliga sektorn medan Sp uttrycker det privata sparandet (BNP – NT – C). Den
första parentesen utrycker den privata nettolångivningen, den andra den offentliga nettolångivningen och den tredje övriga världens nettolångivning.
Denna ekvation visar att alla sektorer inte kan
vara nettolångivare samtidigt. Om en sektor har
ett underskott måste minst en annan sektor ha
ett underskott. Om till exempel offentliga sektorn har ett underskott, är nettolåntagare, måste detta finansieras endera av att den inhemska
privata sektorn är nettolångivare eller genom att
ta lån från övriga världen, som då är nettolångivare. Alla sektorer kan fatta beslut som leder

”Om till exempel offentliga sektorn
har ett underskott, är nettolåntagare,
måste detta finansieras endera av
att den inhemska privata sektorn är
nettolångivare eller genom att ta lån
från övriga världen, som då är nettolångivare.”
till en förändring av nettolångivningen och varje sektor har sitt eget liv, så identiteten säger
ingenting om de kausala sambanden, som Brink
(1983) påpekar.
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Figur 1. Nettolångivningen för de tre huvudsektorerna och produktionsgapet i de fyra olika länderna.

2. Dubbelunderskott, rikardiansk
ekvivalens eller något annat
Sambandet mellan de olika ekonomiska sektorernas nettolångivning beskrivs ofta med hjälp
av endera hypotesen om rikardiansk ekvivalens 1) eller hypotesen om dubbelunderskott.
Den förra hypotesen, som framfördes av Barro
(1974) utgår från att den privata sektorn förväntar sig att den offentliga sektorn i framtiden
kommer att behöva betala tillbaka de lån den
tar nu i dag. Den privata sektorn svarar därmed
på en ökad offentlig skuldsättning med att spara mera. Enligt denna teori är den offentliga sektorn den aktiva aktören som den privata sektorn
passivt anpassar sig till. Eftersom sektorerna reagerar åt motsatt håll kan man förvänta sig en
negativ korrelation mellan offentlig och privat
nettolångivning.
14
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Den senare hypotesen baserar sig på Mundell-Fleming-modellen. I denna leder en stimulans av den inhemska efterfrågan genom ökade offentliga utgifter till stigande räntor och
en starkare valuta som försämrar bytesbalansen. Ett underskott i bytesbalansen finansieras ofrånkomligen genom låntagning från utlandet.
Enligt denna teori är det återigen den offentliga sektorn som är den aktiva aktören, medan övriga världens nettolångivning anpassar sig passivt. Då återigen övriga världen reagerar åt motsatt håll mot vad offentliga sektorn gör kan man
förvänta sig en negativ korrelation mellan offentlig nettolångivning och den övriga världens nettolångivning.
Vi använder data i figurerna ovan till att räkna några enkla korrelationer för att stöda ana-

lysen, i enlighet med det tillvägagångssätt som
skisserats upp i Glötzl & Rezai (2017) och Barbosa-Filho med flera (2006). Dessa testar empiriskt de huvudsakliga teorierna för kausala
samband mellan nettolångivningen för olika
sektorer.
Den privata sektorns nettolångivning uppvisar i alla de fyra nordiska länderna en negativ korrelation med den ekonomiska aktiviteten (mätt med produktionsgapet, det vill säga hur mycket bruttonationalprodukten ligger
under den beräknade potentiella produktionskapaciteten). En uppgång i ekonomin är alltså
förknippad med ökad privat nettolåntagning.
Offentlig nettolångivning är positivt korrelerad med ekonomisk aktivitet, vilket, som Krugman (2009) påpekar, antyder att balansen i den
offentliga ekonomin ofta är ett resultat av automatiska stabilisatorer 2) snarare än av aktiva politiska beslut. Balansen påverkas därmed mycket av de ekonomiska konjunkturerna; skatteinkomsterna stiger i takt med ökad ekonomisk aktivitet, som samtidigt minskar de offentliga utgifterna (till exempel för arbetslöshetsunderstöd
och andra sociala bidrag).
Sambandet mellan den ekonomiska aktiviteten och övriga världens nettolångivning är oklar,
då korrelationerna i de flesta fall inte är signifikanta.
Statistiken avslöjar också en negativ korrelation mellan övriga världens nettolångivning och
den privata sektorns nettolångivning för alla fyra
länder. Detta innebär alltså att ett minskat privat
överskott, ökad privat låntagning, är förknippat
med ökad nettolåntagning från utlandet.
För Danmarks, Finlands och Sveriges del påvisas en negativ korrelation mellan privat och
offentlig nettolångivning. De offentliga underskotten ökar när privata sektorns låntagning
minskar.
Korrelationen mellan offentlig nettolångivning och övriga världens nettolångivning är
mycket stark för Norges del. Korrelationen är
mycket svagare för Danmarks och Sveriges del
och inte signifikant för Finlands del. Korrelationen är i alla fall negativ, det vill säga en försämrad offentlig balans är förknippad med ökad låntagning från utlandet.
Vid första anblicken tyder således data på att

hypotesen om dubbelunderskott håller för Norge medan den rikardianska ekvivalenshypotesen håller för de övriga länderna. I det följande kapitlet diskuterar vi dessa inledande konklusioner samt implikationerna för den ekonomiska politiken.
3. Politiska implikationer
Vad är de politiska implikationerna av olika kausala samband mellan de olika ekonomiska sektorernas nettolångivning?
Eftersom förändringar i nettolångivning kan
drivas av alla sektorer, kan information om de
kausala sambanden identifiera vilken sektor
som är aktiv och vilken som är passiv. I strid
med de två ovan nämnda hypoteserna, där offentliga sektorn är den aktiva parten och de
två övriga är passiva, föreslår Krugman (2008),
Glötzl & Rezai (2017) och Barbosa-Filho med flera (2006) att den offentliga sektorn i verkligheten är den som anpassar sig.
Dubbelöverskottet i den norska ekonomin
(som kan ses i det nedre vänstra hörnet i figur
1) kan då tolkas som att ett bytesbalansöverskott leder till ett offentligt överskott. Statens oljefond (Statens pensjonsfond utland) grundades
i Norge 1990, vilket förändrade den norska ekonomin. Överskottet från oljeproduktionen investerades utomlands, vilket lösgjorde avkastningen på investeringarna från utvecklingen av den
norska ekonomin. Det varaktiga bytesbalansöverskottet gav upphov till en stor offentlig förmögenhet utomlands. 3)
Den stora offentliga nettolångivningen är således ett resultat av höga offentliga inkomster
speciellt från utlandet, i mindre grad från den
privata sektorn, snarare än av aktivt politiskt
beslutsfattande (även om beslutet att sätta upp
oljefonden i sig förstås var ett politiskt beslut).
Den positiva korrelationen mellan den offentliga nettolångivningen och den övriga världens
nettolångivning avspeglar således inte något
dubbelunderskottssamband där ett offentligt
underskott ger upphov till ett bytesbalansunderskott.
Likaledes förefaller den negativa korrelationen mellan den privata och offentliga nettolångivningen i Danmark, Finland och Sverige (som
kan ses i figur 3) ge ett stöd till hypotesen om
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Figur 2. Korrelationen mellan nettolångivningen i de tre huvudsektorerna och nivån på
den ekonomiska aktiviteten (mätt med produktionsgapet).

rikardiansk ekvivalens. Det kausala sambandet
kan dock gå åt andra hållet, som Krugman föreslår: aktiviteten inom den privata sektorn tillsammans med nivån på arbetslösheten bestämmer via de automatiska stabilisatorerna den offentliga nettolångivningen.
Starkt bevis för detta ges för Danmarks del av
perioden 2004–2007 (övre vänstra hörnet i figur
1). Den offentliga nettolångivningen var högre
än någonsin, trots en marginellt expansiv finanspolitik. Ökning i den totala efterfrågan från ett
underskott i den privata sektorn (och från övriga
världen) genererade mera inkomster för den offentliga sektorn (främst via skatter på inkomst)
medan den höga efterfrågan i ekonomin höll nere offentliga utgifter för sociala stöd.
På samma sätt argumenterar Brink (1983) att
huvudorsaken för det ständiga offentliga underskottet i Danmark under 1970- och 1980-talet var
låg utländsk efterfrågan på grund av den ekonomiska lågkonjunkturen (och bytesbalansunderskott) och att den privata sektorn balanserade
sina finanser.
Tissot (2016) använder i samma anda bankkriserna i Finland och Sverige i början av
16
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1990-talet som en fallstudie för att framhäva relevansen av ett sektorbalansperspektiv. Som en
följd av krisen, började den svenska privata sektorn minska sin skuldsättning, vilket ledde till en
brant uppgång i den privata sektorns nettolångivning (se nedre högra hörnet i figur 1). Denna åtstramning inom den privata sektorn hade
en massiv inverkan på de offentliga finanserna. I
Finland påverkade krisen starkt alla de tre sektorerna: Den privata sektorns underskott förbyttes
till ett överskott, det offentliga överskottet till ett
underskott och bytesbalansen gick mot ett överskott (se övre högra hörnet i figur 1).
Sektorbalansperspektivet verkar i stor utsträckning ignoreras både i teoretiska och empiriska studier, så vad är då nyttan av denna för
beredningen av den ekonomiska politiken?
För en politisk beslutsfattare är det av avgörande betydelse att förstå att beslut tagna inom en ekonomisk sektor påverkar den övriga ekonomin. Denna förståelse är kritisk för
en ekonomisk analys av politiska åtgärder. En
färsk illustration av detta är Europeiska unionens överdrivna fokus på att återställa balansen av den offentliga ekonomin (åtstramnings-

Figur 3. Korrelationen mellan offentlig nettolångivning och den privata sektorns respektive
övriga världens nettolångivning.

politik) efter den globala finanskrisen. Som
Jespersen (2011) i en kritik av den förra danska regeringens återhämtningsplan påpekar: en
förbättring av de offentliga finanserna kan inte
komma från minskade offentliga utgifter, utan
enbart från en minskning av den privata sektorns överskott.
I efterdyningarna av finanskrisen var vissa
sydeuropeiska länder tvungna att förbättra balansen inom den offentliga sektorn genom att
skära ner i den offentliga konsumtionen. En politik med syfte att minska det offentliga underskottet (eller skuldsättningsgraden) kan under
vissa omständigheter (till exempel om den privata sektorn betalar bort sina skulder och övriga världen minskar sin efterfrågan på varor
från landet ifråga) till och med leda till ökande inhemska underskott (och stigande skuldsättningsgrad) tvärtemot vad som var syftet. En
nedskärning i utgifterna skulle förbättra balansen i den offentliga ekonomin, om man analyserar den isolerat från övriga sektorer. Det verkliga utfallet kan dock vara det rakt motsatta, då
det också beror på reaktionerna i de övriga sektorerna.

Eftersom offentlig konsumtion också är en del
av totalefterfrågan, leder en nedskärning av denna till en nedgång i BNP om inte endera utländsk
eller privat efterfrågan träder in. Denna nedgång
i BNP leder till sjunkande intäkter för den privata sektorn, som påverkar övriga världen (genom
sjunkande import) och den offentliga sektorn via
de automatiska stabilisatorerna (genom en nedgång i skatteinkomster och stigande arbetslöshetsrelaterade utgifter).
Om nedgången i nettoskatteintäkter (skatter
minus inkomsttransfereringar) överskrider den

”För en politisk beslutsfattare är det av
avgörande betydelse att förstå att beslut tagna inom en ekonomisk sektor
påverkar den övriga ekonomin. Denna förståelse är kritisk för en ekonomisk
analys av politiska åtgärder.”
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planerade nedskärningen i offentlig konsumtion,
försämras de offentliga finanserna i stället för att
förbättras som varit avsikten. Detta är ett starkt
argument mot svepande åtstramningsåtgärder
som straff för överstora underskott, i en penningunion där vissa länder åtnjuter stora bytesbalansöverskott på bekostnad av stora externa
underskott i andra medlemsländer.
Att förstå eller försöka åtgärda ett underskott
(eller ett överskott) inom en sektor isolerat från
de övriga sektorerna, leder till osammanhängande och snedvridna tolkningar. För att förstå obalansen inom en sektor, måste man ta i betraktande obalanserna inom de två övriga sektorerna av
ekonomin. Det är den centrala lärdomen från att
studera sektorbalanserna.
4. Sammanfattning
I den här artikeln har vi från ett sektorbalansperspektiv analyserat Danmark, Norge, Finland och
Sverige sedan 1980.
Perspektivet förenar bokföringsprinciperna
bakom nationalräkenskaperna med empiriska
observationer om de olika ekonomiska sektorernas beteende. Ur detta kan vi tyda ut vissa teoretiska beteendemönster.
Länderna delar många viktiga institutionella
särdrag. De är, till exempel, små öppna ekonomier och alla är generella välfärdsstater med en
hög nivå av automatiska stabilisatorer.
Trots likheter framkommer intressanta skillnader i ett sektorbalansperspektiv. I Norge finns
ett klart samband mellan balansen gentemot övriga världen och balansen i den offentliga ekonomin, vilket teoretiskt känns igen som hypotesen
om dubbelunderskott. Kausaliteten verkar dock
i Norges fall gå från övriga världen till de offentliga finanserna, inte åt andra hållet som teorin
föreskriver.
I Sverige, Finland och Danmark finns en klar
koppling mellan den privata sektorns och den
offentliga sektorns balanser såsom den rikardianska ekvivalenshypotesen framkastar. Även i
detta fall verkar dock det kausala sambandet vara åt motsatt håll, som Krugman föreslagit.
För de politiska beslutsfattarna ger ett betraktande av sektorbalanserna enkla men avgörande insikter och möjliggör en snabbkoll av logiken för de politiska argumenten: för att en sek18
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”En förbättring av de offentliga finanserna kan inte komma från minskade
offentliga utgifter, utan enbart från en
minskning av den privata sektorns överskott.”
tor skall kunna uppvisa ett överskott måste någon annan sektor uppvisa ett motsvarande underskott. Synsättet avslöjar även varför en överdriven fokus på balansen inom en sektor (till exempel det offentliga underskottet) leder till en
osammanhängande analys. För att förstå obalansen inom en sektor måste man även ta i betraktande obalansen inom de två övriga ekonomiska sektorerna. Under speciella omständigheter kan en viss politik ha rakt motsatt verkan än
vad som kunde förväntas.
(Översättning från engelska: Roger Wessman)

Fotnoter

Källhänvisningar

1) Den rikardianska ekvivalensen har fått sitt namn efter den brittiske 1800-talsekonomen David Ricardo, som
framkastade tanken. Enligt teorin har lånefinansierade offentliga utgifter samma makroekonomiska inverkan som
skattefinansierade, då medborgarna inser att skattenotan
kommer senare och reagerar därefter. Skattefinansiering
och lånefinansiering är därmed ekvivalenta.
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Roger Wessman

är fristående skribent,
föreläsare och konsult.

Är invandring en lönsam affär
för Finland?
Motståndet mot invandring
motiveras ofta av att det blir för
dyrt att försörja invandrare som
kommer hit och lever på bidrag.
Samtidigt förs invandring fram
som nödvändig för att hantera
den ökande försörjningsbörda
den åldrande befolkningen står
för.
I vilken mån invandringen
utgör en börda eller en välsignelse för ekonomin beror
i stor utsträckning på hur väl
invandrarna sysselsätts, men
invandringen kan ha en mer
positiv inverkan än vad enkla
beräkningar låter påskina.
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Samuli Salminen har för sannfinländarnas tankesmedja Suomen Perusta gjort beräkningar 1), enligt
vilka invandrarna kostar mer i form av erhållna bidrag och offentliga tjänster, än vad de tillför i skatteintäkter. Invandrarna beräknas således ha en negativ
inverkan på de offentliga finanserna.
Kritiken mot dessa beräkningar fokuseras ofta på
om det är moraliskt rätt att dela upp människor i nettobetalare som är bra att ha och nettobidragstagare
som vi vill vara utan. Om en människa flyr för sitt liv
har vi en moralisk skyldighet att ta emot denne, utan
hänsyn till ekonomiska kalkyler, kan man resonera.
De moraliska frågetecknen blir inte mindre av att
tankesmedjan i sina kalkyler delar in invandrarna
enligt nationalitet. Tyskarna betalar sig, medan speciellt invandrare från sydligare breddgrader är nettobidragstagare.
Det går dock inte att förneka, att mer eller mindre outsagda uppfattningar om den börda invandrarna utgör för de offentliga finanserna och ursprungsbefolkningens välstånd påverkar vilken invandring
vi tillåter till Finland. Hugade invandrare synas noggrant för att avgöra om de skall ha rätt att bosätta
sig i Finland, samtidigt som Business Finland satsar på att locka högt kvalificerad arbetskraft från övriga världen.
Farhågan om att invandrare skulle vara en börda

Figur 1: Sysselsättningsgraden bland 20–64-åringar efter födelselandet.

för samhället avspeglar sig också i de minimikrav på en invandrares inkomster myndigheterna ställer för att tillåta dennes anhöriga att flytta till Finland. En månadsinkomst på 2 600 euro krävs till exempel för att ta hit en äkta hälft
och två barn. 2)
Ingen välfärdsstat är beredd att helt slå upp
dörrarna för invandring, av rädsla för att invandrarna skall komma att utgöra en alltför stor börda. Även den svenska regeringen backade under
flyktingkrisen 2015 snabbt från den ursprungliga linjen, enligt vilken alla flyktingar från Syrien är välkomna.
Om uppfattningen av den ekonomiska nyttan av invandringen påverkar beslutsfattandet är
det befogat att denna uppfattning skall vara möjligast faktabaserad. För dem som är måna om
att försvara invandring av andra orsaker än rent
ekonomiska, finns det också skäl att stöda en
djupare granskning av påståendena att invandring kostar för mycket. En närmare granskning
tyder på att invandring kan vara en mer lönsam
affär än vad en första grov granskning indikerar.

Drar invandring ner
sysselsättningsgraden?
Att få upp sysselsättningen har varit en av de
mest centrala målsättningarna i både den nuvarande och den föregående regeringens politik.
Genom att höja sysselsättningsgraden vill man
täta luckorna i de offentliga finanserna.
Just invandrarnas relativt låga sysselsättningsgrad är en central orsak att betvivla att invandring är ekonomiskt gynnsam för de offentliga finanserna. Av i Finland bosatta 20–64-åringar som är födda utomlands var bara två av tre
sysselsatta år 2019. Nästan fyra av fem i Finland
födda är sysselsatta i samma åldersgrupp. Invandrarna drar således ner sysselsättningsgraden.
Invandrare från övriga EU-länder är lika väl
sysselsatta som infödda finländare. Genomsnittet dras ner av invandrare från länder utanför
EU, av vilka bara drygt tre av fem i arbetsför ålder var sysselsatta år 2019.
Den låga sysselsättningen bland invandrare
från länder utanför EU har förstås ett klart samEkonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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band med att det i denna grupp ingår många
med flyktingbakgrund. Sysselsättningsgraden
bland dem som kommit in i landet av humanitära skäl ligger ännu kring bara 50 procent efter
10 års vistelse i Finland, enligt en bred studie av
invandrarnas levnadsvillkor i Finland år 2014,
publicerad av Statistikcentralen.
Orsaken till den låga sysselsättningsgraden
inom denna grupp kan förstås vara många.
Asylsökande invandrares utbildningsnivå och
språkkunskaper utgör ofta ett hinder för att få
ett jobb. Arbetsgivarnas inställning till arbetssökanden med främmande kulturell bakgrund
kan vara ogin. Tiden innan en asylsökande
kan träda in i arbetslivet kan förlängas av att
denne inte tillåts arbeta under en fördröjd behandlingsprocess. Finlands relativt generösa hemvårdsstöd kan vara en bidragande orsak till att speciellt kvinnor stannar utanför arbetslivet.
Hur sysselsättningsnivån bland invandrare
med flyktingbakgrund kunde förbättras är en
angelägen fråga. Att svara på den kräver dock

en mer grundlig utredning av den relativa betydelsen av de olika förklarande faktorerna än vad
som ryms inom ramen för denna artikel.
Invandrare som kommit till Finland för att
få jobb har en sysselsättningsgrad på över 80
procent enligt ovannämnda studie – högre än
infödda finländares. Det är förstås naturligt eftersom dessa personer ofta hade en anställning
i sikte redan när de anlände till Finland. Sysselsättningsgraden i denna grupp förblir även
hög.

Förbättrad försörjningskvot
även med lägre sysselsättning
Inte ens arbetsrelaterad invandring leder dock
till en märkbar förbättring av sysselsättningsgraden. Det är dock inte den bästa indikatorn
på invandringens effekt på de offentliga finanserna.
Arbets- och näringsministeriets experter Antti
Kaihovaara och Liisa Larja gör en grov uppskattning 3) enligt vilken invandringen skulle ha en
positiv ekonomisk effekt redan om invandrar-

Figur 2: Den ekonomiska och den demografiska försörjningskvoten.
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nas sysselsättningsgrad skulle överskrida 60 procent. Med nuvarande sysselsättningsgrad skulle
invandringen redan ha en positiv inverkan. Arbetskraftsrelaterad invandring skulle enligt detta vara kraftigt positiv för ekonomin.
Utgångspunkten för Kaihovaaras och Larjas
beräkningar är den ekonomiska försörjningskvoten, det vill säga hur många personer utanför
arbetskraften varje sysselsatt måste försörja. År
2020 var kvoten 1,19, för varje person sysselsatt
i förvärvsarbete fanns det med andra ord 1,19
personer i landet som inte var sysselsatta och
som därmed på ett sätt eller ett annat måste försörjas av de sysselsatta.
Den ekonomiska försörjningskvoten beror
dels på den demografiska försörjningskvoten,
dels på sysselsättningsgraden. Den demografiska försörjningskvoten anger förhållandet mellan
antalet invånare som är i arbetsför ålder och övriga invånare.
Eftersom invandrarna typiskt är i arbetsför
ålder förbättrar de den demografiska försörjningskvoten. Den typiske invandraren har i alla fall skaffat sig en grundutbildning i något
annat land och kommer till Finland som ung
vuxen, med många år i arbetsför ålder framför sig. Finland besparas därmed från de höga kostnaderna för dagvård och utbildning under uppväxtåren.
I vilken utsträckning invandrarna även förbättrar den ekonomiska försörjningskvoten beror på hur väl de sysselsätts. Invandringen kan
väl förbättra den ekonomiska försörjningskvoten
även om invandrarna har en låg sysselsättningsnivå, om denna uppvägs av deras gynnsamma
åldersstruktur. Gränsen går alltså enligt Kaihovaaras och Larjas beräkningar vid en sysselsättningsgrad på 60 procent, givet invandrarnas nuvarande åldersstruktur.
Invandringen utgör dock ingen kraftig motvikt till den åldrande befolkningen, enligt forskarnas uträkningar. Enligt deras basscenario stiger den ekonomiska försörjningskvoten från nuvarande cirka 1,2 till en rekordnivå på 1,5 fram
till år 2040. Den förväntade kvoten år 2040 sjunker bara marginellt till 1,45 i ett optimistiskt scenario där den årliga invandringen är 8 000 personer högre och invandrarnas sysselsättningsgrad är 80 procent.

”Invandringen kan väl förbättra den
ekonomiska försörjningskvoten även
om invandrarna har en låg sysselsättningsnivå, om denna uppvägs av deras
gynnsamma åldersstruktur.”
Lägre löner avspeglar sig i lägre
förmåner
Försörjningskvoten är en bra startpunkt för att
begrunda invandringens ekonomiska effekter. På
basen av försörjningskvoten kan vi dock inte direkt dra några slutsatser om till exempel hur den
offentliga sektorns underskott påverkas.
En sysselsatt invandrare betalar till exempel
mindre skatt än en infödd arbetstagare, för att
invandrarnas genomsnittliga lönenivå är lägre.
Det progressiva skattesystemet accentuerar skillnaderna.
Sysselsättningsgraden ger också bara en grov
fingervisning av hur mycket inkomstöverföringar de icke-sysselsatta erhåller. Det är en stor
skillnad på hur stort offentligt stöd olika ickesysselsatta personer får beroende på om vi pratar om den äkta hälften till en löntagare, ett dagisbarn eller en pensionär med hög arbetspension. Icke-sysselsatta invandrare hör ofta till de
förra kategorierna, som erhåller ett relativt litet
stöd per person.
Invandrarnas lägre löneintäkter avspeglar sig
också i en lägre nivå på sociala förmåner, då en
stor del av de sociala förmånerna är inkomstrelaterade. Ofta lyfter man fram att invandrare är
överrepresenterade bland personer som lyfter utkomststöd. Det avspeglar dock delvis att personer med kortare arbetskarriär i Finland inte kommer i åtnjutande av till exempel inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, som är mer generös än utkomstödet.
Utkomstödet utgör bara en dryg procent av
utgifterna för det sociala skyddet och har därmed inte stor betydelse för de offentliga finanserna. Nästan två tredjedelar av inkomstöverföringarna gick år 2018 till pensionärer, varav
den inkomstrelaterade arbetspensionen utgör
den största potten.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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”Invandrarnas lägre löneintäkter avspeglar sig också i en lägre nivå på sociala förmåner, då en stor del av de sociala förmånerna är inkomstrelaterade.”
Pensionssystemet den stora vinnaren
Arbetspensioner uppfattas ofta inte som socialbidrag, utan kan ses som fördröjd lön för tidigare gjort arbete. Pensionsbetalningarna handhas
också huvudsakligen av privata pensionsbolag,
vilket ytterligare sår tvivel om huruvida pensionerna skall räknas som offentliga inkomstöverföringar.
Faktum är dock att arbetspensionerna i Finland bara till en mindre del finansieras från sparade pensionsmedel. Till 80 procent utgör de en
inkomstöverföring från nuvarande arbetstagare
till dagens pensionärer, finansierade av lagstadgade pensionsavgifter.
Uttryckligen för arbetspensionssystemet utgör
invandrarna ett stort plus, har Pensionsskyddscentralens matematiker Tuija Nopola räknat 4)
ut. Med en större invandring delas bördan av
att försörja dagens pensionärer upp på flera arbetstagare.
De i regel unga invandrarna kommer inte att
vara berättigade till pension ännu på flera årtionden. Däremot betalar arbetsgivarna och invandrarna själva genast pensionsavgifter på deras löner. Arbetspensionsavgiften är därtill inte progressiv, utan betalas även på låga löneinkomster.
Nopola delar i sina beräkningar upp invandrarna i tre grupper, baserade på utvecklingsnivån
i det land invandrarna kommer ifrån. Nopolas
beräkningar bygger på den faktiska sysselsättnings- och lönenivån i de olika invandrargrupperna. Hon studerar effekterna på pensionssystemet på lång sikt och tar därmed hänsyn även
till de pensioner invandrarna i sinom tid själva
kommer att erhålla.
Även för invandrare från länder med den lägsta utvecklingsnivån – vilka utgörs framför allt
av personer med flyktingbakgrund – är inverkan
på pensionssystemets finanser positiv, trots att
bara en tiondedel av invandrarna inom den här
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gruppen beräknas sysselsättas omedelbart och
bara en tredjedel inom 10 år.
Förklaringen till att invandrarna förbättrar arbetspensionssystemets finanser även med denna skrala sysselsättningsnivå är delvis att sysselsättningsgraden och den låga lönenivån även avspeglar sig i nivån på pensionerna dessa är berättigade till den dag de pensioneras. De kostnader den pensionerade invandraren ger upphov
till kompenseras även av att invandrarnas barn
kan förväntas hjälpa till att betala pensionerna.
Arbetskraftsrelaterad invandring från mer utvecklade länder har på kort sikt den mest positiva inverkan på pensionssystemet, då dessa
invandrare genast börjar betala pensionsavgifter. Enligt Nopolas beräkningar minskas skillnaderna mellan de olika invandrargrupperna dock
på lång sikt. Invandrare från mindre utvecklade
länder förväntas vara mer fruktsamma och därmed öka antalet framtida pensionsbetalare, vilket kompenserar deras egna lägre pensionsinbetalningar.
Hur stor nyttan av dessa framtida pensionsbetalare blir beror dock förstås på hur väl andra generationens invandrare integreras och sysselsätts.

Skalfördelar i offentliga utgifter
Finansieringen av pensionsskulden till tidigare generationer är bara ett exempel på offentliga utgifter som kan delas upp på flera personer
tack vare invandring. Bördan av alla så kallade
offentliga nyttigheter kan på samma sätt delas
upp då invandringen ökar befolkningsmängden.
Typexemplet på dylika offentliga nyttigheter
är försvaret. Kostnaderna till exempel för de nya
jaktplansköpen kan delas upp på flera betalare
om invandringen ökar. Vi behöver inte flera jaktplan för att övervaka landets gränser fastän invånarantalet ökar.
Samma logik kan till en viss gräns tillämpas
på till exempel vägnätet. Den fasta kostnaden
för att underhålla vägarna kan delas upp på flera personer då befolkningen ökar. Det här gäller
förstås bara upp till den gränsen, då den ökade trafiken ger upphov till trafikstockningar, och
behovet av nyinvesteringar i vägnätet ökar. För
största delen av vägnätet i Finland ligger vi dock
långt från ett fullt utnyttjande av kapaciteten.

Då Samuli Salminen beräknar invandrarnas
nettoeffekt på de offentliga finanserna tilldelar
han varje invandrare deras matematiska andel
av kostnaderna för att producera offentliga nyttigheter. Detta sätt att räkna ger en alltför negativ
bild av invandrarnas inverkan på finanserna där
kostnaderna inte står i direkt proportion till antalet invånare. De övriga finländarnas börda av
till exempel jaktplansköpen minskar redan om
invandrarna kan bidra med en liten smula till finansieringen, även om deras bidrag skulle vara
mindre än genomsnittsfinländarens.

”Empiriska studier tyder dock på att invandring i regel inte har någon märkbar
negativ effekt på lönenivån.”

Positiv inverkan på den övriga
befolkningens inkomster
Invandringens ekonomiska effekter kan inte heller direkt utläsas från de skatter invandrarna betalar och de offentliga bidrag och tjänster de erhåller. Invandringen har också en inverkan på
övriga finländares ekonomiska situation. Detta förstärker sannolikt ytterligare invandringens
positiva effekter på den offentliga ekonomin.
Invandrare kan i princip ha både positiva och
negativa effekter på övriga finländares ekonomi. För de som konkurrerar om jobben med invandrare kan effekten till exempelvis vara negativ. Den genomsnittliga lönenivån för kockar kan
i princip drivas ner av invandrande kockar från
låglöneländer.
Empiriska studier tyder dock på att invandring i regel inte har någon märkbar negativ effekt på lönenivån. En studie 5) från Danmark påvisade till exempel tvärtom att en utplacering av
flyktingar ledde till en högre inkomst för just de
lågt utbildade arbetstagarna som kunde förväntas konkurrera om jobben med dessa invandrare. Orsaken till detta kan vara att infödda arbetare i större utsträckning kunde flytta över till mer
kvalificerade arbetsuppgifter då invandrare tar

över mekaniska låglönearbeten, som till exempel inte krävde flytande kunskaper i det danska språket.
Många kvalificerade finländska arbetsplatser
skulle säkert försvinna, om inte utländska arbetstagare möjliggjorde att produktionen fortsatte vid till exempel de finska varven eller Valmets
bilfabriker.
Även inflyttning av högkvalificerad arbetskraft kan förstås ha en positiv inverkan på de
infödda arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter. Om ett it-företag får en möjlighet att växa
då en brist på inhemska kodare löses genom utländsk rekrytering, kan det leda till att företaget anställer mer infödd personal till exempel
på dess redovisningsavdelning. Den invandrade
kodaren köper förstås också varor och tjänster i
Finland, vilket ytterligare kan öka efterfrågan på
finländsk arbetskraft.
Att invandring inte skulle driva ner lönerna
förefaller strida mot den elementära teorin om
utbud och efterfrågan, enligt vilken ett ökat utbud leder till lägre priser. När vi pratar om arbetskraft utgörs priset av lönen.
Den centrala punkten som gör att en naiv utbud-efterfrågan-analys inte fungerar här är att
invandrarna inte är identiska ersättningar, substitut, till finländsk arbetskraft. Invandrarna är
oftast komplement – som i fallet med den utländska kodaren och den finländska redovisaren. Mer utländsk arbetskraft kan därmed driva
upp efterfrågan på inhemsk arbetskraft.
Ett uppenbart sätt på vilket invandrarna kan
komplettera finländsk arbetskraft är att de för
med sig språkliga och kulturella kunskaper som
kan vara till nytta för finländska företag. En tidigare studie i denna tidskrift 6) har till exempel
påvisat att invandring ökar utrikeshandeln med
de länder invandrarna kommit ifrån.
Nya perspektiv och tankesätt kan också vara värdefulla för att skapa innovationer. Det är
påfallande i vilken stor utsträckning invandrare
hittas bakom nya framgångsrika företag.

Inkomstfördelningseffekten
är inte en kostnad
Även i de fall där till exempel invandring av
kockar leder till att infödda kockars inkomster
sjunker kan slutresultatet vara positivt för den
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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”Den centrala punkten som gör att en
naiv utbud-efterfrågan-analys
inte fungerar är att invandrarna inte är
identiska ersättningar, substitut, till
finländsk arbetskraft. Invandrarna är
oftast komplement – som i fallet med
den utländska kodaren och den
finländska redovisaren.”
infödda befolkningen som helhet. Lägre löner
för kockar kan leda till endera billigare restaurangbesök, vilket gynnar restaurangbesökare, eller om restaurangerna inte sänker prisen i motsvarande grad, till högre vinster för restaurangägarna.
Lägre kocklöner innebär i det här fallet en in26
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komstöverföring från kockarna till restaurangbesökare eller restaurangägare. Vissa finländare
(restaurangbesökarna och ägarna) vinner, andra
(infödda kockar) förlorar,
Denna inkomstöverföring kan upplevas som
icke-önskvärd. Restaurangbesökarna och ägarna är redan tidigare i genomsnitt mer välbeställda än kockarna, så lägre löner för kockarna ökar
ojämlikheten i samhället.
En liknande förment kostnad av invandring
som i verkligheten är en inkomstomfördelning,
är att invandringen driver upp bostadspriser och
hyror. Det är förstås ovälkommet för finländska
bostadsköpare och hyresgäster. Å andra sidan
gynnas i motsvarande grad finländska bostadssäljare och hyresvärdar som får högre inkomster.
Nettoeffekten för finländarnas del är positiv,
då invandrarna i utgångspunkten inte har en bostad i Finland och därmed är bostadsköpare eller hyresgäster. Logiskt innebär detta att infödda finländare oftare är på sälj- än på köpsidan,
eftersom det för varje affär måste finnas både en

säljare och en köpare. Den ursprungliga befolkningen gynnas som ägare av landets fastigheter
av stigande priser på dessa.
Igen kan dock inkomstomfördelningen bland
den infödda befolkningen upplevas som ogynnsam. Relativt välbärgade bostadsägare vinner på
mindre välbärgade bostadsköpares och hyresgästers bekostnad.
I teorin kunde man via beskattningar och inkomstöverföringar korrigera den ökade ojämlikheten i inkomstfördelningen. Genom till exempel högre fastighetsskatter kunde en del av fastighetsägarnas vinster samlas in och omfördelas
på ett sätt som gör alla till vinnare. I praktiken
kan en dylik korrigering vara både politiskt och
praktiskt svår att genomföra.

bara ett av de många skälen till att det är svårt
att göra en definitiv kalkyl av invandringens ekonomiska effekter. Att bara beakta de direkta effekter som är lätta att mäta gör att man lätt undervärderar invandringens ekonomiska nytta.

Skalfördelar ger lägre kostnader

Källor

Stigande boendekostnader är en nackdel av en
ökande befolkning, som i grunden baserar sig på
det faktum att mängden land inom ett stadsområde är begränsat. Därav Mark Twains klassiska investeringsråd: “Buy land – they don’t make it anymore”.
För de flesta varor och tjänster finns det ingen
speciell anledning att tro att en ökad befolkning
skulle leda till högre priser. Invandrarna har två
händer och en mun, det vill säga de kan bidra
till att öka både utbudet och efterfrågan av varor
och tjänster. Nettoeffekten kan variera, beroende på om invandrarna är mer aktiva som producenter eller som konsumenter av en viss tjänst.
En ökad befolkning kan dock medföra lägre
priser på grund av skalfördelar. Ofta uppenbarar sig skalfördelarna i form av att produktion
som inte varit lönsam i en stad med en mindre
befolkning blir möjlig i en större stad. En ökad
befolkning leder till en större variation av utbud
av tjänster.
Det krävs till exempel ett visst befolkningsunderlag för att en biograf skall vara lönsam. En
större stad ger möjlighet för biograferna att visa en större mängd filmer. I en liten stad är det
kanske bara lönsamt att visa filmer som går hem
hos den stora publiken. I en större stad kanske
det finns tillräckligt med åskådare även för filmer som tilltalar en snävare del av allmänheten.
Att kvantifiera värdet av den mångfald en
ökad befolkning möjliggör är vanskligt. Detta är
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är svensk ekonomie licentiat,
och författare till böcker och artiklar
om ekonomi och näringspolitik.

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.

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)

Ungt teknikföretagande
– några perspektiv

• Sverige
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-

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

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?

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.”

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)

”...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)
						
• Finland
		
Adrian McDonald, Partner på
I GII har Finland plats 33 när det gäller ”Market
Result, 2019
sophistication”, som belyser ”Credit”, ”Investment” samt ”Trade, competition, market scaFöljande kan betraktas som en illustration av
le”. 9)
vad som framkommer i citatet för svenskt vidEIS skriver följande om Finland: 10)
kommande. Den svenska myndigheten Tillväxtanalys presenterade år 2020 en kartläggning och
”Employment impacts, sales impacts and intelanalys av svensk fintech. Fintech är företag villectual assets are the weakest innovation dimenka erbjuder finansiella produkter och tjänster. 7)
sions. Finland’s lowest indicator scores are on emI denna kartläggning framkommer bland annat
ployment in fast-growing enterprises of innovaatt 450 fintechföretag var aktiva under år 2019
tive sectors, medium and high-tech product exoch att de har tillkommit under olika tidsperioports, private co-funding of public R&D expender. Företagens andel av bnp år 2018 var 0,15
ditures, and sales of new-to-market and new-toprocent, ”...innebär att sektorn fortsatt utgör en
firm product innovations.”
liten företeelse i svensk ekonomi.”. Två procent
av populationen (6 företag) har fler än 200 sys”...education and training, and the biggest negaselsatta knutna till sig.
tive difference in enterprise births, average annuDärutöver framkommer i kartläggningens
al change in GDP and employment share in maanalys:
nufacturing.”
”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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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.

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
1. Den entreprenöriella samhällsandan
mindre befolkning. I sammanhanget ska noteras
Somliga länder har en påtaglig sådan samhällsatt länder som Kina och Indien har lägre ranking
anda. Exempel är Kina, Sydkorea, Taiwan och
i BII, GII och EIS än Finland och Sverige. Men KiIsrael. Det har i regel sin grund i landets histona och Indien är i praktiken betydande tekniknaria. 16)
tioner inom olika områden, såsom rymd, försvar,
elektronik, IT, batteri, mobilsystem.
2. Landets geostrategiska situation
Med detta vill jag påpeka att rankinglistorGenerellt betraktas expansivt teknikföretagande
na inte nödvändigtvis ger en verklighetsöverenssom ett medel i att säkerställa stabiliteten inrikes
stämmande bild av en stats position inom innogenom ekonomisk tillväxt, politiskt och ekonovation och ungt teknikföretagande. Det kan exmiskt inflytande utanför landets gränser, skydd
empelvis bero på att den information som BII,
mot terror och väpnade konflikter. Sådana länGII och EIS baseras på inte är tillgänglig i samder har en framskjuten position i att producera
ma omfattning som i länder exempelvis inom
nya expansiva teknikföretag, såsom Kina, SydEU. Alla stater vill inte vara transparenta med
korea, Taiwan, Storbritannien, USA och Israel.
informationen.
Såväl Indien som Kina har stormaktsambitio3. Interventionistisk näringspolitik
ner som rimligen påverkar dessa staters drivSomliga länder, som Taiwan, Kina, Israel och
kraft för satsningar på innovation och ungt tekSingapore driver ekonomisk tillväxt, varvid det
nikföretagande. 22) Exempelvis ska Kina öka sin
unga teknikföretagande ingår, i en mer påtaglig
budget för teknikutveckling och forskning med
anda av interventionistisk näringspolitik. Några
7 procent per år under kommande fem år (puexempel på länder som har åstadkommit ekonoblicerat 2021). Områden som särskilt prioriteras
misk tillväxt med hjälp av en interventionistisk
är exempelvis artificiell intelligens, 5G och elnäringspolitik är följande: 17)
fordon. Kina avser även bygga fler forskningslaboratorier. 23) 24) Jag har ej kännedom om be– Taiwan är världsledande inom halvledarloppens omfattning, men utifrån finländskt och
industri. 18)
svenskt perspektiv torde de vara betydande.
– Monetary Authority i Singapore har ett
Rimligen resulterar detta i nya innovationer vilbrett utbud av statlig finansiering, som banka utgör grund för nya teknikföretag och expanker och andra finansiella institutioner samt
sion i befintliga unga teknikföretag.
uppstartsföretag inom fintech kan ansöka
Att en stor nations entreprenörer, oavsett
om. 19)
ranking hos BII, GII och EIS, har förmåga att
– Det israeliska Yozma-initiativet, vilket var
skapa mycket expansiva unga teknikföretag instartpunkten för expansionen av det unga
dikeras av följande: En så kallad enhörning är
teknikföretagandet i Israel (återkommes till
ett privat uppstartsföretag med en värdering
under rubriken ”Finsk-svenskt Yozma-initiaöver en miljard dollar. Analysplattformen CB
tiv”). 20)
Insights publicerar kontinuerligt en uppdaterad förteckning över antalet enhörningar i värl”...kan offentliga insatser öka sannolikheten i
den. Det här refererade antalet enhörningar i
klustret för att företagen i det blir framgångsrika i
artikeln är hämtade från en förteckning datekonsolideringsfasen”. 21)
rad den 18 mars 2021. Att antalet enhörning						
ar förändras från tid till annan för ett enskilt
		
Tillväxtanalys, 2020
land kan exempelvis förklaras dels av att uppEkonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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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
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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.

Fotnoter
1) www.theatlantic.com, The Atlantic, The Density of Innovation
2) Tech Nation är en verksamhet i Storbritannien för att
fler företag ska skala upp/expandera. Fokus är på ledarskapsteam. www.technation.io
3) www.venturebeat.com, The best countries för tech
companies 2018 rankings
4) www.2020.stateofeuropeantech.com/
5) www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/foretagsfinansiering/fran-startup-till-scale-up-villkoren-for-framtidensstorforetag_1003231.html
6) www.tillvaxtsverige.se/startup-scaleup/adrian-mcdonald-startup-scaleup/#
7) Svensk fintech, PM 2020:20, Tillväxtanalys, 2020.
8) WIPO, World Intellectual Property Organization
9) www.globalinnovationindex.com
10) www.ec.europa.eu/docsroom/documents/42981
11) www.svenska.yle.fi/artikel/2021/02/08/finland-halkarefter-ovriga-nordiska-lander-valfardsstaten-ar-i-fara
12) www. tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfaktaom-foretag.html
13) SvD Näringsliv, 2021.03.15.
14) www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/foretagsfinansiering/fran-startup-till-scale-up-villkoren-for-framtidens-storforetag_1003231.html
15) https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report, ch 12, Israel`s challenging transformation from
start-up nation to scale-up nation
16) Dan Senor, Paul Singer, Start-up Nation: The Story of
Israel’s Economic Miracle, 2011.
17) Christian Sandström, Nils Karlsson, Karl Wennberg,
Innovationspolitik för tillväxt. Ratio, 2018.
18) Christian Sandström, Nils Karlsson, Karl Wennberg,
Innovationspolitik för tillväxt. Ratio, 2018.
19) Svensk fintech, PM 2020:20, Tillväxtanalys, 2020
20) Dan Senor, Paul Singer, Start-up Nation: The Story of
Israel’s Economic Miracle, 2011.
21) Svensk fintech, PM 2020:20, Tillväxtanalys, 2020.
22) Indien – en framväxande stormakt, Utrikespolitiska
Institutet, 2019.
23) /www.svd.se/kina-satsar-mer-pa-teknik-och-forskning
24) /www.folkbladet.nu/2021-03-05/kina-satsar-mer-pateknik-och-forskning
25) www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
26) www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/foretagsfinansiering/fran-startup-till-scale-up-villkoren-for-framtidens-storforetag_1003231.html
27) Ett undantag är Israel. Om orsakerna härför rekommenderas läsning av Dan Senor, Paul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle, 2011.
28) Resurser som tillgång på entreprenörer, lämpliga projekt, kapitalmarknad, inhemsk efterfrågan, kompetens,
offentlig och privat satsning i FoU.
29) www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden_och_
nyheter/nyhetsarkiv/2018?11424_m=9401#c3e0d3ae
www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvarssamarbetet-sverige-finland/

30) www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/
sverige-och-finland-starker-krisberedskap-civilt-forsvaroch-raddningstjanst-genom-fordjupat-samarbete/
www.valtioneuvosto.fi/sv/-/1410869/finland-och-sverige-starker-den-civila-beredskapen-genom-fordjupatsamarbete
31) www.technation.io
32) Dan Senor, Paul Singer, Start-up Nation: The Story of
Israel’s Economic Miracle, 2011.
33) Skiljas bör mellan ”fondsocialism” och israeliska konstruktionen av riskkapitalfonderna. Israeliska staten syftade aldrig till ägande och inflytande i portföljföretagen.
Statens roll var enbart som ”accelerator” av den israeliska
teknikindustrin och dess finansiering. Se även fotnot 27.
34) www.international.thenewslens.com/article/104177

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021

37

Anna Aminoff

är forskardoktor i logistik och
samhällsansvar vid Hanken.

Programmet för främjande av cirkulär
ekonomi – ett stort steg för Finlands väg
mot en hållbar framtid
Klimatförändringen, överkonsumtionen av naturresurser och
förlusten av biologisk mångfald
är stora globala problem. Den
cirkulära ekonomin ses med
rätta som en lösning till de här
utmaningarna. Förväntningarna
på den cirkulära ekonomin är
därför enorma, men det är bara
genom konkreta och ambitiösa
mål och åtgärder som vi kan
uppfylla dessa förväntningar.
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Finland har fått ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi, som ska sträcka sig till 2035.
Programförslaget ”Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi” 1) (”En ny riktning
– Förslag till strategiskt program för cirkulär ekonomi”) publicerades i januari. Programmet lyfter fram
den cirkulära ekonomin som en strategisk prioritering som styr samhälls- och näringspolitiken. Målet
är att begränsa överkonsumtionen av naturresurser,
klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald samt att stärka ekonomin och sysselsättningen.
Programmet ska utgöra grunden till de politiska riktlinjer som senare framställs som ram av regeringen.
Programförslaget ser den cirkulära ekonomin som
en ekonomisk modell, som producerar nödvändig
ekonomisk tillväxt och medborgarnas välfärd inom gränserna för jordklotets bärförmåga. Det är anmärkningsvärt att den cirkulära ekonomin har betraktats genom de tillväxtmöjligheter som den erbjuder, och programmet ser den cirkulära ekonomin
som en samtidig lösning på både miljö- och ekonomiska utmaningar. Miljö- och klimatutmaningarna
är ett globalt problem och de lösningar som behövs
erbjuder omfattande affärs- och tillväxtmöjligheter
för finska företag. Finland har alla möjligheter att gå
i bräschen för den cirkulära ekonomin, något som

”Miljö- och klimatutmaningarna är ett
globalt problem och de lösningar som
behövs erbjuder omfattande affärs- och
tillväxtmöjligheter för finska företag.”
skulle ge den finska industrin ett försprång och
en konkurrensfördel.

Mål för förbrukning av naturresurser
Programförslaget lägger fram ambitiösa riktlinjer och mångsidiga metoder som ska göra cirkulär ekonomi till en ny grund för den finländska ekonomin före 2035. Programmet innehåller 41 förslag på åtgärder, och föreslår vilka aktörer som ska förverkliga åtgärderna. Urvalet av
metoder är brett, och omfattar såväl ekonomiska styrmedel som nycklar till framgång, tjänstefiering, utbildning, digitalisering och skapande av nätverk.
Programmet för cirkulär ekonomi ställer för
första gången upp ett konkret mål för förbrukningen av naturresurser. Ett centralt syfte i programmet är att den totala inhemska förbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger
2015 års nivå och att resursproduktiviteten kommer att fördubblas från 2015 års situation 2035.
Detta är en viktig öppning globalt och att uppnå det här ambitiösa målet är utmanande. Riktlinjen har dock väckt mycket debatt, och Jordoch skogsbruksministeriet lämnade en avvikande åsikt om programmets naturresursmål. Enligt ministeriets kritik skiljer inte riktlinjen mellan förnybara och icke förnybara naturresurser.
Debatt dock behövs, eftersom sådana riktlinjer
är centrala för att materialanvändningen ska bli
hållbar.
Enligt programmet är de olika ekonomiska
styrmedlen, lagstiftningen och de offentliga investeringarna viktiga metoder som främjar den
cirkulära ekonomin. I skattereformen för hållbar utveckling bör man bedöma möjligheterna att prissätta naturresurser. I nuläget kan användningen av naturresurser orsaka utsläpp eller skada naturliga ekosystem utan att medföra
kostnader för den som orsakar skadan, men ge-

nom skattereformen kan myndigheter åtgärda
den här bristen genom att prissätta skadorna.
Det här är en stor förändring, men reformen
är viktig, om inte nödvändig, för att främja den
cirkulära ekonomin. Aktiv och tillräckligt stark
ekonomisk styrning är central för förverkligandet av programmets vision. Programmet betonar också vikten av lagstiftning, speciellt på EUnivå. Vi måste dock hitta en kompromiss mellan den offentliga sektorns och lagstiftningens
roll, eftersom risken är att man utvecklar en sådan statlig reglering som är alltför rigorös, vilket
kan förkväva företagens innovationer och nya
affärsmodeller.

Fungerande ekosystem viktigt område
Programmet framhäver också att tillräcklig, långsiktig och välriktad finansiering är nödvändig för
främjande av cirkulär ekonomi. Finland har en
enorm mängd kunskap inom den cirkulära ekonomin, men om marknaden saknas vågar företagen inte investera utan (statlig) riskfinansiering. Utmaningen är att jungfruliga råvaror för
närvarande är billiga med en liten marknad för
återvunna material. Offentlig upphandling kan
också öka den inhemska efterfrågan på lösningar för cirkulär ekonomi. Den här åtgärden kunde ha framhävts mer i programmet.
Jag är glad att programmet betonar forskningens och utbildningens roll som nycklar till framgång. Förhoppningsvis kommer vi också att få
finansiering för att befrämja detta. Andra nycklar till framgång i programmet är digitalisering,
skapande av nätverk och tjänstefiering. Digitaliseringen skapar många möjligheter att främja
den cirkulära ekonomin. Cirkulär ekonomi kräver öppen data och gränssnitt. Datafördelningen är dock en stor utmaning och vi behöver nya
spelregler för den. Bildandet av fungerande ekosystem är ett av de viktigaste områdena i den
cirkulära ekonomin. Den offentliga sektorn kan
stödja byggande av ekosystem med innovationspolitik och finansiering, och det kan ha en stor
inverkan på framstegen i cirkulär ekonomi om
den lyckas.

Förändring i konsumtionskulturen
I en cirkulär ekonomi baserar sig konsumtionen på användningen av tjänster snarare än på
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ägandet. Hittills har tjänstemodeller inte blivit
mer utbredda, även om deras uppgång har förutspåtts. Övergången från ägande till tjänster är
inte lätt och förändringar i våra konsumtionsvanor behövs. En viktig riskfaktor vid genomförandet av programmet är medborgarnas och konsumenternas roller, som diversifieras i en cirkulär ekonomi.
Programmet hävdar att istället för att bara
konsumera aktivt, bör konsumenterna och medborgarna aktivt utveckla lösningar som möjliggör en förändring i konsumtionskulturen, förlängning av produkternas livslängd och minskning av materialförbrukningen. Detta är lättare
sagt än gjort, och programmet lyfter fram olika
incitament såsom ekonomiska styrmedel, och
att den cirkulära ekonomins tjänster borde vara lätta att använda. Rapporten nämner också
’nudging’ (puffning) som en metod, det vill säga
att ge konsumenter en puff i rätt riktning.

”Istället för att bara konsumera aktivt,
bör konsumenterna och medborgarna
aktivt utveckla lösningar som möjliggör
en förändring i konsumtionskulturen,
förlängning av produkternas
livslängd och minskning av materialförbrukningen.”
Den cirkulära ekonomin kräver globala åtgärder, eftersom försörjnings- och värdekedjor är
gränsöverskridande. Att skapa en marknad på
EU-nivå och globalt kommer att spela en väsentlig roll, och programmet måste också främjas genom att påverka inom EU. Det är därför bra att
programmet föreslår cirkulär ekonomi till en av
de utrikespolitiska prioriteringarna.
Idag befinner sig Finland ännu i startgroparna, men programmet för främjande av cirkulär
ekonomi sätter mål som gör det möjligt att bygga
upp en hållbar välfärd. Riktningen mot cirkulär
ekonomi är rätt, men takten är för långsam och
perspektivet på cirkulär ekonomi är fortfarande
40
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smalt, även bland beslutsfattare. Detta är naturligtvis inte konstigt, eftersom hela vårt system
bygger på en linjär modell. För att lösa hållbarhetskrisen behöver Finland en ny riktning, som
programmet för främjande av cirkulär ekonomi
ger bra stegmärken för.

Vem för åtgärderna vidare?
Programmet är ambitiöst och innehåller mångsidiga metoder, och det identifierar aktörer som
är ansvariga. Åtgärdslistan är omfattande, men
programmets svaghet är att bara få konkreta beslut fattades i processen. Många åtgärder som
i sig är bra kräver ytterligare bearbetning och
många av åtgärderna är utredningsuppgifter. De
flesta av åtgärderna involverar ett stort antal aktörer. Vem har ansvaret att ta åtgärderna vidare?
Inga kortsiktiga mål har fastställts i programmet
och indikatorer som används ger inte en heltäckande bild av cirkulär ekonomi.
Den här utmaningen har dock även identifierats i rapporten. Att främja den cirkulära ekonomin utmanas av befintliga strukturer och infrastruktur som är långsamma och svåra att förändra. Det finns bara få åtgärder i programmet
som försöker bryta ner hindren för den cirkulära
ekonomin. Forskningen framhäver vikten av sådana åtgärder. Dessutom kan Finland inte agera
ensamt och frågetecknet är hur Finland kan påverka den internationella utvecklingen.

”Programmets mål är ambitiösa och
utan djärva beslut kommer de inte att
uppnås. Förändring sker inte av sig själv
utan kräver långsiktigt arbete och åtagande, resurser och finansiering.”
Förhoppningsvis kommer regeringen och
riksdagen att bestämma ambitiösa riktlinjer tack
vare föreslaget. Programmets mål är ambitiösa
och utan djärva beslut kommer de inte att uppnås. Förändring sker inte av sig själv utan kräver långsiktigt arbete och åtagande, resurser och
finansiering. Övergången till en cirkulär ekono-

mi kommer inte att ske under en enda regeringsperiod och det krävs långsiktigt samarbete mellan administrativa sektorer. En risk på vägen är
en avsaknad av samförstånd i administrationen,
för att cirkulär ekonomi kräver samarbete över
bransch- och administrativa gränser.
Jag hoppas att förslaget kommer att starta en
omfattande samhällelig debatt. I Finland har debatten ofta fokuserat bara på återvinning eller
bioekonomi och andra aspekter av den cirkulära
ekonomin som har kommit till korta. Det finns
brister i färdigheter på olika nivåer, även bland
beslutsfattare och förhoppningsvis kommer det
här arbetet att bidra till att förnya våra färdigheter och påskynda utvecklingen.
Övergången till en klimatneutral cirkulär ekonomi förutsätter en övergripande förändring såväl i beslutsfattandet och planeringen i samhället som i företagens, hushållens och konsumenternas attityd och beteende. Sammanfattningsvis är programmet för cirkulär ekonomi ett viktigt och stort steg för Finlands väg mot en hållbar framtid, men konkreta beslut, finansiering
och resurser behövs.

Fotnot
1) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-658-7
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Thomas Malmberg
är en informationssäkerhetskonsult
som driver företagen Mint Security
och Hackrfi.

Allas ansvar att personlig
information skyddas
Datasäkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet ... ett
tråkigt barn har många namn.
Tråkigt därför att vi oftast hamnar
i kontexten kring informationssäkerhet då det gäller någonting
negativt. Allt från skådespelerskan
Kaley Cuocos läckta nakenbilder
till dataintrånget på terapikliniken Vastaamo till spionaget på
Utrikesministeriet. Om vi någon
gång hittar en positiv kontext
kring informationssäkerhet – då
blir det riktigt urtråkigt.
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Då vi nu nästan med vetenskaplig noggrannhet
fastställt att informationssäkerhet ligger på en skala från tråkigt till riktigt urtråkigt ska vi försöka gräva oss ut ur träsket. För oss som jobbar inom området är det helt klart intressant – en passion. För
en utomstående kan det dagliga arbetet beskrivas
som en blandning av byråkrati och arkeologi. Saker ska utföras och bokföras till punkt och pricka.
Utförs det inte till punkt och pricka, leder det till
att saker ska undersökas. Undersökningen ska ske
med arkeologisk pietet. Men på samma sätt som
vi – icke-arkeologer – litar på att arkeologen putsar sina artefakter med en tandborste ska ni – icke
informationssekretörer – kunna lita på att specialisterna inom området sköter saker noggrannt och
med pietet.
Då du betalar på internet ska inte ditt kreditkortsnummer stjälas, läggas på en lista av verifierade nordiska kreditkort för att sedan återförsäljas i
paket av 10 000 på en underjordisk marknadsplats
i dark net. Kreditkortsnummer säljs i ”bulk” och
den som säljer dessa får betalt oberoende av om
numren fungerar eller icke. Ifall man kan garantera att en stor procent av korten fungerar, blir priset
högre. Kan man köpa in och ”bundla” personinformation med korten, höjs enhetspriset markant.
Låter detta som en komplicerad businessmodell
med många olika slags nivåer av specialister där

”Då du betalar på internet ska inte
ditt kreditkortsnummer stjälas, läggas
på en lista av verifierade nordiska
kreditkort för att sedan återförsäljas
i paket av 10 000 på en underjordisk
marknadsplats i dark net.”
envar lägger till sitt mervärde – och tar ett arvode? Visst. Dagens moderna cyberkriminalitet följer på många nivåer samma businessmodeller
som vanlig legitim affär och handel.

Vad händer med din information?
Låter det redan lite intressant? Bra. Då ska vi tala om ansvar. I dagens samhälle är det som vi
vet viktigt att vi har en massa rättigheter. Rätt
att göra det ena och rätt att göra det andra. Och
alla andra har plikter. Plikter att se till att saker
fungerar så att vi kan utöva våra rättigheter. Inom informationssäkerhet finns det lagar, paragrafer, direktiv och förordningar (sådär till att
börja med) för hur saker ska skötas. Vi behöver
inte veta så mycket om detaljerna däri. I många
fall har vi nog helt rätt och slätt rätt att anta att
saker fungerar på ett sätt som gagnar oss.
Men hur långt sträcker sig detta? Finska statliga och kommunala tjänster – den offentliga sektorn? Den privata lokala sektorn – med vilken
man har gjort något slags kontrakt (tänk exempelvis banker, biljettaffärer, resebyråer, spelsajter…) – där ska gälla liknande spelregler.
Men hur fungerar detta med motsvarande
parter utanför våra gränser? Vad händer med din
personliga information då du ansöker om visum
till ett land långt borta? Eller köper biljetter till
en konsert i landet långt borta? Det kan vara helt
olika spelregler. Helt olika ansvar. Ansvaret ligger nödvändigtvis inte på huruvida din information skyddas, utan kring huruvida din information görs tillgänglig för ”tredje parter”.
Jag måste också tala om sociala medier. Inga
sociala medier eller liknande tjänster är gratis.
Alla kostar din information. Personlig information och en uppdaterad profil är valutan. Kom-

mer du ihåg hur ett enstaka kreditkortsnummer
inte var värt så mycket, men kopplat med personlig information ändras värdekedjan? Ingen
bryr sig väl om att jag har en katt eller tar en
selfie med mitt favoritklädmärke varje dag? Förutom att det kanske betyder att mitt kreditkort
i kredikortbolagens automatiska ”fraudscoringsystem” med större sannolikhet fungerar bra i
affärer där man säljer dessa kläder – eller kattmat.
Givetvis är modellen en hel del förenklad –
men ni förstår säkert poängen och modellen av
hur jag tänker. Eftersom man gratis givit bort en
full profil av sig själv – en profil som i dagens
”big data”-värld är betydligt mer komplex än en
skjorta och en katt – vet de sociala medierna
ibland mera om dig själv än du själv vet.

Informationen kan säljas
till alla som betalar
I framtiden kanske du kan fråga din Högtalare
där hemma (som du givetvis på förhand givit
lov att lyssna på allt du säger) – ”Hej Högtalaren,
är min fru gravid?”. Då din Högtalare innehåller
fulla profiler av flere miljarder individer och deras beteendemönster inom livets alla områden,
kan Högtalaren med mycket stor sannolikhet berätta svaret åt dig. Och svaret är garanterat rätt.
Om man nu vill hitta något positivt kring detta, så är det väl bäst att lägga in ett ”Hej Högtalaren, beställ hem blommor och choklad sedan
då min fru är gravid” på förhand. För säkerhets
skull liksom.
Men jag har ju ett bra lösenord. Min mormors namn och födelsedatum – och hon är så
gammal att INGEN kan komma ihåg det. Vi ska
tala om lösenord, men först måste det klargöras att det inte är bara dessa omtalade informationsläckor från sociala medier som utgör något
slags hot (ifall man upplever det att ens personliga liv och profil är offentliga som ett hot – alla
gör ju inte det). Användarvillkoren ger en möjlighet för Högtalaren och dess gelikar att helt enkelt använda sig av den information du lägger
in i den på just ett sådant sätt som gagnar dem
– som att till exempel sälja informationen vidare till alla som betalar för den. Många köper och
betalar. Och hur informationen sedan används,
det har vi över huvud taget ingen kontroll över.
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Illustration: Thomas Malmberg.

Återanvänd aldrig lösenord
Lösenordet då. Lösenordet räddar oss inte. Ett
bra lösenord tar oss en liten bit framåt. Bra och
unika lösenord tar oss en rejäl bit framåt. Flere
faktorer – en dialog i telefonen du måste klicka
dig vidare från för att få tillgång – där ligger dagens sanning. Med betoning på ordet dagens –
detta är inte nödvändigtvis morgondagens sanning.
I Finland är vi lyckligt skattade då vi använt
flerfaktor-autenticering längre än någon annan.
Ni kommer ihåg de där papperslapparna man
skulla gömma i bordslådan och gräva fram en
gång per månad då telefonföreningens räkning
skulle betalas. Vi är vana vid att använda ett sådant system.
Dagens system är givetvis en applikation i
mobilen, inga papperslappar. Men principen är
densamma. Ifall du råkar tappa bort ditt lösenord så att någon annan får reda på det är det
oanvändbart utan denna andra ”faktor”. Och
detta fungerar. Så vi repeterar lite om lösenord.
1) Återanvänd ALDRIG lösenord. Då ett lösenord komprometteras (du eller någon annan
slarvar bort det) är alla tjänster du använt samma lösenord på i riskzonen. Det är ett stort ar44
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bete att gå igenom alla tjänster och byta lösenord – och kanske omöjligt att ens komma ihåg
alla tjänster.
2) Använd lösenord som är lätta att komma
ihåg, men (matematiskt) svåra att cracka (crackning är en metod att maskinellt bryta ner ditt lösenord). Matematiskt-algoritmiskt sett är ”kla)
(88_” ett sämre lösenord än ”Min-Häst-Har-En4-Meter-Lång-Svans-Som-Heter-Brunte”. Du kan
själva avgöra vilket som är lättare att komma
ihåg.
3) Använd flerfaktor-autenticering. De flesta relevanta tjänster ger dig möjlighet att koppla
på något slags flerfaktor-autenticering. Alla ”flere faktorer” är inte lika bra, men faktum är att
de alla är bättre än att bara använda användarnamn och lösenord.
4) Använd ett program för att hantera dina
lösenord. Ett skilt program som specialiserar sig
på att spara lösenord på ett säkert sätt och dessutom hjälper dig att generera lösenord, har en
backup på dina lösenord – och möjliggör att du
har dina lösenord med dig i alla dina olika mobileneheter. Mycket bra. Använd några timmar

”Använd ett program för att hantera
dina lösenord. Ett skilt program som
specialiserar sig på att spara lösenord
på ett säkert sätt och dessutom hjälper
dig att generera lösenord.”
nästa veckoslut för att installera och lära dig använda detta – och lär familjen på samma gång.
Betala också några euro för kalaset.
Nummer 4 kan med fördel också användas till
annat än lösenord. Ni kommer ihåg hur vi sparade vår pinkod till kreditkortet i vår Nokia 3330.
Smart – år 2000. År 2021? Vad händer med din
pinkod då du äntligen får en inbjudan till diskussionsappen Clubhouse – den inbjudan du väntat
på tålmodigt i åtminstone flere minuter redan?
Priset för att få använda Clubhouse är att du
laddar upp din adressbok till tjänsten. Den där
addressboken där Pelle Svanslös telefonnummer
är 2276. Inte så svårt att gissa att ett fyrsiffrigt telefonnummer är en pinkod.
Så nu har någon läckt ut ditt kreditkortsnummer, du har skänkt bort din profil via Högtalaren
och till slut donerat din pinkod. Jag började med
att tala om ansvar – på vems ansvar var detta?

Ansvar för alla som kommunicerar
Så kom ihåg, sköt om dina lösenord. Dina lösenord är en nyckel till din dagbok och låset på
din toalett. Lösenorden skyddar inte bara dig
utan också dina närmaste. Du har kanske inget att dölja, men du har ett ansvar för alla andra som kommunicerar med dig. Då jag stänger min dörr, min dator, min telefon vill jag kunna anta att jag får vara för mig själv. Utan att någon tittar eller lyssnar. Likaväl ska detta gälla för
dig. För oss alla.

Thomas Malmberg var presentatör på Ekonomiska
samfundets och Fintech Finlands diskussionsmöte på
distans om datasäkerhet och dess ekonomiska effekter
2.2 2021. Länken till mötet finns på Ekonomiska samfundets hemsida, www.ekonomiskasamfundet.fi.
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Lina Laurent, text
Cata Portin, foto

Hedersmedlem 2021

Björn Sundell har ägnat sitt yrkesliv åt
att popularisera ekonomin
Att han blev journalist var
något av en slump – det
gav honom chansen att följa
med den ekonomiska utvecklingen i samhället från
första parkett.
Journalister har ett stort
ansvar och de ska ständigt
ifrågasätta – annars finns en
risk att alla rusar åt samma
håll, med ödesdigra konsekvenser.
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Björn Sundell plockar fram Ekonomiska samfundets tidskrift från 2003. Han bläddrar bland sidorna till den
del av tidningen som helt och hållet ägnas ekonomisk
journalistik, vilket var temat på samfundets seminarium i januari samma år. Det har gått 18 år sedan seminariet men mycket av det som Max Arhippainen (då på
Hufvudstadsbladet), Torbjörn Kevin (Åbo underrättelser), Carl Hamilton (Aftonbladet), Mosse Wallén (Dagens industri) och professorerna Markus Jäntti och Tom
Moring skrev är aktuellt än i dag.
– Det finns vissa utmaningar som är bestående. Det
insåg jag när jag läste texten, säger Björn Sundell.
Vi sitter i Björn Sundells och sambon Barbro
Löfqvists kök på Drumsö i Helsingfors. Björn Sundell
häller upp kaffe och plockar fram handskrivna anteckningar där han strukturerat sina tankar kring intervjuns
tema. I bakgrunden hörs musik från en radioapparat
från 1958 i vardagsrummet. Björn Sundell gillar att meka med gamla apparater och att få dem att hålla länge.
– Jag gillar inte konsumtionshysteri. Min mobiltelefon är sju år gammal.
Men tillbaka till den ekonomiska journalistiken och
de bestående elementen. Björn Sundell påpekar att journalister alltid måste inse att de har ett ansvar för vad
de rapporterar.
– Man kan skada både företag och samhälle med felaktigheter.
Ett annat bestående element är att journalister ska
kunna ifrågasätta olika intressegruppers handlingar. När
regeringen eller arbetsmarknadsorganisationerna försöker genomföra reformer förklarar de ofta sina handlingar med att ”det ligger i nationens intresse” att man väljer en viss lösning, säger Björn Sundell.

Björn Sundells Peugeot 404 ”Angelique” ägdes i tiden av en journalist som jobbade för TT. Björn Sundell har haft
den sedan 1995. ”Att meka på en gammal bil var en skön kontrast till jobbet.”

– Journalister ska försöka se bakom beslutsfattare, konsluter och PR-människor, vilka alla
talar för sina egna intressen. I synnerhet som det
finns mer PR-konsulter och informatörer än ekonomijournalister.
Samma argumentationsteknik används ofta i
kriser. Man säger att det krävs snabba lösningar
och att det inte finns alternativ.
– Det här har utnyttjats under lågkonjukturen på 1990-talet, vilket ledde till att en massa företag gick i konkurs och många privatpersoners ekonomi kraschade. Det utnyttjades
när teknologibubblan byggdes upp kring millenieskiftet då det ”enda alternativet” var att
hänga med.
Björn Sundell hoppas att journalister skulle
undvika det så kallade lämmeltåget, där alla rör
sig i samma riktning.
– Ta till exempel Tesla eller andra företag med
en speciell produkt. Alla rusar efter dem och då
blir bolagen övervärderade. Tesla har en sagolik
värdering i dag.
En orsak till att nyhetsrapporteringen ofta känns likartad i Finland är enligt Björn Sun-

dell att det finns så få utländska journalister som
iakttar Finland utifrån och inifrån.
– Det gör att nästan alla har samma infallsvinkel. Samhället är homogent och det kommer sällan avvikande röster.

Ur motiveringarna till kallelsen till hedersledamot
i Ekonomiska samfundet: ”Björn Sundell har under åren gjort betydande insatser inom samfundet bland annat genom förnyelsen av Ekonomiska samfundets tidskrift 2015. Han är en skicklig organisatör av programkvällar och en populär debattledare.”
Skrev gradu om Sudan
Att Björn Sundell skulle ägna största delen av sitt
yrkesliv åt journalistiken var inte alls självklart.
Han började studera ekonomi på Hanken i mitten av 1970-talet. Sin första praktik gjorde han i
Belfast på Nordirland.
– Det var via utbytesprogrammet AIESEC.
Belfast lät intressant. Det var fullt krig där då
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och jag ville veta hur det skulle vara att leva under sådana förhållanden.
Den andra sommaren under studietiden hade
han två alternativ: sommarjobb på Volvos försäljningsavdelning eller på Yles aktualitetsredaktion – Yle vann.
– Men inte ens då var jag särskilt säker på att
jag skulle bli journalist.
När Sundell utexaminerades som ekonom var
det lågkonjunktur. Arbetslösheten var hög och
han sökte 30 jobb utan att få napp. Till sist fick
han jobb på HBL som ekonomijournalist. Samtidigt studerade han vidare till ekonomie magister och skrev sin gradu om hur ökenspridningen i Nordafrika påverkade miljön och samhället.
Fältstudien gjordes i Sudan.
Efter fem år, först på HBL och sedan Forum
för ekonomi och teknik, började han jobba för
näringslivet. Det blev sammanlagt tio år på Näringslivets delegation EVA och på Wärtsilä.
– Jag har sett det som nyttigt att gå från ena
sidan till andra, så länge man vet om att det
finns en jävsproblematik. Jag har alltid varit väldigt noga med integriteten och jävat mig i situationer där det kan uppstå intressekonflikter.
Erfarenheterna och kontakterna från journalistiken hjälpte Björn Sundell i arbetet som informationschef inom Wärtsiläkoncernen.
– Det var lätt för mig att presentera saker så
att de blev intressanta för journalister.
I början av 1990-talet var Finland inne i en
djup lågkonjuktur. Björn Sundell tyckte att det
skulle vara spännande att jobba med journalistik igen och han sökte sig till Yle och TV-Nytt.
Som ekonomijournalist ville Björn Sundell
popularisera komplicerade skeenden.
– Här har ekonomijournalister en helt annan
utmaning än många andra journalister eftersom
vi skriver både för lekmän och specialister. En
ekonomijournalist kan vara tvungen att förklara enkla fenomen som devalvering eller inflation
för att alla ska hänga med. Samtidigt ska man
göra det utan att skrämma bort dem som är insatta i temat.

Är journalister bra på det?
– Jag tycker utvecklingen gått i rätt riktning. Problemet är att journalister har mindre tid att göra
ett bra hantverk. Kompetensen bland de finländ48
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”Jag ville ha en tydlig koppling till den ekonomiska diskussionen. Den måste hållas vid liv också på
svenska i Finland och här har Ekonomiska samfundet en viktig uppgift.”
ska ekonomijournalisterna är hög. På finlandssvenskt håll är problemet att det finns så väldigt
få ekonomijournalister.

Förnyade samfundets tidskrift
Att popularisera och göra frågor om ekonomi
lättillgängliga är något Björn Sundell arbetat
med så gott som hela sin karriär. När han var
chefredaktör för Ekonomiska samfundets tidskrift (2015–2016) började han med att tillsammans med redaktionsrådet förnya tidskriftens
innehåll och layout. Roger Wessman stod för
den nya grafiken som skulle vara proffsig. Innehållet blev mer populärvetenskapligt.
– Vi fick inte in tillräckligt bra artiklar och läsarresponsen visade att en förnyelse var absolut nödvändig.
Vid sidan om chefredaktörskapet var Björn
Sundell också styrelseordförande för Ekonomiska samfundet. Ordförandeskapet föregicks av
några år som styrelsemedlem, ett uppdrag han
tog emot efter att ha slutat på HBL.
– Jag ville ha en tydlig koppling till den ekonomiska diskussionen. Den måste hållas vid liv
också på svenska i Finland och här har Ekonomiska samfundet en viktig uppgift.

Stora utmaningar inom klimatoch arbetsmarknadsfrågor
Vilka är då de största utmaningarna inom dagens ekonomijournalistik? Enligt Björn Sundell
är en att gamla universella sanningar och ekonomiska principer ifrågasätts alltmer.
– Ett aktuellt exempel är skuldsättningen. Den
allmänna linjen har länge varit att stater inte ska
ha för stora skulder och att det är farligt att vara skuldsatt. Men nu ifrågasätts detta, i synnerhet på grund av coronapandemin och dess inverkan på ekonomin.
Att gamla sanningar ifrågasätts är inte dåligt.
Det viktiga är att journalisterna hänger med i
diskussionen säger, Björn Sundell.

En annan utmaning är klimatpolitiken. Björn
Sundell har varit intresserad av frågor om miljö, tillväxt och klimat i över 40 år. Ändå ser han
risker med Finlands mål att vara klimatneutralt
2035.
– Man har slagit fast väldigt strikta och konkreta mål. De medför dramatiska samhällsförändringar som drabbar människor olika och de
får stora effekter på ekonomin. Journalister ska
kunna analysera konsekvenserna för samhället.
Innebär EU:s klimatmål att vi blir för beroende
av kinesiska mineraler? Eller att klimatmålet kör
över andra viktiga målsättningar?
Den tredje nya utmaningen är kopplad till arbetsmarknaden. Stora förändringar är på gång,
till exempel har skogsindustrin och teknologiindustrin lösgjort sig från allmänna avtal.
– Vad borde ske på arbetsmarknaden för att
få upp sysselsättningen och tillväxten? Journalisterna ska kunna hitta svaren på dessa komplexa
frågor. Samtidigt finns det starka intressegrupper
som försöker påverka journalisterna.

I skönlitteraturen får fantasin flöda
Vid sidan om sitt värv inom journalistiken och
kommunikationsfältet har Björn Sundell skrivit
romaner. Våren 2021 utkom hans tredje bok Vänskapens marionetter, en kriminalroman som berättar om ett misslyckat finsk-sovjetiskt fabrikssamarbete i Västafrika. Samarbetsprojektet begravs i tysthet men fyrtio år senare börjar rykten cirkulera om en tragisk olycka. Är detta stormaktspolitik eller bär de ansvariga på en hemlighet de absolut vill dölja?
En del av handlingen utspelar sig i Ghana i
slutet av 1970-talet. Björn Sundell arbetade själv
i Ghana 1977 och en del av beskrivningarna i romanen grundar sig på hans egna dagboksanteckningar från den tiden.
Allt i romanen är inte påhittat. Björn Sundell
har tagit ingredienser från verkligheten och
spunnit en väv kring dem. Handlingen är förlagd till Helsingfors och olika platser i Ghana och
en av huvudpersonerna är en ekonomijournalist
som också jobbat inom näringslivet.
– När jag skrev mina första böcker jobbade
jag vid Nordiska investeringsbanken och HBL.
Att skriva skönlitteratur är härligt. Du får frigöra
dig från verkligheten som ibland är lite väl strikt.

Profil
Aktuell: Kallades till hedersmedlem i
Ekonomiska samfundet våren 2021.
Sedan förut är Stig-Erik Bergström och
Bertil Roslin hedersmedlemmar i samfundet.
I dag: Pensionär, kolumnist och författare. Gav nyligen ut sin tredje roman Vänskapens marionetter (Litorale, 2021).
Tidigare: Ekonomiredaktör, ledarskribent, informationschef, utredningsansvarig och fri publicist.
Arbetsplatser: Har jobbat bland annat
på tankesmedjan Magma, Hufvudstadsbladet, Nordiska Investeringsbanken, Yle
och Wärtsilä.
Utbildning: Ekonomie magister från
Hanken (1981).
Född: I Helsingfors 1954.
Förtroendeuppdrag
och andra medlemskap: Styrelsemedlem
i Schildts & Söderströms förlag, ordförande för Författareföreningens ekonomiutskott, medlem i Amnesty International,
medlem i Handelsgillet och i Ekonomiska
samfundet (tidigare styrelseordförande och chefredaktör för Ekonomiska
samfundets tidskrift).
Intressen: Friluftsliv, ekonomisk historia, gamla bilar och att restaurera gammal teknik. Har en Saab 93 från 2007 och
en Peugeot 404 från 1965.
Läser regelbundet: Hufvudstadsbladet,
Helsingin Sanomat, Svenska Dagbladet,
Financial Times, Frankfurter Allgemeine
Zeitung och Talouselämä. ”Dagstidningar med ordentlig ekonomibevakning är
de viktigaste.”
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AKTUELLA BÖCKER

Niklas Bruun

är professor emeritus i handelsrätt
vid Hanken, med arbetsrätt
och immaterialrätt som
specialområden.

Oupphörlig turbulens i relationen
mellan arbetsmarknadsparterna
Boken Loputtomat kihlajaiset,
eller fritt på svenska ”Ändlös
förlovning”, handlar om företagen och trepartskorporatismen
i Finland under åren 1940-2020.
Boken är ett ambitiöst försök
att analysera arbetsmarknadsrelationerna i Finland sedan
andra världskriget, med utgångspunkt från den legendariska januariförlovningen
1940 under pågående vinterkrig.

Boken har tillkommit som ett samarbete mellan en
grupp ekonom- och företagshistoriker vid Helsingfors universitet med professor Niklas Jensen-Eriksen
i spetsen. Författarna konstaterar att det från tidigare
finns omfattande grundforskning kring finsk arbetsmarknadshistoria från efterkrigstiden, men att mycket av den tidigare forskningen har behandlat arbetsgivarsidan som en relativt passiv part, som närmast
reagerat på olika krav från fackföreningsrörelsen eller politiska partier. Här vill författarna göra en nydanande insats genom att uttryckligen fokusera på arbetsgivarnas strategiska och taktiska överväganden.
Boken har fått särskild aktualitet genom att vi för
närvarande befinner oss i ett brytningsskede där beslutsfattare inom arbetsgivarorganisationerna i allt
högre grad kräver ideologiska och arbetsmarknadspolitiska omvälvningar. Det tydligaste yttre tecknet
på detta är att skogsindustrins förbund har lämnat
centralorganisationen EK och dessutom deklarerat
att man inte mera har för avsikt att ingå förbundsvisa kollektivavtal.

Relationsproblematiken
Bokens rubrik och tema knyter fyndigt an till det faktum att relationerna mellan arbetsmarknadsparterna under hela den granskade perioden präglats av
en oupphörlig turbulens och relationsproblem mel50
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lan centralorganisationerna. Samtidigt har försöken att frigöra sig från trepartskorporatismen
gång efter annan lett till sådana negativa konsekvenser att parterna funnit skäl att återgå till ett
samarbete eller ”ingå nyförlovningar”.
Författarna har periodiserat den granskade
perioden i tre delar: Åren 1940–1956 beskrivs
som ”förnuftsförlovningen” (järkikihlaus) under
efterkrigstiden, perioden från år 1956 från generalstrejken till år 1990 som en konfliktfylld relation (riitaisa liitto), medan perioden mellan 1991
fram till 2020 beskrivs som den tid då frågan om
separation på ett eller annat sätt funnits på agendan (erotaanko?).

Arbetsgivarorganisationernas roll
och betydelse
Boken belyser väl hur arbetsgivarnas strategiska
val kommit att påverka hela samhällsutvecklingen i Finland. Ett viktigt val var förhållningssättet på 1950-talet då den socialdemokratiska arbetarrörelsen splittrades i två läger. Splittringen
ledde också till att den socialdemokratiska partimajoriteten bröt sig ur centralorganisationen
FFC (SAK) och grundade SAJ.
SAJ representerade den västorienterade, antikommunistiska socialdemokratin, medan partiminoriteten förblev kvar inom FFC och förordade ett samarbete med folkdemokrater och kommunister. Det förefaller klart att många ledande
arbetsgivarrepresentanter i detta läge stod ideologiskt närmare SAJ än FFC och man kunde kanske ha förväntat sig att det dåvarande AFC (numera EK) hade sökt ett nära samarbete med SAJ
och strävat efter att isolera den mera vänsterinriktade fackliga centralorganisationen FFC.
Så skedde dock inte utan AFC:s ledning satsade på ett samarbete med FFC och dess ordförande Vihtori Rantanen särskilt efter 1960 då arbetsgivarna överrumplats av att riksdagen (som
hade vänstermajoritet 1958–62) stiftat en semesterlag som arbetsgivarna starkt hade motsatt sig.
Man sökte därför en pragmatisk samarbetslinje
som bland annat resulterade i arbetspensionslagstiftningen (1962), som kunde utformas på
ett för arbetsgivarna gynnsamt sätt.
Arbetsgivarna med Päiviö Hetemäki i spetsen
spelade också en avgörande roll då fackföreningsrörelsen återförenades med början år 1966

med nyval av ledningen inom FFC, inom ramen
för en process som pågick fram till 1969. Hetemäki såg långsiktigt att existensen av konkurrerande fack leder till att organisationerna måste
överbjuda varandra vad gällde fackliga krav på
löneförhöjningar och olika förmåner varför en
långsiktig arbetsmarknadspolitik vinner på stabila organisationer och relationer. Bakgrunden
till arbetsgivarnas riktlinjer på 60-talet fanns naturligtvis också i den allmänna politiska utvecklingen där president Kekkonen hade stärkt sin
ställning efter omvalet år 1962 och där ett antal
arbetsgivarrepresentanter, inte minst de som representerade företag som var beroende av östhandeln, inledde ett nära samarbete med presidenten.
Hetemäki var också en av de avgörande arkitekterna bakom den första inkomstpolitiska helhetslösningen 1968, benämnd efter den dåvarande riksförlikningsmannen Keijo Liinamaa, som
aktivt sydde ihop avtalet. Boken visar hur arbetsgivarsidan var den främsta förespråkaren för
inkomstpolitiska helhetslösningar under perioden 1968–1979 medan avtalen under denna period var i viss mån ifrågasatta och kontroversiella på den fackliga sidan.

Kritiska till inkomstpolitiken
Redan under 1970-talet förekom en del kritik
från arbetsgivarsidan mot att de inkomstpolitiska helhetslösningarna inte levererade den arbetsfred som arbetsgivarna förväntade sig, tvärtom förekom det mycket lokala arbetskonflikter
och en betydande löneglidning under avtalsperioderna. Från början av 1980-talet får den ekonomiska nyliberalismen ökat stöd i Finland och
arbetsgivarna börjar förhålla sig alltmer kritiskt
till inkomstpolitiken.
På den fackliga sidan hyllas däremot inkomstpolitiken som nyckeln till arbetsfred, ekonomisk
framgång och ökat välstånd för befolkningen.
Under denna tidsperiod och inte minst under
statsminister Kalevi Sorsas långvariga regeringsperiod uppstod ett mönster där arbetsgivarna
måste beviljas eftergifter eller ”godis” från regeringens sida för att förmås att medverka i de
inkomstpolitiska helhetsuppgörelserna.
Samma mönster blev tydligt under Paavo
Lipponens tid som statsminister på 1990-talet.
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År 2005 då Matti Vanhanen var statsminister avskaffades förmögenhetsskatten som ett led i de
ekonomiskpolitiska åtgärder som förmådde arbetsgivarna att godkänna en inkomstpolitisk helhetsuppgörelse.
Boken utvisar hur de inkomstpolitiska förlovningarna eller förbunden hölls ihop genom olika ”morgongåvor” till arbetsgivarna från statsmaktens sida. Men allt efter som tiden har gått
har arbetsgivarnas principiella kritik mot inkomstpolitiska helhetslösningar ökat. Till slut
gick man så långt att man ändrade EK:s stadgar för att organisationen inte skall kunna ingå
denna typ av avtal. Men ännu under Sipiläs tid
som statsminister ingicks det så kallade konkurrenskraftsavtalet, vilket var ett centraliserat avtalspaket.

”Boken utvisar hur de inkomstpolitiska förlovningarna eller förbunden
hölls ihop genom olika ’morgongåvor’
till arbetsgivarna från statsmaktens
sida. Men allt efter som tiden har gått
har arbetsgivarnas principiella kritik
mot inkomstpolitiska helhetslösningar ökat.”
Saknade perspektiv
– arbetsgivarnas ändrade roller
Boken är välskriven och väldokumenterad. Valet av ”parförhållandet” som utgångspunkt och
metafor för undersökningen har dock lett till att
bokens frågeställning begränsats. Vissa perspektiv utom parförhållandet som kunde förklara arbetsgivarnas arbetsmarknadspolitiska strategier
och riktlinjer kommer i skymundan. Frågan om
den interna utvecklingen inom arbetsgivarlägret
blir styvmoderligt behandlad trots att ett flertal yttre förändringar noteras som att AFC lades
ned som en särskild arbetsgivarorganisation och
fusionerades med den allmänna organisationen
för näringslivets intressebevakning och blev TT.
52
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Sedan skedde fusionen med Servicesektorns arbetsgivarförbund och EK uppstod. Också betydelsen av Finlands företagares (Suomen
yrittäjät) frammarsch som en arbetsmarknadspolitisk aktör kunde ha varit värd en mer ingående analys än vad författarna ger oss.

Saknade perspektiv
– tjänstemannafacken
Bokens största brist är att den är så fokuserad
på relationen mellan AFC/EK och FFC att man
tappar bort den dynamik som finns i avtalsverksamheten mellan dessa parter och de konkurrerande under efterkrigstiden allt starkare centrala fackliga organisationer för akademiker och
tjänstemän. Det finns visserligen ett kapitel i
boken om den otrohet som arbetsgivarna visade gentemot FFC genom att ingå den så kallade
tjänstemannainkomstpolitiska uppgörelsen (tupo 1986), men man låter läsaren förstå att detta
var en exceptionell parentes.
Orsaken till detta endimensionella perspektiv
är delvis att författarna i hög grad använt Tapio
Bergholms omfattande och högklassiga historik
om FFC, som ju av naturliga skäl ställer FFC i
fokus. Inte desto mindre har det långa turbulenta ”kärleksförhållandet” mellan FFC och arbetsgivarorganisationerna hämtat mycket näring
och kraft från den avund och riskfaktor som en
potentiell konkurrens från tjänstemannarörelsen
kunnat innebära.
Det är symptomatiskt att den sju veckor långa
elverksstrejken som ägde rum våren 1977 och
leddes av Jorma Reini från teknikercentralen
STTK inte ens nämns i boken. Däremot nämns
nog president Kekkonens tal om strejken som ett
föråldrat vapen vid FFC:s 70-årsjubileum, som
råkade infalla i strejkens slutskede. Denna strejk
innebar att alla illusioner om att tjänstemannarörelsen var en pålitlig ”borgerlig” kraft, som i
en konfliktsituation närmast skulle vända sig
mot FFC, måste skrotas. Samtidigt framstod FFC
plötsligt som en ansvarsfull partner, som inte
alltför lättvindigt tog till stridsåtgärder med vittgående ekonomiska konsekvenser.

Oklart varför TOC inte räddades
En annan stor arbetsmarknadspolitisk händelse där arbetsgivarna var ytterst aktiva utgjorde

TOC:s (Tjänstemannaorganisationernas centralförbund, TVK på finska) konkurs hösten 1992.
TOC med över 400 000 medlemmar hade gått
i borgen för sitt investeringsbolag Vendito Oy,
som gjort stora förluster. Frågan om varför medlemsorganisationerna valde att inte rädda TOC
ekonomiskt eller att grunda en ny centralorganisation är relativt oklar. Historieskrivningen har
till dags dato inte rett ut händelseförloppet efter konkursen. Bakgrunden var i varje fall den
att TOC tidigare under våren 1992 valt sin första kvinnliga ordförande Riitta Prusti. Prusti hade
profilerat sig som en stark kämpe för höjda kvinnolöner och särskilda kvinnopotter.
Det som skedde efter konkursen var att Jorma Reinis STTK, som under 80-talet hade lyckats göra sig salongsfähig bland arbetsmarknadsparterna bland annat i samband med den så
kallade tjänstemannainpon, tillsammans med
FFC delade på ”bytet”, starkt stödda i kulisserna av arbetsgivarorganisationen AFC. Genom
att de stora kvinnodominerade organisationerna inom TOC slogs ihop med det mansdominerade STTK lyckades arbetsgivarna ”neutralisera”
den hotande fackliga kvinnorörelsen och bli av
med Prusti. – Förgäves får man leta efter Prustis
namn i bokens personregister.

Arbetsgivarnas positiva alternativ?
Boken erbjuder en detaljerad och väldokumenterad genomgång av arbetsmarknadspolitiken från
ett arbetsgivarperspektiv under den granskade

Foto: Lehtikuva

”Förlovning” mellan arbetstagare
och arbetsgivare. FFC:s ordförande
Lauri Ihalainen och dåvarande TT:s
vice vd Tapani Kahri är på väg att
inleda förhandlingar om ett centralt
löneavtal 1995.

perioden även om tolkningen av enskilda händelser alltid kan diskuteras. Ovan anförda kritik
är närmast randanmärkningar som inte kan förta boken dess värde. Slutepilogen på fem sidor
känns dock litet futtig.
Det intressanta som framgår i boken och som
kunde ha diskuterats i epilogen är att arbetsgivarna under hela efterkrigstiden har upplevt att
de levt under hot och press. Först var det Sovjetunionen och kommunismen man bekämpade
i ett läge med brist på arbetskraft, galopperande inflation och hög strejkfrekvens. Senare har
man valt samarbete med FFC för att förhindra
politiska lösningar till exempel inom pensionspolitiken som tett sig dyra eller mindre önskvärda. Jämställdhetspolitiken har setts som ett
hot. Välfärdspolitiken och skattetrycket är svåra att motstå. Arbetsgivarpolitiken ter sig som
ett evigt schackspel där man bara står inför dåliga alternativ och måste offra de mindre värdefulla spelpjäserna.
Den intressanta frågan, som osökt inställer
sig efter en läsning av boken, är vilken arbetsgivarnas positiva arbetsmarknadsvision är. Finns
en sådan? Vi hör mycken retorik om flexibilitet
och behov av lokala avtal, men vad dessa krav
innebär i realiteten har förblivit oklart. Oklarheten är särskilt påtaglig när man försöker bedöma skogsindustrins organisationspolitiska och
arbetsmarknadspolitiska utspel. Vad vinner man
på att splittra arbetsgivarfronten genom att lämna EK?
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Det är säkert realistiskt att de stora skogsjättarna Stora Enso, UPM-Kymmene med flera kan
ingå ”egna” kollektivavtal, men varför skall man
förhindra de medelstora och små företagen inom skogsindustrin att ingå förbundsavtal genom
att avlägsna avtalsbehörigheten från den gemensamma organisationens stadgar. Och varför skall
man börja ingå individuella avtal med tjänstemännen efter många år av inkörd kollektivavtalspraxis?

ver med allt ljudligare röst lokala avtal och ifrågasätter fackets legitimitet. Anpassningen till en
ny arbetsmarknadsmodell riskerar att bli allt annat än smidig eller fredlig.

”Den intressanta frågan, som osökt inställer sig efter en läsning av boken, är
vilken arbetsgivarnas positiva arbetsmarknadsvision är. Finns en sådan?”

Politiken ter sig svårbegriplig
Budskapen är minst sagt motstridiga: kostnaderna är för höga, men man avser inte att sänka lönenivån. För en utomstående betraktare ter sig
politiken svårbegriplig och man förefaller helt
bortse från de rationaliseringsfördelar kollektivavtalssystemet kan erbjuda, både när det gäller
avtalens genomförande och tvistelösning. Skogsindustrin fick en försmak av problemen med individuella avtal då man i domstol efter domstol
misslyckades med att genomdriva konkurrenskraftsavtalets inbesparingar bland högre tjänstemän (som har individuella avtal). Däremot gick
det snabbt och effektivt att förlänga arbetstiden
genom kollektivavtal för funktionärer och arbetstagare. – Erfarenheterna tycks dock inte ha
påverkat skogsindustrins chefsideologer.
Det som förefaller klart är att arbetsmarknadssystemet måste anpassa sig till en ny verklighet. Det är dags att stärka medlingsinstitut
och preventiv konflikthantering på arbetsmarknaden. Det är naivt att tro att förändringarna bara kommer att gälla skogsindustrin. På den fackliga sidan finns många organisationer som har
upplevt att deras medlemmars berättigade lönekrav kvävts av en inkomstpolitisk tvångströja och nu ser nya möjligheter. Företagarna krä54
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Ohöljd optimism om att resurserna
kommer att räcka till
Tänk om vi kunde
fortsätta leva som förut
utan att radikalt behöva
ändra kurs? Det är vad
den amerikanska forskaren Andrew McAfee på
allvar hävdar i sin nya
bok Mer från mindre.

McAfee tror fullt och fast på det som kallas dematerialisering,
det vill säga att allt som behöver tillverkas kan göras utifrån
betydligt färre molekyler än tidigare. Det är vad som sker i
det som McAfee tillsammans med Erik Brynjolfsson i en tidigare bok kallat för den andra maskinåldern, där datorer och
digitalisering gör resursanvändningen så mycket effektivare
att det kanske inte föreligger någon verklig fara för att jordens
resurser skulle ta slut. Tvärtom kan vi leva ett rikare och hälsosammare liv på en mycket friskare planet.
Begreppet dematerialisering lanserades 1989 av den amerikanska miljöforskaren Jesse Ausubel och av denne lånar McAfee många av sina centrala tankar. En tankeväckare för McAfee var Ausubels artikel ”The Return of Nature: How Technology Liberates the Environment” i tidskriften
Breaktrough Journal 2015.

Banbrytande innovationer
McAfee gör en upplysande historisk tillbakablick på några banbrytande innovationer. En av de viktigaste av dem är
ångkraften, som revolutionerade produktion och transporter i grunden. Ångmaskinen är en kolslukare och kolet är en
nedsmutsare och ändlig resurs. Problemet växer när människor vill ha mer och mer och det behövs allt fler ångmaskiner för att tillfredsställa de växande behoven. När ångmaskinen bredde ut sig på 1800-talet varnade ekonomen William
Jevons för att ett mer effektivt utnyttjande av naturresurser
inte nödvändigtvis kommer att minska den totala förbrukningen av dem.
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Följande steg i de välståndsökande innovationerna var förbränningsmotorn och elektriciteten, vilka gav nya möjligheter att generera och
effektivt distribuera enorma mängder kraft. Den
mest omvälvande innovationen var trots allt inomhuslösningar för vatten och avlopp. Vattenklosetter och rinnande vatten var avgörande förutsättningar för 1900-talets tillväxt och den förklarar minst hälften av den totala nedgången i
dödlighet i USA i början av 1900-talet.
Sällan kommer man att tänka på att en giftig kemikalie som syntetisk ammoniak blivit en
förutsättning för mänsklig verksamhet. Det har
uppskattats att den befintliga kosthållningen för
45 procent av världens befolkning är beroende
av processen som framställer gödningsmedel ur
ammoniak.

Frånkoppling har ägt rum
Den industriella revolutionen framkallade raketartad ekonomisk tillväxt, befolkningsökning
och sociala framsteg. Tekniska innovationer klarade av att försörja ett exponentiellt stigande antal människor.
En ändlös tillväxt stupar dock på att resursuttaget inte kan fortsätta växa. Earth Day-festivalen 1970 blev ett startskott för miljömedvetenheten, insikten om att nedsmutsningen
av luft och miljö och den ständigt ökande förbrukningen av olika naturresurser är en återvändsgränd.
McAfee visar att de tidigare dystra profetiorna om att jordens resurser tar slut inom några
årtionden och att biodiversiteten minskar katastrofalt inte gått i uppfyllelse. Han radar upp statistik som ska visa att en stor frånkoppling ägt
rum. Ett av diagrammen åskådliggör hur metallförbrukningen inom den amerikanska ekonomin
vuxit i takt med bnp fram till cirka 1980, varefter den totala ekonomin ökat brant samtidigt
som uttaget av metaller inom landet minskat. Ett
slående exempel är en smarttelefon, som i minimalt format innehåller alla de funktioner som
det tidigare behövdes radio, ljudåtergivning, kamera, bandspelare, räknemaskin, väckarklocka,
dator och telefonapparat för.
Även energiförbrukningen har slutat öka trots
att ekonomin vuxit. Årsskördarna har vuxit samtidigt som jordbruksmarksarealen minskat. Det
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”McAfee talar om tvillingkrafterna
kapitalism och teknologi. Ett ekonomiskt system vars grundbult är vinstdrivande företag, i kombination med
den tekniska utvecklingen, har gett en
oöverträffad ökning av välstånd.”

finns goda utsikter att utrota den extrema fattigdomen i världen.
Utsläppstaken och handeln med utsläppsrätter har visat sig vara effektiva verktyg för att
minska koldioxidutsläppen. McAfee talar varmt
för en koldioxidskatt som skulle påskynda
utsläppsminskningen, av den enkla anledningen att ett pris på utsläpp är ett starkt incitament för att utveckla utsläppsfria tekniska lösningar.

Kapitalism och teknik
driver utvecklingen
Vilka är då drivkrafterna bakom de goda nyheterna? McAfee talar om tvillingkrafterna kapitalism och teknologi. Ett ekonomiskt system vars
grundbult är vinstdrivande företag, i kombination med den tekniska utvecklingen, har gett en
oöverträffad ökning av välstånd. Samtidigt påtalar han att kapitalismen i sig inte kan lösa problem med negativa externa effekter såsom föroreningar i luft, vatten eller mark. Ett av kapitalismens problem är även den sociala frånkopplingen som uppstår av att jobb flyttar eller försvinner och att koncentrationen av tillgångar växer.
Den allmänna medvetenheten är avgörande för att vända utvecklingen gällande skador
som föroreningar och utrotning av djur. Earth
Day 1970 är ett bra exempel på hur den allmänna medvetenheten väcktes och hållit i sig sedan dess.
Utan en lyhörd statsförvaltning som agerar efter folkets vilja kan ingenting förverkligas. Statsförvaltningens kraftfulla ingripanden kan vara
avgörande för att vända en negativ utveckling;

till exempel har USA:s stränga lagstiftning om
ökad bränsleeffektivitet fått ner biltrafikens föroreningar till en liten bråkdel av vad de varit tidigare.

Oomstridda och omstridda budskap
I sju huvudpunkter sammanfattar McAfee vad
han anser att engagerade medborgare borde fokusera på. De lättaste att omfatta av dem är att
minska föroreningar och utsläpp av växthusgaser, bevara arter och habitat, och att finansiera
grundforskning. Litet mer omstridd kan tesen
om att främja marknader, konkurrens och arbete vara. Kapitalismen är inte särskilt populär i
dag, just för att den tär på resurser och leder till
en kraftigt ojämlik fördelning av tillgångar. Bevisen för att kapitalismen driver innovationer som
ökar välståndet är i varje fall överväldigande.
De mest kontroversiella av McAfees budskap
är att främja kärnkraften och genetiskt modifierade organismer. Hans försvar av kärnkraften
går ut på att den är den enda kraftkällan som inte släpper ut växthusgaser och samtidigt är skalbar, säker, tillförlitlig och allmänt tillgänglig. De
genetiskt modifierade organismerna påstår McAfee att är grundligt undersökta och säkra, och
att de har stor potential att öka skördarna. Även
om det skulle stämma är budskapet inte lättsålt.
McAfees framtidsutsikter om hur produktionen dematerialiseras är minst sagt optimistiska.
Han tänker sig att tillverkningsindustrin kommer
att använda 3D-utskrifter för att framställa oräkneliga komponenter såsom bilmotorblock, avgasrör och andra röranordningar, flygplansbalkar och -vingar och så vidare. Maskininlärning
och avancerad databeräkning ska i framtiden användas för att skanna av det stora antal molekyler som finns tillgängliga i världen.

liga materialanvändningen kommer att öka från
79 gigaton 2011 till 167 gigaton 2060.
Tidigare prognoser om hur planetens resurser är på väg att ta slut har ibland haft fel, men
det kan ändå vara svårt för McAfee att omkullkasta beräkningarna av resursuttaget. Det räcker inte att han visar upp några grafer på hur förbrukningen av metaller och energi i USA kopplats loss från ekonomins tillväxt. Av att några
högteknologiska produkter i dag kan framställas
med en mindre mängd metaller och andra material följer inte att tillverkningen i global skala
skulle ha blivit radikalt mer resurseffektiv.
Ledstjärnorna om kapitalism, teknik, medvetenhet och förvaltning är alldeles för allmänna för att ge nödvändig konkretion. Som paradigm har de betydelse för att styra resursuttaget och utsläppen, men tanken om att det skulle vara möjligt att i rika delar av världen leva
som förut är minst sagt tveksam. Dematerialisering och återvinning är nödvändiga men knappast tillräckliga villkor för en hållbar utveckling
(återvinning är en annan sak än dematerialisering, i återvinning förbrukas material som redan
utvunnits och använts).
McAfee kan ha rätt i att det inte är så kal�lad nedväxt utan en tillväxt som är motor för att
radikalt effektivera och minska resursanvändningen. Det kan låta kontraintuitivt, men handlar helt enkelt om att ekonomin växer genom
den tekniska utveckling som ökar effektiviteten i materialförbrukningen och minskar föroreningar och utsläpp. Det är ingen dogmatisk fråga om vem som har rätt eller fel i tillväxtdebatten. McAfees förtjänst är att han på ett lättläst
och överskådligt sätt formulerar några grundläggande utgångspunkter i den.

Antaganden som inte håller
Bilden som McAfee målar upp av ett välmående
samhälle som inte bygger på materialkonsumtion är kraftfull, men den lutar sig mot några
svajiga antaganden. Ett av dem är att resursutvinningen kontinuerligt kunde minska in i framtiden med bibehållen eller ökad levnadsstandard. En mer pessimistisk prognos finns till exempel i OECD:s Global Material Resources Outlook to 2060, där det förutsägs att den globala år-

Andrew McAfee: Mer
från mindre. Hur kapitalism och ny teknik
kan rädda planeten.
Svensk översättning:
Öyvind Vågen. Mondial 2020, 391 sidor.
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Richard Brander

är pol.dr och senior
kommunikationsexpert
vid Finlands Bank.

Lionel Barber minns sin tid som
Financial Times chefredaktör
På alla presskonferenser satt han
längst fram i mitten av salen. Alla
i Bryssel visste vem han var, men
trots det inledde han alltid sina
frågor med att presentera sig själv:
Lionel Barber från Financial Times.
Chefen för FT:s Brysselredaktion
blev senare chefredaktör i London
och här ligger fokus i denna fascinerande bok: på åren som editor
2005–2020.
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The Financial Times är väl egentligen mest känd
för sin ljusröda färg. Senast har Helsingin Sanomat anammat konceptet i sin i nya ekonomibilaga HS Visio som utkommer på lördagar. Men
FT är så mycket mera än en rosa brittisk tidning
som rapporterar om utvecklingen på de finansiella marknaderna i London och runt om i världen. Det är också en tidning som länge har varit den kanske bästa informationskällan för den
som vill följa med utvecklingen i Europeiska unionen med fokus på speciellt den inre marknaden
och den europeiska valutaunionen EMU.
Boken är indelad i fem sektioner, som i huvudsak kommer i kronologisk ordning med fokus även på brittisk politik och utvecklingen inom mediebranschen. Först har vi åren med ökande global kreditgivning och inflaterade värden på
bostäder och aktier; sedan Lehman Brothers konkurs, den finansiella krisen och dess efterverkningar; därefter maktskiftet i Storbritannien från
labour till tories och eurokrisen i Europa; försäljningen av FT till japanska Nikkei och brexitomröstningen; och till slut teman som metoo och
Lionel Barbers förberedelser på att ge över chefredaktörskapet till en värdig efterträdare, i nära
samarbete med den japanska ägaren.

Den slipade eurofilen
Av samtliga brittiska korrespondenter som figurerade i Bryssel under andra hälften av 1990-talet är Lionel Barber den näst mest kända. Överlägset mest berömd blev hans något yngre kollega från The Telegraph, Boris Johnson. Stilen hos
de två skiljde sig markant. Barber var den slipade eurofilen som talade flytande inte bara franska utan också tyska, och som på presskonferenser kunde ställa frågor till förbundskansler Helmut Kohl på dennes modersmål. FT var den tidning som politikerna och tjänstemännen läste i
Bryssel för att hålla sig informerade, och tidningens insändarsida var forumet för utspel av EUkommissionärer och inflytelserika parlamentariker och lobbyister.
Boris Johnsons rapporter i The Telegraph
handlade däremot om det famösa gurkdirektivet
och andra teman där ”Bryssel” på ett eller annat sätt hade hittat på nya regler som begränsade britternas frihet. Barber och Johnson (båda
utbildade i Oxford) klädde sig i allmänhet i kritstrecksrandig kostym, Barbers välstruken medan Johnsons såg ut som om han hade sovit i sin.
Båda två var ivriga cyklister men i övrigt hade de
inte så mycket gemensamt. Medan Barber blev
chefredaktör för FT gick Johnson vidare till politiken, som borgmästare i London, parlamentsledamot och ledande förespråkare för brexit och
slutligen premiärminister.

Brexit och Trump blev stora chocker
Financial Times kan sägas vara en del av både
ett globalt och ett brittiskt establishment. Den
spekulationsbubbla, risktagning och skuldsättning som föregick finanskrisen 2008 tvingade
också FT och Lionel Barber att ta sig en ordentlig titt i backspegeln. Den minnesgoda läsaren
minns artikelserier om kapitalismens kris, som
man i normala fall inte skulle förvänta sig att hitta i FT:s spalter.
Den största chocken för FT och tidningens inflytelserika chefredaktör kom ändå 2016, först
i form av brexit och därefter med valet av Donald Trump till Förenta staternas president. Barber skriver det inte så tydligt men mellan raderna framträder en förståelse för att växande inkomstklyftor, globaliseringens skuggsida för lågutbildad arbetskraft i västvärlden och mannens

på gatan skepsis till EU:s fria rörlighet (den polska rörmokaren), till slut ledde till ett bakslag för
den liberala världsordningen.
The Powerful and the Damned är en fascinerande mix av hur författaren reser runt i världen
och intervjuar och umgås med ledare som Vladimir Putin, Donald Trump och Angela Merkel,
samtidigt som han i själ och hjärta är en reporter, alltid på jakt efter ett scoop. Med stolthet redogör han för FT:s bidrag till metoo-rörelsen, då
tidningens reportrar avslöjade hur unga kvinnor
trakasserades på middagar i fashionabla Presidents Club. Ett annat fall var FT:s avslöjande av
omfattade begrägerier inom det tyska företaget
Wirecard. Boken innehåller flera fall där författaren hamnar på kollisionskurs med chefer för globala storkoncerner, och där han kompromisslöst
försvarar tidningens reportrar mot olika former
av påtryckningsförsök.

”The Powerful and the Damned är en
fascinerande mix av hur författaren
reser runt i världen och intervjuar och
umgås med ledare som Vladimir Putin,
Donald Trump och Angela Merkel,
samtidigt som han i själ och hjärta är
en reporter, alltid på jakt efter ett scoop.”
Framgångsrik anpassning
i mediebranschen
Lionel Barber är på resande fot över hela världen. Som före detta korrespondent i Washington
rör han sig hemvant på båda sidor om Atlanten.
Då han reser runt i världen, oftast med hustrun
Victoria, tas han emot av FT:s korrespondenter,
som organiserar intervjuer och bakgrundssamtal
med premiärministrar och presidenter. Inga finländare nämns i boken.
Barber har skrivit en bok som med fördel kan
läsas av alla som är intresserade av nutidshistoria, global ekonomi, finansbranschen, EU och
brittisk politik. Boken innehåller också fascineEkonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021
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rande dokumentation över hur FT framgångsrikt anpassar sig till mediebranschens nya spelregler med digital first, där papperstidningens
roll blir att erbjuda fördjupning och långsammare rapportering.
Ibland tar sig Lionel Barber kanske på onödigt
stort allvar, som då han stolt beskriver hur han
får motta den finaste franska statsorden, hederslegionen. Nyheten läcker ut på förhand, och The
Daily Mail utmålar Barber som en ”social uppkomling och exceptionell namndroppare, med
en statsmannalik aura”.
För Barber är brexit något djupt tragiskt men
det är inte primärt Boris Johnson som är syndabocken. Den som däremot konsekvent får utstå
spott och spe är David Cameron, den tidigare
konservativa premiärministern som begick det
ödesdigra misstaget att utlysa en folkomröstning
om det brittiska EU-medlemskapet. Det är ett
misstag som Lionel Barber har svårt att förlåta.

60

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2021

Lionel Barber: The
Powerful and the
Damned. Private
Diaries in Turbulent
Times. WH Allen, 2020,
462 sidor.

Penningpodden
behandlar ekonomiska prognoser
Ekonomiska prognoser är tema för det nya avsnittet av Penningpodden. Hur gör man en ekonomisk prognos, vad beror skillnaderna på i olika organisationers analyser om den ekonomiska utvecklingen, och hur hanterar man osäkerhet? Bland annat de frågorna ställs i Ekonomiska samfundets podd.
Lanseringen av det andra avsnittet av Penningpodden sammanföll tidsmässigt med en debatt i främst Hufvudstadsbladet kring Svenska Yles ”Snålmannen och spargrisen”, en podd
som marknadsför idén om ekonomiskt oberoende från arbetslivet. Varför får en podd med
så tydlig ideologisk vinkling sändas på Svenska Yle utan större krav på självkritik, frågade
sig kritikerna.
Yle försvarade sig med att public service-bolaget har till uppgift att slå vakt om mångfalden.
”Snålmannen och spargrisen” är bara en liten
del av det digra utbudet på svenska. Dessutom
har en annan ekonomipodd, ”I pengarnas värld”
nyligen haft premiär. Den erfarna ekonomijournalisten Pekka Palmgren tar upp aktuella frågor
inom ekonomin, med teman såsom konsumtionens betydelse för ekonomin och framtidens arbetsliv efter coronapandemin.
Penningpoddens tema har hitills varit något
mera akademiska än Svenska Yles produktioner.
Det första avsnittet ställde frågan vad det är som
gör pengar till pengar. Vad betyder det att pengar är lika med skuld?
I det andra avsnittet konstateras att prognosmakare är vana vid att hantera osäkerhet och
risker, men att det våren 2020 var ovanligt svårt
att förutspå vart ekonomin var på väg.

– Vi började göra scenarier för den ekonomiska utvecklingen beroende på olika antaganden om hur snabbt pandemin skulle fås under
kontroll, berättar pol.dr Annika Lindblad från
Finlands Banks prognosbyrå i Penningpodden.
Roger Wessman, fristående ekonom och analytiker, tycker att presentation av olika scenarier
är en vettig metod då osäkerheten är stor. Enligt
Wessman har man traditionellt i kommunikationen fäst alltför lite vikt vid osäkerheten, men det
har skett en förändring under senare år.
– Till exempel Finansministeriet publicerar
uppgifter om hur väl ministeriets tidigare prognoser har fallit ut, säger Wessman.
Det kan vara svårt att förstå hur myndigheter och prognosinstitut gör sina bedömningar
om den ekonomiska utvecklingen. Genom Penningpodden vill Ekonomiska samfundet bidra
till högklassig ekonomisk debatt på svenska i
Finland, och samtidigt slå ett slag för finansiell
folkbildning.
Penningpodden kan ses som ett modernt
komplement till Ekonomiska samfundets tidskrift, genom vilken samfundet de facto har bidragit till högklassig ekonomisk debatt i Finland
ända sedan år 1913.
Penningpodden har publicerats på Soundcloud och hittas via flera andra poddplattformar. Podden är också tillgänglig via Ekonomiska samfundets webbplats, www.ekonomiskasamfundet.fi.
Richard Brander
redaktör för Penningpodden
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Ekonomiska Samfundet
i Finland r.f.
Ekonomiska Samfundets syfte är att vidga och
underhålla intresset för den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för tillämpningen av den i
det ekonomiska livet. Samfundet är ett forum för
ekonomisk debatt och verksamheten är koncentrerad kring medlemsmöten och seminarier samt
den egna tidskriften.
Samfundet grundades i Helsingfors 1894.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift utkommer för
närvarande två gånger per år. Den publicerar
artiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik
och forskning. Vetenskapliga och populärvetenskapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner
ingår.
Intresserade skribenter kan ta kontakt med chefredaktören Mikael Kosk på e-postadressen mikael.
kosk@gmail.com för närmare information och för
att presentera artikelidéer.
Ekonomiska Samfundet välkomnar nya medlemmar. För mer information se www.ekonomiskasamfundet.fi.
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Vill Du bli medlem i Ekonomiska Samfundet? Vi välkomnar alla med intresse
för ekonomiska frågor att ansöka om medlemskap. Närmare information på
webbsajten www.ekonomiskasamfundet.fi

Högklassig
ekonomisk
debatt sedan
år 1894.

