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Ledaren

Svarta lådor behöver öppnas
innan de blir Pandoras askar
Vi omges av digitala maskiner. I något skede kallar vi dem kolleger. Nu kallar vi dem
datorer, tabletter och telefoner. När deras kapacitet ökar och de blir allt mera självmedvetna kan vi inte längre behandla dem som
bara maskiner eller automatiska slavar. När
de nu dessutom allt oftare rör sig på hjul eller ben bland oss och betraktar oss med sina ögon och öron så blir det allt viktigare för
varje medborgare att begripa vad de tänker
och tänker göra.
Jag började som datalärare hösten 1984
vid Arbis. Kursen ”Bli du med datorn” ordnades först i en datoraffär mitt emot Stockmanns klocka och de därpå följande två åren
i Hankens datasal innan Arbis sedan fick egna datorer. Deltagarnas ålder varierade från
under 20 till över 80. Fascinationen i alla åldrar var lika stor som frustrationen för dem
alla.
Maskinerna gjorde ju inte vad deltagarna ville utan endast exakt vad som sades...
nej, skrevs på en skrivmaskin... nej ”tangentbord” heter det. Begreppsförvirringen var
enorm. Detta var flera år före datorerna plötsligt hade ”möss” och ”fönster”, vilket sällan gjorde växelverkan lättare. Maskinernas
omänskliga e x a k t h e t var då, som nu,
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den största källan till missförstånd, frustration och angst.
Hur väl ekonomin mår och hur väl samhället fungerar beror ju framför allt på graden
av samordning mellan de myriader intressen
som olika människor har. Då en grupp, en
organisation eller ett samhälle är samordnat
så att de har och klart och tydligt driver sina
gemensamma intressen så uppnår den med
mycket större sannolikhet sina mål. Ju flera
olika håll man drar åt, desto mera förorsakar
dragkamperna att tid och energi går åt till intern friktion i stället för att maskineriet skulle surra på effektivt.
Den organism eller organisation som är
starkt fixerad och snävt inriktad på en viss
målsättning är ”farligt effektiv” för sina konkurrenter. Den organism eller organisation
som inom sig på ett koordinerat sätt mobiliserar sina resurser för att uppnå ett specifikt resultat har en enormt högre sannolikhet
att uppnå sitt mål än den som på ett balanserat sätt försöker beakta flera olika intressen.
Fanatiker och ensaksrörelser är alltid mycket
starkare på den spelplan de väljer medan andra begränsas av sina egna regler.
Datasystem med enögd artificiell intelli-

Reidar Wasenius

är ordförande för
Ekonomiska samfundet.

gens har redan i åratal automatiskt skött investeringar på globala marknader. De är allt
mera komplexa och i allt högre grad ”svarta lådor” – precis som du och jag. Googles
AlphaGo som 2016 vann världsmästaren Lee
Se-Dol i spelet Go genom att göra för människor ”obegripliga” drag. Hösten 2008 såg vi
världsekonomin dyka på grund av organisationer och datasystem som bara malde på utan behövlig insyn.
Kalevalas starkt symboliska Sampo är en
magisk maskin som mal på och leverar ”allt
gott”, sådana nyttigheter (Goods) som människor värderar högt: ”pengar, säd och salt”. I
modern analys kan den ses som en ”svart låda”, vars interna funktioner man inte befattar sig med då man bara koncentrerar sig på
vad som matas in (inputs) och vad som därefter matas ut (outputs). Även om vi stundvis önskar oss ha magiska maskiner har våra
insikter och modeller utvecklats en del sedan
Lönnrots tider. Framför allt har vår världsbild
lyckligtvis utvidgats.
Den moderna produktionsekonomin och
nationalekonomin ger oss modeller för att gestalta, formalisera och kvantifiera både sådana processer som vi medvetet skapat i affärslivet och sådana som ”helt enkelt småningom vuxit fram” i våra samhällen. De sakkunniga som tycker sig skönja diverse helhetsbilder är inte alltid överens om kausaliteterna eller ens om vilka faktorer som är relevanta eller irrelevanta.

Debatten är naturlig. Den är absolut nödvändig för att utveckling ska ske. Viktiga
steg mot större och djupare insikter sker ofta även då debattörer skiljs åt och fortsätter sitt arbete utan att ha uppnått samförstånd. Vi som följer med en debatt kan ofta få mycket ut av den. I bästa fall har våra
egna insikter upplyfts till en nivå som medför att vi själva nu kan bidra till att debatten ökar, utvecklingen accelererar och slutresultatet blir mera robust. Det avgörande
är att debatten är ”högklassig”, det vill säga av god kvalitet.
Då Ekonomiska samfundet i Finland fungerar som producent och i produktionsekonomiska termer ställer höga krav på slutproduktens ”tekniska kvalitet” betyder det att debatten fyller angivna specifikationer. Dess ”funktionella kvalitet” är hög då konsumenterna,
det vill säga publiken upplever att den är givande och sålunda värd den tid som investeras. Allt detta tar styrelsen på allvar och fortsätter jobba hårt för att verksamheten är givande för dig. Förslag och feedback välkomnas alltså varmt!
Nu när världen så småningom öppnas erbjuder vi dig igen regelbundet insyn i vad olika kunniga Tänkare och handlingskraftiga Påverkare tänker och gör. Du är i höst varmt välkommen till våra evenemang – äntligen ansikte mot ansikte. Under våren blir det sedan allt flera givande möten. Det ska bli fint
att träffas.
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Avregleringen av hyresmarknaden
– en finländsk succéhistoria
I Finland har vi vant oss vid att med
avundsamma blickar snegla på och ta
modell från vårt västra grannland.
Beträffande hyresmarknadens reglering har för en gångs skull en diskussion i Sverige väckts om landet bör
följa Finlands exempel. Sedan avskaffandet av hyresregleringen i början
av 1990-talet har utbudet av hyresbostäder kraftigt ökat och utbud och
efterfrågan är i hyfsad balans.
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Hyresreglering har aldrig varit populärt bland
nationalekonomer. ”Näst efter bombningar är
hyresregleringar det säkraste sättet att förstöra en stad på”, hävdade den svenska nationalekonomen och socialdemokraten Assar
Lindbeck redan på 1960-talet.
I Sverige håller man trots detta segt fast
vid hyresregleringen. Försöken att luckra upp
denna strandade i en regeringskris i somras.
I Finland frångicks hyresregleringen stegvis
under början av 1990-talet. Någon större diskussion om en återgång till en allmän hyresreglering finns inte. Diskussion förs närmast
om i vilken utsträckning man bör satsa på
subventionerade hyresbostäder som komplement till den privata hyresmarknaden.
Nationalekonomernas huvudargument
mot hyresreglering är att försöken att hålla
hyrorna under marknadsnivån oundvikligen
leder till en brist på hyresbostäder. Om hyrorna sätts under marknadsnivå, kan alla som
skulle vilja ha en hyresbostad till rådande hyra inte få det. De tillgängliga bostäderna ransoneras då ut enligt mer eller mindre godtyckliga kriterier.
Hyresregleringens nackdelar illustreras väl
av läget i Sverige. Stockholms bostadsförmed-

”Nationalekonomernas huvudargument mot hyresreglering är att försöken
att hålla hyrorna under marknadsnivån
oundvikligen leder till en brist på hyresbostäder. Om hyrorna sätts under marknadsnivå, kan alla som skulle vilja ha en
hyresbostad till rådande hyra inte få det.”
ling kunde glädjande meddela att bostadsbristen något lättat, under pandemiåret. I genomsnitt hade de som fått en bostad under det gångna året bara behövt köa i nio år.
Fördelningen av hyresbostäder har blivit en
bisarr röra där det gäller att kunna navigera i
förmedlingssystemets labyrinter. För unga som
vill flytta hemifrån möjligast tidigt gäller det att
ställa sig i kön dagen man fyller 18 och därefter
aktivera sitt bostadssökande just före man fyller
år. Chansen att lyckas få en bostad är då störst
eftersom det finns bostäder reserverade för olika åldrar (till exempel 19-åringar) och den som
stått längst i kön har förtur.
Om man inte har tid att tålmodigt vänta i kön
är man tvungen att ty sig till ett kortfristigt andrahandskontrakt på en grå marknad, där hyresgästen ofta betalar mer än vad reglerna egentligen skulle tillåta.

Inga bostadsköer att tala om
I Finland består två tredjedelar av hyresmarknaden av privata hyresbostäder som hyrs ut till
gängse marknadshyra av hyresvärdar som i regel
strävar efter att få långsiktiga hyresförhållanden.
Några bostadsköer kan man inte tala om på denna marknad. Villkoren är transparenta och det
finns ett brett utbud för hyresgästerna att välja
mellan i de större städerna.
En tredjedel av hyresbostäderna i Finland utgörs av subventionerade bostäder, som det kan
vara mycket svårt att få. Helsingfors stad sluter
till exempel årligen 3 000 till 4 000 nya kontrakt,
medan cirka 25 000 sökt bostad av staden.
Dessa bostadssökande utgör inte någon kö i
egentlig mening, eftersom en lång väntan i kön

inte ger någon förtur. Vid varje tidpunkt delas
de bostäder som blir tillgängliga till de sökande
som bedöms vara mest behövande.
80 procent har tilldelats personer som bedömts vara i mycket brådskande behov av bostad. Till dessa räknades till exempel bostadslösa, personer som bor hos släktingar eller som
underhyresgäster. Trångboddhet eller önskan
att byta bostadsområde räknas inte som mycket
brådskande behov.
Även inkomster och förmögenhet tas i beaktande då staden väljer sina hyresgäster. En sökande som inte kan påvisa ett mycket brådskande behov eller har för höga inkomster eller förmögenhet har små chanser att få en subventionerad bostad hur länge än hen väntar.
För de flesta bostadssökande är det därmed
den privata marknaden som är det reella alternativet.

Utbudet ökat efter avregleringen
Finlands erfarenhet stöder också bilden av att
hyresreglering på sikt stryper utbudet av hyresbostäder, då det är mindre lönsamt att hyra ut än
att sälja bostäderna till ägobostäder. Under årtiondena av hyresreglering, då bostadsbeståndet i
övrigt steg i rask takt, sjönk mängden hyresbostäder något, trots att staten aktivt subventionerade byggande av hyresbostäder.
Efter att hyresregleringen avskaffades vände
trenden och antalet hyresbostäder började raskt
öka. Ökningen har fortsatt under det senaste årtiondet.
Sedan hyresregleringen avskaffades har det
konstant byggts flera nya bostäder i Finland än
i Sverige i förhållande till befolkningsmängden.
Det här kan man kanske delvis förklara med ett
större byggnadsbehov då Finland utvecklades
och urbaniserades senare än Sverige. Å andra sidan har Sverige haft en snabbare befolkningstillväxt speciellt under senare år vilket snarare talar
för ett större behov att bygga i Sverige.
Att det varit attraktivt att bygga och hyra ut
bostäder i Finland har hjälpt att hålla upp byggandet under senare år, då de offentliga satsningarna varit begränsade av relativt skrala offentliga finanser.
Finland har ännu en lägre andel hyresbostäder än till exempel Sverige, men detta är alltså
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Figur 1.
Antal bostäder i Finland.

Figur 2.
Påbörjade bostadsbyggen
i Finland och Sverige.

Figur 3.
Antal hyresbostäder i
Finland.
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Figur 4.
Årlig ökning i hyrorna och
konsumentprisinflationen
i Finland.

ett arv från åren av hyresreglering och andelen
hyresbostäder har ökat stadigt sedan hyresregleringen avskaffades. I Sverige har hyresregleringens effekter mildrats av en stor satsning på
så kallade allmännyttiga, subventionerade, hyresbostäder.
I Finland har satsningen på subventionerade hyresbostäder aldrig varit lika stor. Mängden
subventionerade hyresbostäder har under senare år minskat, då byggandet av nya inte kompenserat att gamla subventionerade bostäder överförts till den privata marknaden.
Hyrorna har stigit raskare än konsumentpriserna i allmänhet under början av årtusendet,
som en följd både av avregleringen av hyresmarknaden och av en rask inflyttning till städerna som ökade efterfrågan på hyresbostäder. Hyresökningarna har dock mattats av under de senaste åren, då det ökade utbudet av hyresbostäder kommit i bättre balans med efterfrågan.

Få belastas av överstora
boendekostnader
Med en avreglerad hyresmarknad har Finland
således uppnått en klar ökning i antalet hyresbostäder och hyfsad balans mellan utbud och
efterfrågan. Den centrala kvarvarande oron är i
vilken utsträckning detta skett till kostnaden av
att hyresgästerna tyngs ner av alltför höga hyror.
Andelen av hushållen som belastas av överstora boendekostnader är dock klart lägre i Finland än i Sverige, enligt Eurostats statistik. Bo-

endekostnaderna räknas som överstora om de
överstiger 40 procent av de disponibla inkomsterna. Av svenska hushåll som bor i hyresbostäder har 18 procent överstora boendekostnader. I Finland är motsvarande siffra 14,2 procent
för personer som bor i privata hyresbostäder och
9 procent för personer som bor i subventionerade hyresbostäder.
Siffrorna i Finland hålls nere av ett relativt
generöst bostadsbidragssystem. Kostnaden för
detta har kraftigt skjutit i höjden under det senaste dryga årtiondet. Bostadsbidragen har i
reella termer fördubblats från år 2008 och uppgick år 2020 till dryga 2 miljarder euro.

”Med en avreglerad hyresmarknad har
Finland således uppnått en klar ökning i
antalet hyresbostäder och hyfsad balans
mellan utbud och efterfrågan.”
Den branta uppgången i bostadsbidragen
i Finland har bland annat i debatten i Sverige
framförts som en direkt konsekvens av avregleringen av hyresmarknaden och de stigande hyrorna. De alltmer generösa bostadsbidragen har
även setts som en orsak till de stigande hyrorna och därmed en inkomstöverföring till hyresvärdarna.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Figur 5:
Det totala beloppet av
utbetalda bostadsbidrag.

Sambandet mellan hyresnivån och bostadsbidragen verkar dock vara allt annat än klar. Hyrorna har stigit någorlunda konstant sedan millennieskiftet. Summan av utbetalda bostadsbidrag däremot accelererade i mitten på förra årtiondet.
Det finländska bostadsbidragssystemet är inte
heller konstruerat för att ge stöd till hushåll med
speciellt stora boendekostnader. Det är framför
allt ett stöd till låginkomsttagare som inte äger
en bostad. År 2018 var 36 procent av mottagarna
pensionärer, 25 procent studerande och 24 procent arbetslösa.
Grundregeln är att mottagaren får ett stöd
på maximalt 80 procent av boendekostnaderna, men endast så länge boendekostnaderna hålls under ett maximibelopp. För flertalet av bidragsmottagarna (över 71,8 procent år
2017) överstiger de verkliga boendekostnader-

”Det finns ingen automatik i det
finländska bostadsbidragssystemet där
hyresvärdar kunde höja hyrorna till
skyarna, och få staten att betala
kalaset. Hyresgästerna betalar hela
hyreshöjningen i de flesta fall.”
10
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na maximibeloppet. Det innebär, att om deras
hyra höjs blir de inte berättigade till högre bostadsbidrag.
Det finns således ingen automatik i det finländska bostadsbidragssystemet där hyresvärdar
kunde höja hyrorna till skyarna, och få staten att
betala kalaset. Hyresgästerna betalar hela hyreshöjningen i de flesta fall. Undantagen utgörs dels
av den minoritet vars boendekostnader är under
maximibeloppet, dels av hushåll med speciellt
låga inkomster som får sina nödvändiga utgifter
täckta av utkomststöd.
Enligt en studie gjord av de två ansedda finländska forskarna i ekonomi, Essi Eerola och
Tuukka Saarimaa, får boende i subventionerade hyresbostäder till och med lite mer i bostadsbidrag än hushåll på motsvarande inkomstnivå
som bor i privata hyresbostäder. De är ett ytterligare bevis för att det inte är avregleringen av
hyresmarknaden som är orsaken till ökade bostadsbidrag.
Förklaringen till den accelererande uppgången i bostadsstödet under åren 2010–2015 kan i
första hand förklaras av ett ökande antal personer med tillräckligt låga inkomster för att vara i
behov av stöd. Det berodde dels på att de stora
årskullarna som föddes efter kriget kom i pensionsåldern. Dels ledde den djupa lågkonjunkturen till en ökad arbetslöshet, som också höjde
behovet av bidrag.
Den skarpa uppgången i medlet av det förra

FOTO: LEHTIKUVA

Bostäder som delas ut till de mest behövande. Helsingfors stads hyreshus i stadsdelen Gårdsbacka.

”Som ett system för att garantera
att även mindre bemedlade har råd
till ett drägligt boende är kombinationen av bostadsbidrag och en
fungerande hyresmarknad synnerligen
kostnadseffektiv.”
decenniet förklaras av den reform av bostadsbidragssystemet som genomfördes efter 2015.
Bland annat infördes ett avdrag på 300 euro för
förvärvsinkomster för att minska den flitfälla
som bostadsbidraget skapade. Arbetande förlorar inte bostadsbidraget lika snabbt som tidigare och har därmed ett större incitament att ta
emot jobb.
En annan märkbar förändring var att studerande överfördes till det allmänna bostadsbidragssystemet åren 2017–2018. Detta innebär att
studerande nu kan få bostadsbidrag på samma

villkor som andra hushåll medan de tidigare fått
nöja sig med lägre bidrag. Denna förändring har
haft en klar effekt på bostadsmarknaden, då allt
fler studerande hyr enrummare på den privata
marknaden. Få är längre villiga att bo i traditionella studentbostäder, där flera studerande delar
kök och badrum.

Bostadsbidraget är ett effektivt sätt
att stöda
Huruvida det finländska bostadsbidragssystemet
blivit för generöst kan diskuteras. Som ett system för att garantera att även mindre bemedlade har råd till ett drägligt boende är dock kombinationen av bostadsbidrag och en fungerande hyresmarknad synnerligen kostnadseffektiv.
Det finns förstås ingen gratis lösning om man
vill garantera att även låginkomsttagare har råd
till ett drägligt boende. Det främsta alternativet
till att ge bidrag åt hyresgästerna är att subventionera hyrorna.
För hyresgästen är slutresultatet förstås detsamma om denne betalar en hyra på 500 euro
och får 100 euro i bidrag eller om denne får en
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Figur 6.
Antal mottagare av
bostadsbidrag.

Figur 7.
Genomsnittligt erhållet bostadsbidrag och
hyresrabatt för hushåll i
olika inkomstkategorier
som åtnjuter respektive
förmåner.

hyresrabatt på 100 euro och betalar 400 euro.
Även för de offentliga finanserna är kostnaden
densamma om man ger ett bostadsbidrag på 100
euro eller en hyresrabatt på 100 euro.
Skillnaden ligger dock i hur väl de olika stödformerna kommer de behövande till del. Här påvisar Eerola och Saaremaa att bostadsbidraget är
betydligt bättre fokuserat till de mest behövande.
Två tredjedelar av det utbetalade bostadsstödet går till hushåll som hör till den lägsta inkomstkvintilen. Bara en tredjedel av hyresrabatten i Helsingfors stads hyresbostäder går till denna grupp. En femtedel av hyresrabatten går till
hushåll med en inkomst över genomsnittet.
Det kan låta överraskande att en betydande
del av hyresrabatten går till väl bemedlade hus12
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håll, då inkomstkriterierna för att få en subventionerad hyresbostad är mycket strikta. Förklaringen är att hushållen får behålla sin subventionerade hyreslägenhet även om deras ekonomiska situation drastiskt förbättras under årens
lopp.
Bostadsrabattens ojämlika fördelning accentueras av det faktum, att det inte finns subventionerade bostäder tillgängliga för alla låginkomsttagare. Samtidigt som en del höginkomsttagare åtnjuter subventionerad hyra, får somliga
låginkomsttagare ingen hyresrabatt alls.
Hyresrabatten delas ut till en priviligierad
grupp som lyckats få en subventionerad bostad och dess storlek är oberoende av inkomsterna. Bostadsbidraget är däremot direkt knu-

tet till inkomsterna och sjunker med stigande
inkomster.
Då hyresrabatten i subventionerade lägenheter i Helsingfors i genomsnitt är större än bostadsbidraget även för låginkomsttagare, kan en
höginkomsttagare som bor i stadens hyreslägenhet få mer bidrag för sitt boende än en låginkomsttagare som bor i en privat hyreslägenhet.
Eerolas och Saarimaas undersökning belyser
också frågan om huruvida ett system med marknadshyror leder till social segregering på grund
av att hyrorna i de mest eftertraktade stadsdelarna stiger till sådana nivåer, att låginkomsttagare
tvingas flytta ut till förorterna. Resultatet verkar
vara det motsatta, den sociala segregeringen är
större i subventionerade hyresbostäder.
En låginkomsttagare bor med större sannolikhet bland andra låginkomsttagare, om denne
bor i stadens hyreslägenhet än om han bor i en
privat hyreslägenhet. Det här avspeglar i alla fall
delvis att subventionerade lägenheter är koncentrerade i stadens bostadshus där låga inkomster
är ett kriterium för att erhålla en bostad.
Privata hyreslägenheter är mer utspridda och
finns ofta i hus där största delen av bostäderna
ägs av de boende. En låginkomsttagare kan med
hjälp av bostadsbidraget ha råd med en bostad
även i centrala Helsingfors, om denne nöjer sig
med en mindre bostad.
Även bland boende i stadens hyresbostäder
finns det en stark social segregering. I eftertraktade bostadsområden i till exempel centrala Helsingfors är även de som bor i stadens hyreslägenheter relativt välbemedlade. I förorterna bebos stadens hyreslägenheter så gott som uteslutande av låginkomsttagare.
Någon kunde misstänka att stadens bostäder i
centrum delats ut till resursstarka personer med
de rätta kontakterna. En alternativ förklaring är
att hyresgästen har mindre orsak att flytta ut ur
sin lägenhet då inkomsterna stiger, om denne
har fått en väl belägen bostad. Från en bostad i
förorterna är man mera benägen att snabbt flytta ut då man får råd att skaffa sig en bostad på
en bättre plats.
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Konkreta processer för mänskliga rättigheter saknas bland finländska företag
Fastän finländska företag på
ett allmänt plan förbundit sig
till att respektera mänskliga
rättigheter finns det stora
utmaningar kring integrationen
av människorättsansvaret.
Finländska företag publicerar
sparsamt med information om
hur de förverkligar sitt ansvar
kring mänskliga rättigheter.
Statsägda företag har inte
bättre processer eller resultat
än företag med andra sorters
ägandeskap.
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I de finländska styrelserummen behandlades mänskliga rättigheter länge antingen som en självklarhet
eller något av den fattiga kusinen från landet i relation till miljömässiga åtaganden. I det ingenjörsdrivna Nokia-Finland i början av millenniet tedde sig
det lättare att handskas med frågor om (miljö)teknologier och ansvarsfrågor som tog avstamp i hur man
kan omvandla hållbarhet till en handelsvara och göra vinst på den, än frågor kring mänskliga rättigheter som ställer rättighetsbärarna i fokus.
I intressenttankegången, något av kärnan i företagens moderna ansvarstänkande, ligger företaget
i mitten som nod och runtomkring den byggs nätverk av relationer till diverse intressenter. Företagen
kan i mångt och mycket bestämma vilka intressenter det är av värde att fokusera på, utgående från
principer om vem som har mest makt och legitimitet ur företagets synvinkel. Men i rättighetsperspektivet, som står som grund i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och konventionerna
om mänskliga rättigheter, står ofta de mest marginaliserade och diskriminerade grupperna som nod,
och företagen är de som får finna sig i att stiga ut ur
centrum. Rättighetsprincipen är normativ och kan
svårligen undgås även då dess logik inte smälter
rakt in i logiken för hur företagen byggt upp sitt organisationsmässiga och strategiska samhällsansvar.

Människorättsdiskursen är också rätt så etablerad och det ger inte rum för helt nya företagsmässiga tolkningar och omformuleringar. När
jag började forska kring dessa teman för cirka
12 år sedan var det inte ovanligt att samma personer i företaget som har ansvar för miljöfrågor förväntades ansvara för frågor kring mänskliga rättigheter, trots att de ofta saknade såväl utbildning som praktisk erfarenhet av dylika frågor. Intresset för frågorna var rätt perifert, fastän
påverkan i värdekedjorna var lika påtaglig som
idag. Detta, kombinerat med frågornas frivillighet, gjorde att fastän FN år 2011 godkände och
lanserade de vägledande principerna för företag
och mänskliga rättigheter (UNGP), som blev en
de facto global standard för hur företagen skulle respektera och förstå de mänskliga rättigheterna, skedde i praktiken inga större omvälvningar i hur företagen strategiskt såg (eller inte såg)
på ansvarsfrågan.
Det blev snart rätt klart att icke-bindande
principer inte tillräckligt fort skulle åtgärda eller
ens skapa medvetenhet kring företagens direkta
eller indirekta negativa inverkan på de mänskliga rättigheterna i de alltmer komplexa globala
värdekedjorna. UNGP sedimenterade dock genom sloganen ”skydda, respektera, åtgärda” förståelsen att statens roll är att skydda mänskliga
rättigheter. Företagens roll är att respektera de
mänskliga rättigheterna och de som utsatts för
kränkning måste få sin sak prövad och åtgärdad.

Frivillighet och lagstiftning
för att uppnå målen
I Europaparlamentets resolution från den 10
mars 2021 konstateras att även om frågor angående mänskliga rättigheter tas på allvar inom
företagsansvarsdiskursen, har effektiviteten av
utförandet hämmats av dess frivilliga karaktär.
Detta har lett, helt i linje med vad till exempel
europaparlamentariker Heidi Hautala konstaterat, att det även bland företag finns en förståelse
att det krävs en ”smart mix” av frivillighet och
lagstiftning för att kunna uppnå de mål som ingår i UNGP. Följaktligen har vi runtomkring Europa kunnat iaktta hur lagstiftning och lagutkast
om företagens så kallade tillbörliga aktsamhet
och ansvarsskyldighet om mänskliga rättigheter
vuxit fram som svampar i regn.

De lagstiftningar kring tillbörlig aktsamhet
som finländska näringslivsrepresentanter verkar bäst känna till är den franska lagen om vaksamhetsplikt från 2017 och Storbritanniens lag
mot modernt slaveri från 2015, men liknande lagar och lagförslag har sett sin dager i ett växande
antal länder (för en uppdaterad översikt se Business and Human Rights Resource Centre 2021)
samt inom Europeiska unionen. Så också i Finland där bland annat kampanjen Ykkösketjuun
(ungefär ”Till den första kedjan”), en kampanj
bestående av medborgarorganisationer, fackförbund och företag, lobbade för bindande lagstiftning angående tillbörlig aktsamhet i värdekedjan.
Det var ett intressant och rätt så unikt lapptäcke av olika intressenter, ideologier och intressen som sammankom för att föra upp frågan
även på den finländska politiska agendan, och
jag hade turen att få sitta med vid de flesta av
gruppens möten. Som ett resultat av detta fanns
det en skrivning i Sanna Marins regeringsprogram som fastslår att i ”samarbete med näringslivet ska Finland ta fram bindande reglering om
företagsansvar som en del av det reformarbete
som sker inom ramen för FN och OECD”.

SIHTI-projektet följer upp företagens
normativa uppgift
Man kan också säga att det delvis var på grund
av statsrådets skrivning som det forskningsinstitut jag leder, Centre for Corporate Responsibility (CCR), ett gemensamt institut mellan Hanken
och Helsingfors universitet, fick uppdraget under
statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet att undersöka hur de finländska företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna realiseras i förhållande till de förväntningar som fastställts i FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter (UNGP).
Den forskning som görs inom statsrådets enhet strävar efter att föra det politiska beslutsfattandet, beredningen och verkställandet närmare
forskningsinformationen – någonting som kan
te sig självklart, men sällan är det varken för
universitet eller beslutsfattare. SIHTI-projektet
var ett samarbete mellan CCR, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret, och gjordes under år 2020, och den slutEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Figur 1:
Fördelning av de samtliga 78 finländska
företagens resultat genom att använda de
centrala indikatorerna i FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter.

Figur 2.
Medeltal per sektor för varje del av
den sektorspecifika metod som
Corporate Human
Rights Benchmark
utarbetat.

liga rapporten publicerades i januari 2021. (SIHTI är ”Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila”, ungefär ”Tillståndet av mänskliga
rättigheter i de finländska företagen”.)
Förutom det övergripande syftet ville statsrådet också evaluera en specifik metod som utarbetats för att kontinuerligt följa upp och till en
viss grad även utvärdera hur företag handskas
med sin normativa uppgift enligt UNGP, det vill
säga att (systematiskt) respektera de mänskliga rättigheterna i sin egen verksamhet och i värdekedjan. Som följd av detta använde vi i SIHTI en metodologi utarbetad av Corporate Human Rights Benchmark, följaktligen bär metoden även namnet CHRB (för mera information
om metoden se http://www.corporatebenchmark.org/).
CHRB grundades år 2013, den är del av
den icke-vinstdrivande organisationen World
Benchmarking Alliance (https://www.worldbenchmarkingalliance.org/) och metoden utvecklades som ett slags öppen konsultativ pro16
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cess där olika intressenter hördes. Öppenhet i så
väl data som metod är en central del av CHRB,
det finns inga licenskostnader eller dylikt, och
den klingar därmed väl med idealet av öppen vetenskap som de finska universiteten strävar efter. För SIHTI:s del betyder det bland annat att
all den rå- och analysdata som vi använt oss av
finns att ladda ned på projektets hemsida (https://www.hanken.fi/sihti-project) och att företagens resultat inte är anonymiserade.
Öppenheten underlättas av att databasen bygger på information som finns allmänt att tillgå,

”Det är otroligt centralt att företagen
inte kan omformulera varken påverkan
eller policy angående mänskliga rättigheter som någon form av affärshemligheter.”

FOTO: LEHTIKUVA

Protester mot det finländska skogsbolaget Metsä-Botnias fabriksbygge i Uruguay 2010. Bygget vid gränsfloden
mellan Argentina och Uruguay beskylldes för att förorena vattnet, skada fiskeri- och turismnäringen och
förstöra ekosystemet med plantager av eukalyptusträd. Den finländska skogssektorn har fått genomgå en hård
mangel och har numera de bästa resultaten i att möta mänskliga rättigheter.

vilket i sig är i linje med ideologin kring företagens samhällsansvar, som i mycket är uppbyggt
kring transparens och rapportering. Utmaningen för företag är däremot att man inte själv kan
välja och vraka i vad som bör anses som relevant information, eller måla upp den sortens
glansbildsverk som hållbarhetsrapporterna ofta
är. Det är otroligt centralt att företagen inte kan
omformulera varken påverkan eller policy angående mänskliga rättigheter som någon form av
affärshemligheter.

Haltande uppföljning av ansvaret
I utredningsprojektet ingick 78 finländska företag, varav 29 utvärderades genom att använda
CHRB:s så kallade omfattande sektorspecifika
metodologi, medan 49 företag utvärderades med
de så kallade centrala UNGP-indikatorerna. Sektorerna som ingick var jordbrukssektorn, skogssektorn, mineralsektorn, textil- och konfektionssektorn, samt informationsteknologisektorn. De
undersökta företagen valdes utgående från de-

ras omsättning och som källa användes tidningen Talouselämäs TE500-index.
Med den sektorspecifika metodologin utvärderas företagen med upp till 57 indikatorer, medan de centrala UNGP-indikatorerna är 13 till antalet. Indikatorerna var underordnade olika teman som följer UNGP:s logik: styrning och policy, inbäddning av respekt och tillbörlig aktsamhet, klagomålsmekanismer och åtgärdande av
skada, tillämpning av mänskliga rättigheter, svarande på grova överträdelser samt transparens.
Det totala antalet indikatorer kan låta stort,
men i utredningen ingick även intervjuer med 20
företagsrepresentanter angående utmaningar att
publicera information om mänskliga rättigheter,
och efter att SIHTI-projektet avslutats har ytterligare intervjuer gjorts. De företag som utvärderades med de sektorspecifika indikatorerna hade
möjlighet att publicera den information som saknades, något som väldigt få företag valde göra.
Utredningens resultat, genom användning av
båda metodologierna, visade att fastän finländEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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ska företag på ett allmänt plan förbundit sig till
att respektera mänskliga rättigheter, så finns det
stora utmaningar kring den systematiska integrationen av människorättsansvaret och dess
uppföljning i värdekedjan. Det finns en snarast
total avsaknad av systematik kring processer
som är kopplade till mekanismer för åtgärder
– klagomålsmekanismer och speciellt processer
kring tillgång till rättsmedel.
Företagen har ofta olika rapporterings- eller
visselblåsarkanaler men dessa är ofta avsedda
för företagets interna intressenter, och de personer som är mest utsatta och marginaliserade har
liten möjlighet att få tillgång till dem. Mindre än
hälften av de granskade företagen hade kanaler
som är öppna för externa intressenter. Iögonfallande var hur de finländska företagen publicerar väldigt sparsamt med information om hur de
förverkligar sitt ansvar kring mänskliga rättigheter. SIHTI visade också att statsägda företag inte hade bättre processer eller resultat än företag
med andra sorters ägandeskap. Detta klingar väl
med den sorts signaler man kunnat snappa upp
– då staten agerar ägare snarare än politisk beslutsfattare får inte människorättsfrågor någon
markant prioritet.

”Iögonfallande var hur de finländska
företagen publicerar väldigt sparsamt
med information om hur de förverkligar
sitt ansvar kring mänskliga rättigheter.
SIHTI-projektet visade också att statsägda företag inte hade bättre processer
eller resultat än företag med andra
sorters ägandeskap.”
Slutsatser
I sig skapade inte utredningens resultat stora
gungningar, detta kanske även för att utredningens resultat i stort sett är i linje med CHRB:s
egna globala utredningsresultat. Utvärderingens
resultat kanske till en viss del kom som en större
18
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överraskning för de politiska beslutsfattarna som
verkade anta att finländska företag representerar
ett slags världsbäst-i-klassen när det gäller företagens samhällansvar.
Utredningen visade också att den metodologi
som CHRB utvecklat, som bygger på de centrala
UNGP-indikatorerna, skulle lämpa sig väl för en
regelbunden uppföljning av hur människorättsansvar förverkligas av finländska företag. Detta
på grund av att de använda indikatorerna fokuserar på de centrala punkterna i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt på grund av att dessa indikatorer kan
användas för att utvärdera företag av olika storlek och inom olika sektorer.
Om man syftar till att till exempel på statlig väg använda CHRB-metoder för kontinuerlig
uppföljning av företagens människorättsåtgärder
är det möjligt att den sektorspecifika metoden är
för tungrodd och mer lämpad för att analysera
stora multinationella företag. Men även den sektorspecifika utredningsmetoden utgör ett behövligt inslag, bland annat för medborgarorganisationer. Trycket på att liknande utredningar borde göras kontinuerligt kommer från många olika håll: människorättsorganisationer, offentliga
institutioner i länder som förbundit sig att följa
FN:s människorättsmålsättningar och allt oftare
också från investerare. SIHTI visade också att de
finländska företagen i allmänhet inte heller har
något emot att de utvärderas, fastän resultaten
var mindre smickrande.
Klart är att många företag tycker om numeriska utvärderingar såsom CHRN. De sparras av
att kunna jämföra sig med andra företag inom
samma bransch och göra allt bättre ifrån sig –
även om det är klart för de flesta med bakgrund
i forskning att metoden inte riktigt är lämplig för
det. CHRB är också en metod som är fokuserad
på företagens transparens, problemet i sig är inte
att resultatet skulle vara bättre om man gick in i
företagen och granskade de processer som finns
snarare än de som rapporteras – de uppföljningsintervjuer som gjorts visar att detta väldigt sällan är fallet. Snarare är problemet med metoden
att den inte ger någon röst åt de som påverkas,
vilket inte heller är helt i linje med hur mänskliga rättigheter borde undersökas.
Av SIHTI kan man också dra slutsatsen att

skarp offentlig kritik får företagen att reagera. Det är ingen tillfällighet att den finländska
skogssektorn, som ofta fått möta civilsamhällets
kritik relaterat till mänskliga rättigheter, utmärker sig i utredningen med de bästa resultaten.
De har fått genomgå en hård mangel under åren
och utvecklat systematiska rapporteringssystem.
Det är också här som riskerna för mycket grova
överträdelser ligger, det vill säga i globala värdekedjor där produktionen är kopplad till markfrågor och markägande i den globala södern – såsom inom jordbruk, gruvindustri och pappersindustri (Kröger och Nygren 2020). Dessa risker
finns ofta där miljöfrågorna möter de mänskliga rättigheterna, år 2020 mördades fler miljöaktivister än tidigare år. De flesta fallen är kopplade just till markfrågan och offren är oftast även
representanter för en ursprungsbefolkning (Global Witness 2021).
Samtidigt var vi inom forskargruppen något
överraskade av informationsteknologisektorns
resultat. Sektorn har kantats av många människorättsfrågor och risker men ligger ganska långt
efter övriga sektorer. Delvis kan det ha att göra med att bland annat integritetsfrågor som informationsteknologiföretagen har starkt på sin
agenda inte uppfattas som människorättsfrågor
och därför inte rapporteras som människorättsåtgärder. Men det är inte den enda förklaringen,
utan det här är klart en sektor som vaknat upp
sent angående systematisk integration och rapportering kring frågorna.
Slutligen är det viktigt att understryka att
människorättsfrågor inte endast är ett problem
i den globala södern. FN:s principer är universella och de tar sig uttryck i fråga om utmaningar på olika sätt i värdekedjan. Det finns sektorer
där det också finns mycket explicita människorättsproblem i Finland, och det är särskilt grupper som annars också är i en svag position som
lider mest av dem. Som exempel kan nämnas
säsongsarbetare inom jordbruket, svaga arbetsförhållanden inom städbranschen, svart arbetskraft inom restaurang- och byggbranschen, och
företagens diversitets- och integrationsprocesser
överlag. Även här finns det utmaningar i fråga
om såväl processer som rapportering, ofta kanske på grund av att det finns lagstiftning kring
frågorna och man tar det som självklarheter.

De viktigaste punkterna för finländska företags ansvar kring mänskliga rättigheter:
• En allmän förbindelse till att respektera
mänskliga rättigheter kommer inte att räcka i
framtiden. Det måste följas av en systematisk
tillämpning och rapportering av UNGP:s vägledande principer.
• Transparens är inte valbart i fråga om mänskliga rättigheter – även om det är frivilligt.
• Rättighetsperspektivet följer en annan logik
än intressenttänkandet inom företagsansvar,
det är centralt att förstå skillnaden.
• Utvecklandet av processer kring klagomålsmekanismer och åtgärdande av skada är inte
lätta åtaganden men inte något det går att välja bort.
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Nativiteten i Finland och hur den
påverkas av ekonomiska faktorer
Finland har en befolkningsstruktur som är bland de äldsta i
världen och nativiteten har
sjunkit till rekordlåga nivåer under 2010-talet. Fruktsamhetstalet brukar följa samma riktning
som ekonomin, men har inte
stigit under de senaste åren
trots att konjunkturläget förbättrats. Detta väcker frågor kring
de ekonomiska faktorernas
betydelse för fruktsamhetens
utveckling.
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Hur påverkas fruktsamheten på aggregerad nivå av
hög arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet? Vilken
effekt har en förändring i inkomsten för den enskilda individens fruktsamhetsbeslut? Denna artikel
diskuterar dessa frågor baserat på ekonomisk teori
och resultat från empiriska undersökningar. Tyngdpunkten ligger på Finland och på de ekonomiska
chocker som drabbat vårt land.

Förändringar i inkomsten påverkar
fruktsamheten
Enligt ekonomisk teori medför föräldraskap omedelbara kostnader för individer samtidigt som det är en
långvarig förpliktelse både gällande pengar och tid.
Därmed väljer många att skjuta upp oåterkalleliga
beslut under perioder som kännetecknas av finansiell osäkerhet och arbetsmarknadsoro. Under ekonomiska recessioner drabbas ett större antal människor av arbetslöshet, vilket har en negativ inverkan
på deras inkomst. Enligt den traditionella ekonomiska modellen för fruktsamhet (t.ex. Becker 1960) kan
en lägre inkomst till exempel som följd av arbetslöshet påverka fruktsamheten genom inkomsteffekten
och substitutionseffekten.

I detta sammanhang innebär inkomsteffekten
att en lägre inkomst minskar fruktsamheten, givet att barn betraktas som ”normala varor”, vilket i ekonomisk terminologi betyder att efterfrågan på dem ökar som en följd av att konsumentens inkomst ökar. Med substitutionseffekten avses däremot att en lägre inkomst minskar alternativkostnaden för att få barn, vilket i sin tur
har en positiv inverkan på fruktsamheten. Den
totala effekten av en inkomstförändring varierar
beroende på vilken effekt som är dominerande.
Vidare är det viktigt att skilja på om förändringen i inkomsten gäller kvinnan eller mannen
i hushållet. I en enkel statisk modell som utgår
ifrån att det är kvinnan som i första hand tar
hand om barnet, påverkar förändringar i mannens lönenivå fruktsamheten endast genom inkomsteffekten (t.ex. Heckman & Walker 1990).
Med andra ord stiger fruktsamheten då mannens
inkomst ökar och sjunker då mannens inkomst
minskar. I en utvidgad version av modellen består föräldrarnas fruktsamhetsbeslut både av det
önskade antalet barn och av barnens så kallade kvalitet, det vill säga kostnaderna för utbildning. Enligt denna modell kan en inkomstökning
öka kostnaderna för utbildning snarare än antalet barn (Becker 1960).
Effekten av en inkomstförändring kan också
variera beroende på individers karaktärsdrag, till
exempel skillnader i utbildning och den tid som
ägnas åt hemproduktion. Ur en teoretisk synvinkel är inkomsteffekten dominerande för kvinnor
som är högavlönade och använder en mindre
del av sin tid på hemproduktion. Med andra ord
leder en minskning i lönenivån för dessa kvinnor till lägre fruktsamhet. För lågavlönade kvinnor dominerar substitutionseffekten och därför
kan fruktsamheten öka för denna grupp som en
följd av lägre lön.
Förändringar i fruktsamheten kan även beskrivas med en dynamisk modell där effekten av
en förändring i inkomsten varierar beroende på
om effekten är tillfällig eller bestående och beroende på om hushållet är kreditbegränsat eller inte (t.ex. Hotz, Klerman & Willis 1993). För kreditbegränsade hushåll kan en tillfällig minskning
i inkomsten resultera i att hushållet väntar med
att skaffa barn till en period då inkomsterna igen
är högre. I situationer då kreditmarknaden fung-

erar optimalt, har en tillfällig minskning i lönenivån ingen effekt på fruktsamheten.

Fruktsamheten tenderar
vara procyklisk
Forskare inom både ekonomi och demografi har kunnat identifiera en korrelation mellan konjunkturläget och fruktsamheten. Studier som undersöker förändringar i den aggregerade lönenivån eller arbetslösheten pekar på
att fruktsamheten ökar under ekonomiskt bättre tider. På motsvarande sätt tenderar fruktsamheten att sjunka under recessioner. Man
talar då om att fruktsamheten är procyklisk
eftersom den följer samma riktning som ekonomin i allmänhet. Enligt Örsal och Goldstein
(2010) spelar de ekonomiska förhållandena en
allt viktigare roll och de argumenterar att fruktsamheten har övergått från kontracyklisk till
procyklisk på 1980-talet. De baserar sin studie på data från en rad OECD-länder och hävdar att inkomsteffekten börjat dominera substitutionseffekten som en följd av att kvinnornas
arbetsmarknadsdeltagande och bidrag till hushållens totala inkomst har ökat.

”Studier som undersöker förändringar i den aggregerade lönenivån
eller arbetslösheten pekar på att fruktsamheten ökar under ekonomiskt
bättre tider. På motsvarande sätt tenderar fruktsamheten att sjunka under
recessioner.”
Empiriska studier tyder på att fruktsamheten
minskar under ekonomiska recessioner som en
följd av hög arbetslöshet, ökad osäkerhet på arbetsmarknaden, lägre konsumentförtroende och
ökad finansiell osäkerhet (t.ex. Comolli 2017, Örsal och Goldstein 2018). Enligt Sobotka et al.
(2011) minskar en recession fruktsamhetstalet
några år senare och den tenderar speciellt drabEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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ba de individer som står inför beslutet att bilda familj. Färre äktenskap ingås och det föds
färre första och andra barn till familjerna. Ekonomiska nedgångar påverkar främst beteendet
hos unga vuxna som har en möjlighet att skjuta upp sin familjebildning till en senare tidpunkt
då ekonomin återhämtat sig (Andersson 2000).
Fruktsamheten för äldre kvinnor påverkas inte i
lika stor grad av konjunktursvängningar (Sobotka et al. 2011; Comolli 2017).
Recessioner brukar också påverka fruktsamheten olika beroende på utbildningsnivå, men
effekterna varierar för olika länder (Sobotka et
al. 2011). Den negativa effekt som recessioner
har på fruktsamheten kan dämpas med stöd från
välfärdsstaten (Sobotka et al. 2011). Institutionella faktorer, till exempel kostnader för högre
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utbildning och tillgången till hälsovård, kan förklara att recessioner i vissa länder har en större inverkan på fruktsamheten. Enligt Comolli et
al. (2021) kan fruktsamheten även påverkas av
den uppfattade ekonomiska utvecklingen. Ovisshet gällande den framtida sysselsättningen kan
göra att individer ifrågasätter om de kan försörja eventuella barn.
Huttunen och Kellokumpu (2016) använder
sig av finsk data för att undersöka hur enskilda individers fruktsamhet påverkas av en uppsägning. Resultaten tyder på att fruktsamheten minskar då kvinnan i ett hushåll mister sitt
jobb. De finner ingen effekt på fruktsamheten
då det är mannen som blir arbetslös, även om
förändringen i hushållets totala inkomst då är
större jämfört med situationen då kvinnan blir

Figur 1:
Det totala fruktsamhetstalets utveckling i Finland åren
1985–2020.

arbetslös. Resultatet tyder på att uppsägningar
inte påverkar fruktsamheten genom inkomsteffekten. Ett uppehåll i karriären kan även försvåra hittandet av ett nytt anställningsförhållande
i framtiden, vilket har en effekt på fruktsamheten (Del Bono et al. 2012). Dessutom ökar osäkerheten för framtida anställning efter en uppsägning då sannolikheten för temporära anställningar ökar (Stevens 1997; Farber 2010). Arbetslöshet kan också påverka fruktsamheten indirekt genom en ökad risk för skilsmässa (Eliason
2012) och en högre risk för sjukdom (Martikainen et al. 2007).

Hur fruktsamheten i Finland reagerat
på ekonomiska kriser
Nativiteten mäts vanligtvis med hjälp av det totala fruktsamhetstalet, som anger det förväntade antalet barn en kvinna i genomsnitt får under sin livstid. Figur 1 illustrerar fruktsamhetstalets utveckling i Finland under åren 1985–2020.
Från grafen kan man se att fruktsamheten stigit i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och nådde då upp till 1,85 barn per kvinna.
Det är värt att notera att fruktsamhetstalet inte
sjönk märkbart under depressionen på 1990-talet, utan en nedgång ägde rum först några år senare. Fruktsamhetstalet har sjunkit under hela
2010-talet till rekordlåga 1,35 år 2019. Den nio år

långa nedgången stannade av år 2020 då fruktsamhetstalet steg till 1,37 barn per kvinna.
Då man studerar hur fruktsamheten i Finland
reagerar på ekonomiska kriser är det naturligt att
fokusera på depressionen i början av 1990-talet
och på den lågkonjunktur som hade sin början
i finanskrisen år 2008. Om man endast betraktar den totala fruktsamhetens utveckling verkar
fruktsamheten knappt ha minskat alls under depressionen medan åren efter finanskrisen kännetecknas av en stabil minskning i fruktsamhetstalet.
Då man undersöker förändringar i det totala fruktsamhetstalet är det nyttigt att förstå hur
fruktsamheten förändras inom olika åldersgrupper. En viktig information är också om förändringarna gäller förstföderskor eller kvinnor
med flera barn. Under depressionen kan man
identifiera procykliskt beteende bland kvinnorna i 20-årsåldern som sköt upp sin familjebildning (Vikat, 2002). Däremot ökade fruktsamheten bland kvinnor äldre än 30 år som fick sina första barn (Comolli, 2018) och bland högutbildade kvinnor (Comolli et al. 2021). Under
depressionen kan ökningen i fruktsamheten för
äldre kvinnor ha kompenserat för minskningen i fruktsamheten för yngre kvinnor och därför identifieras ingen klar minskning i den totala fruktsamheten.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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”En högre utbildning associeras med en
starkare ställning på arbetsmarknaden,
högre inkomst och mer stabila parförhållanden, vilka alla befrämjar fruktsamheten under en recession.”
En högre utbildning associeras i sin tur med
en starkare ställning på arbetsmarknaden, högre
inkomst och mer stabila parförhållanden, vilka
alla befrämjar fruktsamheten under en recession. Dessutom kan införandet av familjepolitiska åtgärder som hemvårdsstödet och rätten till
dagvård ha haft en positiv inverkan på fruktsamheten och dämpat depressionens negativa
inverkan.
Den ekonomiska nedgång som började med
finanskrisen hade en negativ effekt på fruktsamhetstalen i hela Europa inklusive i Finland. Recessionen i Finland var mer långvarig än depressionen på 1990-talet även om depressionen var
en betydligt större chock för den finländska ekonomin baserat på makroekonomiska indikatorer.
Enligt Hiilamo (2017) reagerade fruktsamheten
mer negativt på en hög arbetslöshet efter finanskrisen än vad fallet var under depressionen. Mellan åren 2008 och 2015 har fruktsamhetstalet reagerat negativt på högre arbetslöshet (Hiilamo,
2017). Efter år 2010 har fruktsamheten minskat
för kvinnor i 20-års åldern, men även för äldre
kvinnor som fick sina första barn.
Beteendemönstret för äldre kvinnor skiljer
sig från situationen under depressionen. Mikroekonomisk teori förklarar inte varför fruktsamheten för kvinnor omvandlades från procyklisk
till kontracyklisk efter att ekonomin återhämtat
sig (Hiilamo, 2019). En liknande observation har
även gjorts i andra nordiska länder där fruktsamheten inte ökat trots att ekonomin återhämtat sig
(Comolli et al. 2021).
Avslutningsvis kan man konstatera att även
coronapandemin kan spela roll för fruktsamhetens utveckling. Utbrott av smittosamma sjukdomar såsom zikaviruset i Latinamerika år 2015
har visat sig ha en negativ effekt på fruktsamheten (Rangel et al. 2020; Marteleto et al. 2020).
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Pandemin har varit en stor chock för arbetsmarknaden och effekterna kan till viss del likna de som uppstår som en följd av recessioner.
De första resultaten tyder på att färre barn
föds i flera länder efter utbrottet av coronapandemin. Som exempel kan nämnas Spanien där
fruktsamheten sjunkit med hela 30 procent (Sobotka et al. 2021). I studien står Finland ut från
mängden som ett av de få länderna där fruktsamheten ökat en aning. Det är dock alltför tidigt
att dra några slutsatser om vilken inverkan pandemin kan ha haft. Ny data behövs för att kunna identifiera de mekanismer som driver den observerade ökningen i fruktsamheten.
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För och emot beskattningsuppgifternas offentlighet
Har årsinkomsterna för vissa
storbolags verkställande direktörer eller några racerförare
eller ishockeyspelare någon
som helst relevans för de samhälleliga jämlikhetsövervägandena? Det som har betydelse
är relationen mellan lönerna för
arbetstagarna på verkstadsgolvet och den högsta ledningen
i företagen. I ett samhälle där
den skattefinansierade offentliga sektorn är betydande är
det också viktigt att veta hur
skattebördan fördelar sig.

Varje år i början av november då beskattaren offentliggör skatteuppgifterna uppstår en mer eller
mindre livlig diskussion om detta kan anses motiverat, men självfallet också om vem som förtjänat
vad och hur mycket skatt företagen betalat. Tidigare var det särskilt kvällspressen som publicerade uppgifterna, men under senare år har de flesta
medier gjort det.
Senaste gång, det vill säga i november 2020,
handlade diskussionen framför allt om huruvida
det var berättigat att cirka 4 000 1) personer undvikit omedelbar publicering av skatteuppgifterna för
2019. De två senaste åren har det nämligen varit
möjligt för en fysisk person att motsätta sig en elektronisk överföring av hens skatteuppgifter till medierna. Det här har samband med EU:s förordning om
dataskydd som trädde i kraft i maj 2018.
Avsikten är att här se litet närmare på vilka argument som framförts för och emot ett offentliggörande, och vilken verkan en publicering av skatteuppgifterna eller en avsaknad av den kan tänkas ha.
Men först några ord om rättsläget.

Skatteoffentligheten har rättspolitisk
karaktär
Enligt lagen om offentlighet och sekretess ifråga om
beskattningsuppgifter 2) har var och en rätt att ta del
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av en offentlig beskattningshandling som innehas av Skatteförvaltningen. Av lagen framgår vidare att beskattningshandlingar som gäller den
skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra
sådana beskattningshandlingar av vilka framgår
uppgifter om en identifierbar skattskyldig ska
vara sekretessbelagda med vissa undantag som
föreskrivs i lagen.
Den skattskyldiges namn, födelseår och landskapet där hen bor är sålunda offentliga, liksom
uppgifterna om den beskattningsbara förvärvsoch kapitalinkomsten vid statsbeskattningen,
den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, inkomst- och kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade
skatter och avgifter, det sammanlagda beloppet
förskott samt det belopp som skall betalas eller
återbäras vid skatteuppbörden.
Det är likaså skäl att notera att Skatteförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna
till Finansministeriet kan lämna ut beskattningsuppgifter som behövs vid beredningen av skattelagstiftning och uppgörande av statsbudgeten.
Man kan begära skatteuppgifterna per telefon
eller genom att besöka en skattebyrå och be om
att få se uppgifterna. Man har rätt att göra anteckningar, men för begärda utdrag debiteras.
Endast de personers beskattningsbara förvärvs- och kapitalinkomst för 2019, som uppgick
till minst 100 000 euro, överlämnades till medierna i elektronisk form. Det skedde den 3 november 2020. Man kunde motsätta sig det genom att lämna in en begäran senast den 1 oktober. Enligt Skatteförvaltningen kunde man motsätta sig publiceringen av till exempel sociala eller säkerhetsskäl. Däremot räckte det inte med
att hänvisa till att man förhåller sig negativt till
att uppgifterna publiceras av medierna. 3)
Det att man motsatt sig publiceringen gäller
enbart den elektroniska överföringen till medierna. Inget hindrar att dessas representanter besöker en skattebyrå och bekantar sig med alla de beskattningsuppgifter som är offentliga. 4)
Det går således inte att förhindra offentliggörandet om medierna använder resurser på att
få fram uppgifterna. Rörande dem som i första
hand motsatte sig den elektroniska överföringen
har medierna senare publicerat uppgifter rörande en del av dessa personer.

”I dagsläget handlar det alltså om huruvida det kan anses motiverat eller inte att förhindra utskicket och rent principiellt om skatteuppgifterna i sin helhet
borde vara sekretessbelagda.”
De i lagen uppräknade skatteuppgifterna är
således offentliga och en publicering tillåten
trots att en person kan förhindra ett första elektroniskt utskick till medierna. I dagsläget handlar det alltså om huruvida det kan anses motiverat eller inte att förhindra utskicket och rent
principiellt om skatteuppgifterna i sin helhet
borde vara sekretessbelagda. Skatteoffentlighetens vara eller inte vara är rättspolitisk till sin karaktär, inte en fråga om tolkning av gällande rätt.
Det medierna ifrågasatt är skattemyndigheternas uppfattning om den allmänna dataskyddsförordningens omfattning, vilket alltså berör det
elektroniska utskicket. Journalistförbundets klagan till justitiekansler 2019 avvisades i och med
att Skatteförvaltningens beslut är en förvaltningsangelägenhet över vilket besvär bör anföras hos förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har sedermera i april 2021 beslutat att överlämnande
av offentliga skatteuppgifter elektroniskt till medierna inte hör till Skatteförvaltningens lagstadgade uppgifter, varför enskild person fortsatt kan
motsätta sig det. Däremot är Skatteförvaltningen
enligt domstolen skyldig att överlåta en namnförteckning över de som motsatt sig överlåtelsen.5) Över de sju besvär domstolen avgjort har
besvär anförts till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, över tre av avgörandena. 6) Huruvida HFD beviljar besvärstillstånd och behandlar
dem återstår att se.

Argument för och emot
skatteoffentlighet
Redan i mitten av 90-talet fördes en livlig diskussion om att sekretessbelägga skatteuppgifterna. I januari 1996 kritiserade Iltasanomat
Finansministeriets förslag 7) att sekretessbelägga fysiska personers skatteuppgifter under
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rubriken ”Päättäjien verotiedot salaisiksi – pimitys alkaa jo tänä vuonna”. Enligt medierna, särskilt kvällspressen, skulle en sådan åtgärd ha inneburit ett hårt slag mot offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. En ytlig
ekonomisk analys visar i alla fall att det kanske inte enbart handlade om att försvara yttrandefriheten, utan att ekonomiska hänsyn
eventuellt låg bakom mediernas intresse, särskilt kvällspressens, som då byggde sin ekonomi i huvudsak på lösnummerförsäljning. 8)
Men inte ens i dagens digitala värld är kvällspressens ekonomiska logik helt negligerbar.
Justitieministeriet förhöll sig likväl negativt
till förslaget om sekretessbeläggning. Ministeriet säger däremot inget om omfattningen av
skatteoffentligheten, utan enbart att det är motiverat att bibehålla den lagenliga beskattningens
offentlighet. I det sammanhanget hänvisar ministeriet till ett memorandum 9) i vilket uppgifterna skulle ha varit sekretessbelagda för vanliga
medborgare, men offentliga åtminstone för personer som handhar offentlig tjänst, och eventuellt också för personer som på grund av sin ställning använder ekonomisk makt. I memorandumet ingår också ett förslag om att Skatteförvaltningen skulle vara förpliktad att producera information om beskattningens nivå, hur skatterna
fördelar sig i olika inkomstklasser, etcetera. Detta uttryckligen med hänvisning till skatteuppgifternas samhälleliga betydelse.
Om sekretessbeläggningen genomförts enligt memorandumet skulle åtminstone en del
av mediernas krav ha tillfredsställts. Personer
som avlönas med skattemedel liksom ekonomiska makthavare, typ företagsledare, skulle ha genomlysts, men vanliga medborgares privateko-

”I ett samhälle där den skattefinansierade offentliga sektorn är betydande är
det naturligtvis viktigt att veta hur
skattebördan fördelar sig. Det ger
samtidigt en bild av inkomstfördelningen bland de skattskyldiga.”
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nomi fallit utanför den offentliga sfären. Likaså
skulle medierna ha erhållit den information om
skatternas samhälleliga betydelse, som de efterlyste i debatten.
Så här gick det inte. Dylika diskussioner förs
ofta i termer av antingen eller. Vad talar då idag
tjugofem år senare för en publicering av skatteuppgifterna och vad emot?

Viktigt veta hur skattebördan
fördelar sig
Det är uppenbart att digitaliseringen dramatiskt
förändrat tillgången på information. Det handlar
inte enbart om omfånget, men också om snabbheten med vilken informationen når oss. Mot
den bakgrunden kan man väl förstå mediernas
frustration över att i stället för ett elektroniskt utskick vara hänvisade till att besöka skattebyråerna för att få tag på skatteuppgifterna, som alltså
i sig är offentliga. Det är således mer en resursän en principfråga. Det är ju inte heller otänkbart att någon, som förtjänar över 100 000 euro
per år, inte vid ett besök på skattebyrån nödvändigtvis fångas upp av redaktionernas ansträngningar. 10)
Det som däremot är betydligt viktigare är frågan om skattetransparens. I ett samhälle där den
skattefinansierade offentliga sektorn är betydande är det naturligtvis viktigt att veta hur skattebördan fördelar sig. Det ger samtidigt en bild av
inkomstfördelningen bland de skattskyldiga. Bilden är likväl inte fullständig i och med att förmögenhetsskatten slopats.
Om man betraktar fördelningen av inkomsttagare, inkomster och inkomstskatt per inkomstgrupp för år 2019 11) framgår det att de personer som förtjänat mellan 50 000 och 99 999 euro står för över 30 procent av inbetald inkomstskatt, medan de som förtjänar mellan 35 000 och
49 999 och över 100 000 euro svarar för litet över
20 procent vardera. Den sistnämnda gruppens
andel av inkomsttagarna är bara någon procent,
medan de två förstnämnda grupperna tillsammans utgör cirka 30 procent. Knappa 80 procent
av inkomstskatten betalas av de som förtjänar
mellan 15 000 och 99 999 euro.
En indelning av inkomstskatten enligt betalningsgrupp ger vid handen att löntagarna står
för 65, pensionärerna för 22, näringsidkarna för

Figur 1.
De olika inkomstkategoriernas andel av samtliga
skattebetalare och de sammanlagda betalda skatterna.

2 och kapitalinkomsttagarna för 7 procent. De
arbetslösa uppges svara för 2 och jordbrukarna
för 1 procent. 12)
Alla dessa uppgifter liksom beskattningsutfallet uträknat i procent av BNP och till exempel i
procent av det totala skatteuttaget per grupp såsom hushåll, samfund, socialskyddsavgifter, etcetera finns således tillgängliga. 13) Likaså att
Finland 2019 med 42,2 procent låg på en sjunde
plats bland OECD-länderna när det gäller skattegraden i relation till BNP. 14) Både i Danmark
och Sverige är den högre. Det som saknas och
som medierna tillhandahåller är uppgifter om de
enskilda skattebetalarna. Förteckningar över de
förmögnaste, de företagsledare och idrottare som
förtjänar mest, etcetera. Den information som
åtminstone tidigare fick eftermiddagstidningarnas upplagor att tillfälligt öka. 15)
Frågan om skatteoffentligheten kunde således
ställas litet annorlunda: behöver vi de personifierade uppgifter som medierna publicerar?
Vissa politiker och samhällsdebattörer menar
att det enbart handlar om nyfikenhet och grannkontroll 16), andra om att personifieringen ger
oss en bättre bild av hur jämlikheten i det finländska samhället ser ut och utvecklas över tid.
Uppenbart är i alla fall att nyhetsvärdet ökar av
att koppla ihop namn med inkomst.
Frågan är trots allt, litet slängigt sagt, om informationen om årsinkomsterna för vissa storbolags verkställande direktörer eller några racerförare eller ishockeyspelare har någon som
helst relevans för de samhälleliga jämlikhetsövervägandena. Det som däremot har betydelse
är relationen mellan lönerna för arbetstagarna

på verkstadsgolvet och den högsta ledningen i
företagen. Det är likaså viktigt att kunna jämföra
ämbetsverkens chefslöner med företagens. För
det här behövs nödvändigtvis inte personifierade
uppgifter. Det räcker med att få en uppfattning
av lönegapet och hur det utvecklats. Dessutom
framgår vd-lönerna av börsbolagens årsrapporter. Problemet är likväl att inte särskilt många läser årsrapporterna.

”Det som däremot har betydelse är relationen mellan lönerna för arbetstagarna
på verkstadsgolvet och den högsta ledningen i företagen. Det är likaså viktigt
att kunna jämföra ämbetsverkens chefslöner med företagens.”
Det som är lika väsentligt i dagens startupekonomi är att kunna bilda sig en uppfattning
om företagsuppköp och försäljningsbeloppen av
dem och hur de kan tänkas inverka på grundarnas inkomster. Att beivra aggressiv skatteplanering och dess följder bör ju ligga i allas intresse,
eftersom den eroderar skattebasen.
Dessutom kan det tilläggas att för den som
är oroad över grannens plötsliga välståndsökning mottar Skatteförvaltningen anonyma meddelanden eller angivelser sedan början av 2015.
Dessa beräknas uppgå till cirka 10 000 per år. 17)
Skatteförvaltningen har lanserat en lätt ifylld
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blankett ”Anna vihje verovilpistä” på sin hemsida Vero Skatt.
En publicering av de hundra personer som
förtjänar mest med namns nämnande kan också ifrågasättas. Frågan är om inte anonymiserade
uppgifter tjänar samma syfte? Det enda som kanske är intressant är att se om något nytt namn
dyker upp bland de traditionella namnen. Eller är det så?

Avslutande reflektioner
Rättsläget för det elektroniska utskicket verkar
att ha klarnat trots att förvaltningsdomstolens
beslut framstår som något motstridigt. Dessutom återstår ännu ett eventuellt utslag av HFD.
Å ena sidan får alltså skatteuppgifterna kombinerade med namn inte distribueras elektroniskt,
men å andra sidan får namnen på de personer
som anhållit om sekretessbeläggning i sig skickas ut. Detta underlättar mediernas ansträngningar då de besöker skattebyråerna för uppgifter rörande de som förtjänat över 100 000 euro.
Principfrågan om skatteuppgifternas offentlighet kvarstår likväl. Eller borde man säga de
personifierade skatteuppgifternas offentlighet.
Det verkar nämligen inte i dagsläget att finnas ett särskilt stort motstånd mot offentlighet i sig. Så länge aggressiv skatteplanering är
möjlig förtjänar nog samhället, och därigenom
de enskilda, på att beskattningen är möjligast
transparent. Också de som tillhör höginkomsttagarna liksom företagen tjänar på ett fungerande samhälle där alla har tillgång till utbildning och hälsovård samt en hållbar miljö. Detta bidrar utan tvekan till att minska på sociala spänningar.
Vid en kostnads-intäktsanalys uppvägs, vågar
jag tro, den eventuella olägenhet som en årlig
publicering av individuella skatteuppgifter innebär, som dessutom rätt snabbt klingar av, med
vem som bidrar till skatterna, det vill säga finansierar vår välfärd.
Väsentligt vore därtill att föra en kontinuerlig
debatt om skattenivån för de olika inkomstgrupperna, kapitalskattens relation till inkomstskatten, kommunalskattens utformning och den allmänna skattegraden. Likaså borde äntligen en
rensning av de olika företagsstöden ske. Men det
är en annan historia.
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Fotnoter
1 ) I skrivande stund, d.v.s. i slutet av september 2021, lär
ca 1 000 personer enligt Skatteförvaltningen ha lämnat
in en motivering till att hen motsätter sig en elektronisk
överföring av skatteuppgifterna.
2) 30.12.1999/1346.
3) Se vero.fi, ”Voit vastustaa vuoden 2019 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille”. Det är ca
70 000 personer som uppfyller kriteriet om en årlig inkomst på över 100 000 euro.
4) Se fotnot 2.
5) April 2021. Se Tuomioistuinlaitos, 20.4.2021, oikeus.fi och Verotietojen julkisuus, verona.fi. Besökt bägge
16.9.2021.
6) Uppgiften erhållen av HFD:s registratur 17.9.2021.
7) Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotusta koskevien tietojen julkisuudesta, salassapidosta ja luovuttamisesta, Luonnos 3.1.1996.
8) Se Max Oker-Blom, Bakom rätten – en rättsekonomisk
argumentationsmodell, Joensuu 2002, s. 244–46, där jag
diskuterar frågan.
9) Memorandumet är skrivet av specialrådgivare AnnaRiitta Wallin. Se hänvisningen i fotnot 7 s. 54–55.
10) Se likväl vid fotnot 5.
11) Se veronmaksajat.fi, Tulonsaajien, tulojen ja tuloverojen jakauma tuloluokittain 2019. Källan till dessa uppgifter är Skatteförvaltningen. Besökt 16.9.2021.
12) Se veronmaksajat.fi, Henkilöiden tuloverot maksajaryhmittäin 2019. Källan till dessa uppgifter är Skatteförvaltningen. Besökt 16.9.2021.
13) Se veronmaksajat.fi, Verokertymät 1980–2020, % suhteessa BKT:een. Källan till dessa uppgifter är Statistikcentralen. Besökt 16.9.2021.
14) Se veronmaksajat.fi, Kokonaisveroaste OECD-maissa
vuonna 2019, % suhteessa BKT:een. Besökt 16.9.2021.
15) Se fotnot 8.
16) Sannfinländarna har rentav hävdat att förteckningarna bidrar till att ”vänstervrida” samhället. Se Kai Hirvasnoro i Kansan uutiset 4.11.2020 ”Perussuomalaisista uusi
näkökulma verojulkisuuteen: ohjaa kansalaisten ajattelua
vasemmistolaisemmaksi”. Det här har bl.a. enligt Sannfinländarnas gruppordförande i riksdagen Ville Tavio att göra med att då inkomsterna redovisas såsom bruttobelopp framstår inkomstskillnaderna som mycket större.
17) Karoliina Marttala, Moni vinkkaa verottajalle naapuristaan – sähköinen lomake triplasi ilmoitukset, Yle
17.8.2015.

Ekon.dr Eva-Lena
Lundgren-Henriksson

är forskardoktor vid Institutionen för
företagsledning och organisation vid
Hanken Svenska Handelshögskolan.

Ekon.mag. Eleonor Hedström
är Senior Manager vid Wärtsilä
Energy och arbetar med
affärsutveckling.

Efter coronapandemin:
omorganisering för framtiden och
öppen dialog om hållbarhet
Covid-19-pandemin har
tvingat företag att snabbt
utveckla verktyg för att hantera den pågående globala
krisen. Ur pandemin har betydelsefulla innovationer fötts
men frågan är om dessa kan
utvecklas till spelförändrare
inom industrin. Teknologibolaget Wärtsiläs plattform Energy
Transition Lab är ett exempel
på en öppen datamiljö som
utvecklats för att förstå hur
marknaden förändrats.

Industrin har ägnat mycket av de senaste nio månaderna åt att anpassa sig till extraordinära omständigheter. Vaccinet kommer inte att avsluta kampen mot
covid-19-pandemin men det erbjuder en förhoppning om en tid där vi kan planera mera långsiktigt.
Vi ser nu att kostnaderna av föroreningar och fördelarna med hållbarhet lyfts fram runtom i världen, till
exempel är EU-länderna samt Storbritannien enade
om klimatförändringarna. Vi ser hur Indien och Kina nu investerar i förnybar energi. USA övergår från
kol till nya tekniker såsom batterilösningar och teknologier för avskiljning av koldioxid och elfordon.
Covid-19-pandemin har ökat digitaliseringen och
till följd har teknologier snabbt utvecklats och i stor
utsträckning tagits i bruk inom branscher såsom detaljhandeln men även inom vården och utbildningssektorn. Pandemin har även medfört en ökad allmän
diskussion kring framtida sätt att arbeta, att organisera arbetsplatser och utbildning samt nya sätt att
erbjuda produkter och tjänster till kunder och övriga intressenter. Experter förutspår att mycket komEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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mer att kvarstå även efter pandemins slut. Vi befinner oss således mitt i ett paradigmskifte och
möjligheterna till förändring av kompetenser är
stora. Företagsledare ställs nu inför en radikalt
förändrad framtidsbild och medföljande strategiska frågeställningar. En sådan trängande frågeställning som pandemin har lyft upp är hållbarhet och den globala omställningen.

”Pandemin har även medfört en ökad
allmän diskussion kring framtida sätt
att arbeta, att organisera arbetsplatser
och utbildning samt nya sätt att erbjuda
produkter och tjänster till kunder och
övriga intressenter.”
Vi kan nu se att många länder i sina återhämtningsplaner avser att driva igenom ambitiösa miljöpolitiska förändringar. Kina lovade
2020 att minska sina koldioxidutsläpp till noll
till 2060. USA:s president Joe Biden har tillkännagivit investeringsplaner på 2 biljoner dollar.
Europeiska unionen har höjt sina klimatambitioner för 2030 och åtagit sig att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. Finland har en av de mest ambitiösa målsättningarna i världen då vi avser att vara klimatneutrala 2035. Övergången från fossila bränslen kommer att kräva en förändring i energiproduktion
och industriella processer.
Covid-19-pandemin har tvingat företag som
traditionellt inte karaktäriseras av smidighet att
snabbt utveckla verktyg för att hantera den pågående globala krisen. Ur pandemin har betydelsefulla innovationer fötts, men kan dessa utvecklas till potentiella game changers, eller spelförändrare, inom industrin? Syftet med denna artikel är att diskutera möjligheten av pandemiverktyg och att erbjuda nya perspektiv på
framtida marknader och hållbarhet. Dessa tankar illustreras genom teknologibolaget Wärtsiläs
Energy Transition Lab 1), en extern plattform som
utvecklades vid covid-19-pandemins början och
som har rönt stor uppmärksamhet globalt.
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Grundläggande information
om elmarknaden
I pandemins början var osäkerheten stor kring
påverkan på samhället, företag och individer. Inom ett par veckor blev det dock tydligt att detta
skulle bli mera bestående. Wärtsilä, en världsledande leverantör av teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna, blev tvunget att omorganisera arbetet
på kontoret och fältet. Restriktionerna försvårade leveranser och servicearbetet. Detta resulterade även i snabbare implementering av digitala
verktyg för att arbeta mera på distans.
I dagens samhälle är tillgången till information ibland en utmaning. Wärtsilä, såsom många
företag inom industrin, använder olika rapporter
för att bygga upp förståelse av marknadsläget.
För att hjälpa ledningen och organisationen sammanställdes på veckobasis uppdatering om pandemins inverkan på marknaden. Genom denna
process föddes idén om covid-19-sjukdomens inverkan på energisystemet.
Genom åren har Wärtsilä byggt upp starka
färdigheter i modellering och kunde därför inom
några veckor bygga upp en plattform med
grundläggande information om elproduktion,
last, överföring och elbalansering 2) som EU:s
medlemsstater lämnar in och Entso-E 3) publicerar. Ett strategiskt beslut togs om att göra plattformen tillgänglig för allmänheten. Det fanns ett
genuint intresse att sprida insikten som företaget
hade tillgång till under den rådande pandemin.
Wärtsilä Energy Transition Lab är således
en öppen datatestmiljö som utvecklades våren
2020. Verktyget uppdateras varje vecka och ger
detaljerad information om elproduktion, efterfrågan och prissättning för till exempel EU-länderna och Storbritannien. Den kombinerar Entso-E-data i en lättanvänd plattform. Användaren
kan också modellera system med högre andel av
förnybara energikällor.
Syftet var och är att synliggöra effekterna av
covid-19 för energibranschen. Det finns ett stort
behov av att förstå hur marknaden förändras.
Var borde man fokusera? Vilka typer av funktioner borde vara redo när marknaden tar fart?
Genom detta kan man identifiera problemområden och markera var miljöpolitiska prioriteringar och investeringar på energimarknaden bör gö-

ras. Verktyget visade ur ett tekniskt perspektiv
att det europeiska elsystemet kan hantera mycket mer förnybar energi än det traditionellt har
klarat av tidigare. Plattformen kan hjälpa industrin, beslutsfattare samt allmänheten förstå hur
pandemin har påverkat elmarknaden och vad
det kan betyda för framtida system.
Plattformen Wärtsilä Energy Transition Lab är
öppen för alla och ger lätt en generell överblick
av olika parametrar såsom den totala belastningen, andelen förnybar energi, koldioxidintensitet
och medelpris. För att allmänheten snabbt skulle kunna tolka datan publicerades varje vecka en
uppdatering av de mest relevanta iakttagelserna. Wärtsilä hade sedan förut gjort modeller för
optimala energisystem, uppbyggda av så mycket förnybara energikällor som möjligt. I Wärtsilä
Energy Transition Lab kunde man visa att dessa
modeller även fungerar. Man kunde även se att
oflexibla källors roll såsom kolkraftverk sjönk
kraftigt. Tack vara företagets öppenhet att dela
denna information med andra blev Wärtsilä refererad till i prestigefyllda medier såsom Financial
Times, Forbes och BBC, och som ett B2B-företag
kom Wärtsilä närmare allmänheten.

Nya konsumtionsvanor
och verksamhetsidéer
Till följd av covid-19-pandemins restriktioner
och ökade distansjobb förändrades snabbt konsumenters vanor, så även verksamhetsförutsättningarna i många branscher. Ett exempel är matvaruaffärer som började erbjuda nya tjänster såsom hemkörning eller pick-up. Över ett år in i
pandemin står det dock klart att mycket pekar på
att dessa förändringar är bestående. En undersökning gjord vid Åbo Akademi 4) inom forskningsprojektet Packages Heroes visar att fyra av
fem tillfrågade anser sig ha ändrat sina konsumtionsvanor under pandemin på grund av risken
för att smittas av viruset, men även till följd av
en ökad matkonsumtion i hemmet. 80 procent
uppgav att deras förändrade vanor är bestående.
Pandemin ökade konsumenters medvetenhet
om hur livsmedel skyddades av förpackningar
och samtidigt förpackningarnas negativa miljöpåverkan – det samlades mera livsmedelsförpackningar och således plast i hemmet. Studien
konstaterar att miljömedvetenheten gällande

”Verktyget visade ur ett tekniskt
perspektiv att det europeiska elsystemet
kan hantera mycket mer förnybar
energi än det traditionellt har klarat av
tidigare. Plattformen kan hjälpa industrin, beslutsfattare samt allmänheten förstå hur pandemin har påverkat
elmarknaden och vad det kan betyda
för framtida system.”
livsmedelsförpackningar har ökat och om detta
verkligen blir bestående efter pandemin kan det
bidra till utvecklandet av nya hållbara förpackningslösningar samt påverka återvinning och avfallshantering.
Likaså är Wärtsiläs plattform ett exempel på
hur (påtvingade) förändrade konsumtionsvanor
till följd av pandemin kan föda nya verksamhetsidéer. Plattformen är dock specifikt intressant genom att förändrade konsumtionsvanor synliggörs till industrin och allmänheten, samt explicit kopplas till hållbarhet och förnybar energi.
Osäkerhet är något ständigt närvarande och
som företag måste hantera. Osäkerhet som strategisk faktor kan vara en katalysator för nya inriktningar och konkurrensfördelar om den kan
tas i betraktande i strategisk planering, visualiseras och konkretiseras. Detta förutsätter dock
att dess gränser är definierbara. Men vad händer
när osäkerheten inte tycks ha ett slut? Den eskalerande klimatkrisen samt den pågående globala
pandemin är båda exempel på vad som på engelska benämns som grand challenges eller wicked
problems inom organisations- och strategiforskning. Dessa grand challenges, eller stora utmaningar, är globala och påverkar stora populationer, karaktäriseras av en hög grad av komplexitet, kräver beslut trots en hög grad av osäkerhet,
och kan till synes verka omöjliga att lösa. De är
därmed bestående systemproblem som ingen organisation eller population ensam kan lösa. 5)
Klimatkrisen anses av forskare vara en utmaning av extremare slag på grund av dess omfattEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Det europeiska elsystemet kan hantera mycket mer förnybar energi än det har klarat av tidigare.

ning och snabbt krympande tidsram. Ett stort
steg för organisationer och företag är att artikulera dessa stora utmaningar genom att informera och inspirera aktörer att kollektivt bidra till en
lösning. Det argumenteras för öppna former av
organisering och strategier, där flera aktörer över
organisationsgränser involveras i arbetet för att
lösa dessa utmaningar. Detta görs bland annat
genom att skapa kollektiv meningsfullhet och
för det krävs att en arkitektur skapas för deltagande, från vilken vår uppmärksamhet om vilka
kriser mänskligheten ställs inför kan förstärkas.

Mot samarbete och ökad diskussion
Pandemin har haft en inverkan på hur vi – som
företagsledare, anställd eller konsument – föreställer oss framtiden. Skapandet av mentala riktlinjer för framtiden har försvårats till följd av
34

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021

den utdragna osäkerheten. Individer samt företag skapar mening för vår existens på basis av
vad som har varit i det förflutna, vad som potentiellt finns i framtiden, samt vilka signaler som
finns att tillgå runtomkring oss.
Ett narrativ är ett mentalt och diskursivt verktyg som placerar en individ eller ett företag inom
en pågående historia, en helhet 6). Specifika narrativ dominerar olika tidsepoker och influeras av
rådande samhällsdiskurser. Narrativ ger ramarna för vad som är normen och därmed meningsfullt; de influerar hur ett företag ser på sin (industris) roll i samhället. Pandemin öppnar upp
för en förstärkning av hållbarhetsdiskursen genom den ökade förståelsen för hur aktörer tillsammans ingår i en av vår tids stora utmaningar, det vill säga klimatkrisen.
Så hur tacklar man dessa stora utmaningar?

Forskningens svar är samarbete och ökad diskussion. De stora utmaningarna kräver koordinering och kollektiv ansträngning från många
aktörer samt klart definierade mål – såsom vi ser
relaterat till klimatkrisen. Plattformar som grundar sig i ett syfte att synliggöra och artikulera en
stor utmaning och att uppmuntra konsumenter
att fokusera på denna, är en bas där en kollektiv
förståelse kan börja gro.
Vi har under senaste år fått ta del av en riktning inom strategiforskningen som argumenterar för strategi som öppen, transparent och innefattande allmän diskussion – inom samt utanför företag. Strategiarbete äger inte endast rum
bakom stängda dörrar utan blir inkluderande
och stöds av teknologi som möjliggör att en stor
massa kan ta del av det. Det argumenteras för att
öppna strategier är ett nytt och relationellt sätt
att göra strategi på. 7)

”Strategiarbete äger inte endast
rum bakom stängda dörrar utan blir
inkluderande och stöds av teknologi
som möjliggör att en stor massa
kan ta del av det.”
Öppna strategier handlar till stor del om kollektivt meningsskapande, att formulera en gemensam syn och att skapa engagemang. Detta
innefattar att öppna upp delar av kommunikationsprocesser till andra aktörsgrupper och publiker som inte tidigare varit inkluderade i strategiarbete. Det inkluderar också att få information från den externa omgivningen som kan användas av organisationen.
Plattformen som presenterats är ett exempel
på just detta. Wärtsilä Energy Transition Labs
syfte att skapa transparens och att öppna upp
för en dialog med externa intressenter är ett gott
exempel på hur förändrade konsumtionsvanor
synliggörs och en diskussion kan inledas om hur
individers, företags och samhällets intressen är
sammankopplade. Från denna plattform skapas
en möjlighet för en kollektiv insikt om det globa-

la omställningsarbete som krävs i klimatkrisen.
Information om trender som synliggörs kan även
stöda företaget och dess samarbetspartners i det
gemensamma utvecklandet av framtida hållbara teknologier och innovationer.
För att kunna tackla pandemier och klimatkriser krävs samarbete och en kollektiv insikt
på industrinivå och i samhället. Detta inkluderar både producenter och konsumenter som gemensamt formar ett nytt industrinarrativ. En god
början är att öppna upp plattformar och allmän-

na kanaler och skapa en transparent och gemensam dialog.

Fotnoter
1) https://www.wartsila.com/energy/transition-lab
2) Elbalansering betyder att det tillförs lika mycket elektricitet till kraftsystemet som det förbrukas.
3) European Network of Transmission System Operators,
förkortat Entso-E, är en organisation där 43 stamnätsföretag (även kallade TSO:er) från 36 länder i Europa är medlemmar. https://www.entsoe.eu/
4) Ur Vetenskapsmagasinet Meddelanden från Åbo Akademi, Nr 2, Juni 2021
5) För mera information om dessa tankegångar och exempel kring forskning om grand challenges se: George,
G., Howard-Grenville, J. Joshi, A. & Tihanyi, L. (2016). Understanding and tackling societal grand challenges through management research. Academy of Management
Journal, 59(6): 1880–1895.
6) Dessa tankar återfinns till exempel i följande artiklar
vilka presenterar olika forskningsströmmar inom narrativ
forskning: Rhodes, C. & Brown, A.D. (2005). Narrative, organizations and research. International Journal of Management Reviews, 7(3): 167–188.
Vaara, E., Sonenshein, S. & Boje, D. (2016). Narratives as
sources of stability and change in organizations: Approaches and directions for future research. The Academy
of Management Annals, 10(1): 495–560.
Framstående pionjärer inom narrativ och meningsskapande har bland andra varit forskarna David Boje, Barbara Czarniawska och Yannis Gabriel.
7) Se till exempel: Hautz, J., Seidl, D. & Whittington, R.
(2017). Open strategy: Dimensions, dilemmas, dynamics.
Long Range Planning, 50(3): 298–309.
Tavakoli, A., Schlagwein, D. & Schoder, A. (2017). Open
strategy: Literature review, re-analysis of cases and conceptualisation as a practice. Journal of Strategic Information Systems, 26: 163–184.

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021

35

Linda Annala Tesfaye

är projektforskare vid Hanken Svenska
handelshögskolan. Skribenten doktorerade på Hanken i maj 2021 och artikeln
bygger på hennes avhandling Global
Thirst for Governing Water: Technologies,
Innovations and Drinking Water
Governance in India and Ethiopia.

Global törst för förvaltning av
vattenresurser – relationer och
innovationer i Indien och Etiopien
Vid samproduktion skapar
staten, privata aktörer och
medborgare offentliga tjänster såsom dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningen
formas av samhälleliga relationer och människors roll i
vattenförvaltningen. Maktförhållandet mellan staten
och lokalsamhället är ojämlikt
och leder till exploatering
mellan de samproducerande
aktörerna.
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Jag skulle vilja börja den här artikeln med en fråga:
Vad betyder vatten för dig? Detta var också frågan från
Förenta nationernas kampanj för världsvattendagen i
mars 2021. Som forskare som studerade vattenförhållanden var jag – kanske naivt – hoppfull om den här
kampanjen. Jag var hoppfull, för trots utredningens
individualiserande tendenser kan frågan hjälpa till att
erkänna de olika betydelserna som är knutna till vatten. En mångfald av betydelser är viktig i en diskussion som ofta domineras av statscentrerade eller miljöliberalistiska betydelser kopplade till vatten (Bakker,
2005).
När vi lyssnar på regeringarnas språk, de så kallade statscentrerade betydelserna, märker vi hur normalt
det är att tala om vatten som en resurs. En resurs som
väntar på att utnyttjas för jordbrukets, elproduktionens
eller kanske industrins behov. Vatten inramades som
en resurs redan i början av 1900-talet (Linton, 2006).
I ett USA-relaterat sammanhang på den tiden, genom
att definieras som en resurs, blev vatten känt för staten
på ett sätt som gjorde det till ett objekt för mätning och

beräkning. Den kvantitativa synen på vatten förstärkte inte bara kopplingen mellan ekonomisk
tillväxt och vattenanvändning, utan lade också
grunden för att göra vatten till ett naturligt och
universellt knappt biofysiskt ämne.
Under stora delar av 1900-talet mobiliserades
vatten som en strategisk resurs i många samhällen som genomgår modernisering, fortsatt exploaterande kolonialism, industrialisering, urbanisering och intensifiering av jordbruket. Storskalig vatteninfrastruktur som konstgjorda sjöar, dammar och underjordiska reservoarer byggdes runt om i världen. När industrialiseringens
mönster i det globala Nord och Väst förändrades
och skadorna av de hydrauliska ingenjörsprojekten på naturen började visa sig, var en förändring nödvändig.
Det ekonomiska systemet var exploaterande
genom att förstöra naturen. Ekonomisk tillväxt
behövde vatten, och behöver det fortfarande, eftersom vatten både är en kran för inmatning och
ett avlopp för avfall av produktion. Dessutom
uppfattades staten misslyckas politiskt med att
skydda naturen och vattnet i en reglering av resurser, vilket skulle lova både ekonomiska och
miljömässiga mål via marknadsmekanismer.
Detta ledde till den så kallade miljöliberalismen
för vatten från 1970-talet (Bakker, 2005). (Miljöliberalismen talar för att en fri marknad är bättre på att lösa miljöproblem än staten, översättarens anmärkning.)

Vatten blev en allt mer knapp resurs
Miljöliberalismen, som en del av bredare nyliberala diskurser för resurshantering, gav hopp om
en moralisk sammansmältning av ekonomisk
tillväxt, effektivitet och miljövård. Vatten förvandlades gradvis från en resurs till att vara en
del av ”miljön” i industrialiserade sammanhang.
Vatten behövde skyddas, och det blev en alltmer
knapp resurs. Enligt logiken att vatten var en allt
knappare resurs, krävdes en effektiv förvaltning
och efterfrågestyrd utveckling av infrastruktur:
I förening med en uppfattning om statligt misslyckande kunde bara den privata sektorn tillhandahålla strukturerna.
Staten skulle fortfarande vara närvarande i
olika grad, eftersom marknader och stater skulle ha kompletterande roller. Betydelsen av insti-

”Under stora delar av 1900-talet mobiliserades vatten som en strategisk resurs i
många samhällen som genomgår modernisering, fortsatt exploaterande kolonialism, industrialisering, urbanisering
och intensifiering av jordbruket.”
tutioner, reglering, demokratiska regimer och civilsamhället betonas – åtminstone i teorin. Enligt effektivitetsargumentet för vattenhantering
måste vatten prissättas till sina fulla ekonomiska och miljömässiga kostnader om det ska allokeras till användningsområden med det högsta värdet och hanteras lönsamt. Därför prioriteras inom miljöliberalismen ekonomisk effektivitet för vattenanvändning framför tillgång eller
rättvisa. (Bakker, 2005)
För att återkomma till frågan ”Vad betyder
vatten för dig?” lämnade mig världsvattendagskampanjen om vattnets olika betydelser i slutändan besviken. Jag blev besviken när jag läste
Förenta nationernas världsutvecklingsrapport
för vatten med titeln ”Värdering av vatten”. Den
belyste behovet av att förena olika betydelser av
vatten. Olika vattenkällor, användning av vatten
för mat och el, kulturella och andliga betydelser
av vatten, behov av dricksvatten, gjordes i denna rapport alla mätbara genom metoder för att
tilldela värde till olika slag av vatten.
Argumentet säger att styrning av vattenresurser med flera värden skulle hjälpa till att uppnå vattenrelaterade mål, vilket för närvarande
har misslyckats på grund av bristen på fullständig representation av de olika värdena på vatten
(UN World Water Development Report, 2021).
Skulle processen att tilldela värde lösa de motstridiga intressena och behoven för olika slag av
vatten? Särskilt i ett fall där det är de bredare politiska och ekonomiska konstellationerna som i
första hand har orsakat vattenproblem?

Vatten är inbäddat i sociala relationer
För att citera Audre Lorde från ett annat sammanhang: Mästarens verktyg kommer aldrig att
demontera mästarens hus. Genom att ekonoEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Vattenpump i Amhara-regionen i norra Etiopien. Linda Annala Tesfaye arbetade i två år med ett bilateralt
utvecklingssamarbete kring dricksvattenförsörjning.

miskt värdera dricksvatten och till exempel ställa dricksvattnets betydelse och värde i ett motsatsförhållande till vatten för jordbruksändamål,
kan vi aldrig komma närmare den större bilden
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av att analysera och förändra systemen som orsakar ojämlikhet kring vatten. Istället för att reducera olika slags vatten till ett enda vatten med
ett visst värde i olika sammanhang, måste vi för-

”Befintlig forskning har visat att vatten
verkligen är mycket motståndskraftigt
mot till exempel ekonomisk värdering.
Vatten är en livsuppbärande substans
som kontinuerligt omvandlas, och dess
biofysiska och sociokulturella egenskaper gör det särskilt resistent mot
värdering och att bli omvandlat till
handelsvara.”
stå vatten som inbäddat i sociala relationer.
Med hänvisning till Jamie Lintons arbete: ”Att
framställa vatten som något som saknar socialt
innehåll – det vill säga som en del av naturen,
en naturresurs eller en vara – gör att naturen kan
användas som förklaring till vattenbrist istället
för till exempel den ojämlika tillgången till vattentjänster i städer.”
Vatten existerar helt enkelt inte, utan det
produceras, det görs genom mänskliga processer. Det finns inget universellt vatten, men olika slags vatten. Som Jamie Linton och Jessica
Budds och andra har hävdat, är vatten inte ett
ting utan en process.
Hur ska vi då göra vatten mer socialt? När
jag tänker på vatten brukar jag drömma om fritt
flödande floder, uppfriskande regn, kristallklara
dammar och sjöar. Någon annan kanske tänker
på ett glas vatten. Dessa sega fantasier är tomma
på människor, de saknar vattnets sociala sammanhang. Sedan 1980-talet har vattenstudier
faktiskt rört sig i en mer social riktning, vilket
belyser människors och beslutsfattandets roll.
Varför är dessa icke-mänskliga bilder av vatten då så beständiga? För att när vi gör vatten
asocialt, tekniskt, naturligt och abstrakt i sin
singularform, försvagar vi samtidigt möjligheterna att göra det politiskt. Politik är, sett i denna avhandling, ett brett begrepp som hänvisar
till det sätt på vilket vi ständigt konstituerar den
sociala världen på sätt som utesluter andra sätt.
Singulärt, objektivt vatten är en sedimenterad

kraft där man har glömt bort att världen är politiskt konstruerad. Men detta är inte att säga att
vatten är opolitiskt för alla.

Resistent mot ekonomisk värdering
Det pågår flera politiska strider kring vatten i
världen just nu. De politiska konflikterna kring
den stora dammen i Etiopien som påverkar hela Nilen; efterdyningarna av det kontaminerade dricksvattnet i Flint i Michigan i USA; berövandet av och den omänskliga omvandlingen av
vatten till handelsvara i Palestina; föroreningarna av sjöar runt Sotkamo i Finland på grund av
Talvivaara-gruvan.
Listan skulle kunna fortsätta och fortsätta.
Oavsett om vi vill se det eller inte, är vatten i
vissa ögonblick i sig politiskt. Som noterats av
Karen Bakker är det lagt över de sociotekniska
relationerna genom vilka politiska processer utvecklas.
Befintlig forskning har visat att vatten verkligen är mycket motståndskraftigt mot till exempel ekonomisk värdering. Vatten är en livsuppbärande substans som kontinuerligt omvandlas,
och dess biofysiska och sociokulturella egenskaper gör det särskilt resistent mot värdering och
att bli omvandlat till handelsvara. Det är svårt
att fastställa en privat äganderätt över ett flytande ämne som kännetecknas av en hög grad
av folkhälsa och miljöeffekter, vars kostnader är
svåra att beräkna.
Introduktionen av vatten på aktiemarknaden
på Wall Street i december 2020, till exempel, var
ett steg för långt i processen med att göra livet
till en handelsvara. Den här händelsen upptände ilska och motstånd över hela världen. På motsvarande sätt kan det vara omöjligt att hitta ett
exempel på fullständig privatisering, kommersialisering, omvandling till handelsvara och finansialisering av vatten i världen.
Men privat äganderätt kan fastställas för vatteninfrastruktur eller teknik som hanterar vatten. Vattnets betydelser förändras eftersom de
korsas med betydelser kring teknik som används
för att producera vatten. Ekonomiska värden för
storskaliga dammar, vattenfilter i hushåll, avsaltningsanläggningar eller vatten på flaska är
mycket lättare jämförbara än ekonomiska värden för vatten i sig.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Samproduktion och samskapande
med olika aktörer
Frågan blir då hur vi ska förändra våra samhällen så att vi kan erkänna specifika, politiskt
relaterade vatten och tekniska diskursers inflytande på uppfattningen av vatten. Avhandlingen Global Thirst for Governing Water: Technologies, Innovations and Drinking Water Governance in India and Ethiopia, undersöker kopplingarna mellan vattenteknik, innovationer och
de senaste reformerna inom vattenförvaltning
i Indien och Etiopien. Det övergripande syftet
är att förstå processerna för dricksvattenstyrning och hur användning och praxis relaterade
till dricksvattenteknik och innovationer är socialt konstruerade i de studerade sammanhangen. Särskilt fokus ligger på att samfund och individer i allt högre grad deltar i dricksvattenförsörjningen via styrning genom samproduktion
och samskapande.
Samproduktion betyder att staten, privata aktörer och medborgare tillsammans producerar
offentliga tjänster såsom dricksvattenförsörjning. Vid samskapande är slutanvändarna aktivt
involverade i olika faser av produkt- eller tjänsteutvecklingsprocesser, till exempel i utformningen av dricksvattenteknik tillsammans med aktörer i den privata sektorn.
De omtvistade diskussionerna om samproduktion och samskapande påverkar statliga och
privata aktörer och slutanvändare när det gäller
att skapa en betydelseram för dricksvattenteknik och innovationer. Avhandlingen omfattar två
empiriska fall från staden Ahmedabad i Indien,
Amhara-regionen i Etiopien och en konceptuell
artikel om projektet för att samskapa resurssnåla
innovationer. Tre specifika forskningsfrågor behandlas i avhandlingen:
1. Hur gör statliga och privata aktörer och representanter, liksom slutanvändare, för att socialt
konstruera praktiker för dricksvattenförvaltning
i de studerade sammanhangen?
2. Hur påverkar styrelseformen a) samproduktion och b) samskapande de statliga aktörerna,
den privata sektorn och slutanvändarna när det
gäller att sätta upp en betydelseram för dricksvattenteknik och innovationer?
40

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021

3. Vilka diskurser använder sig resurssnåla innovationer av, och vad är konsekvenserna av de nuvarande betydelserna som är knutna till termen?
Studien bygger på intervjuer, diskussioner i
fokusgrupper och policydokument i de studerade sammanhangen. I Ahmedabad ägde intervjuer och diskussioner i fokusgrupper rum med
slutanvändare, statliga aktörer och vattenfilterföretagare. I Etiopien intervjuades slutanvändare, medlemmar i kommittéerna för vatten, sanitet och hygien, statliga aktörer, representanter för icke-statliga organisationer, reservdelsleverantörer och hantverkare. Genom att använda
flera metoder bidrar avhandlingen till den tvärvetenskapliga litteraturen om vattenstyrning och
till det nya forskningsområdet kring resurssnåla
innovationer.

Exploatering bland samproducerande
aktörer
I staden Ahmedabad behandlar nära 90 procent av invånarna själva sitt dricksvatten. Enskilda hushåll görs ansvariga för att lösa problemet med vattenkvaliteten på egen hand. I
denna process skulle hushåll med ekonomiska
möjligheter vända sig till den privata marknaden för att hitta lösningar – till exempel omvänt
osmosfilter som jag studerade som ett exempel
på resurssnåla innovationer – på deras dricksvattenproblem.
I Etiopien har det finska bilaterala utvecklingssamarbetet främjat samhällsstyrd dricksvattenförvaltning på landsbygden sedan början
av 1990-talet. Jag arbetade personligen i projektet Community-led accelerated wash (Cowash),
finansierat av Finlands utrikesministerium och
Etiopiens regering, i två år och ville undersöka ämnet. På global nivå är Etiopien fortfarande
bland dem med minst tillgång till säkert dricksvatten för befolkningen.
Denna avhandling bidrar till diskussionerna om samproducerat dricksvatten genom att
integrera ett statligt ramverk för att analysera
hur makten fungerar bland ett brett spektrum
av samproducerande aktörer. När det gäller resurssnåla innovationer visade avhandlingen hur
dricksvattenförsörjning genom samskapade, resurssnåla hushållsvattenfilter formade och for-

”Avhandlingen finner att behovet av
konsensus och överenskommelse mellan
en rad olika aktörer tenderar att avpolitisera ojämlika maktförhållanden och
leda till exploatering bland de
samproducerande aktörerna.”
mades av samhälleliga relationer och människors roll i vattenförvaltningen.
Avhandlingen finner att behovet av konsensus och överenskommelse mellan en rad olika
aktörer tenderar att avpolitisera ojämlika maktförhållanden och leda till exploatering bland de
samproducerande aktörerna. Genom min forskning fann jag att när dricksvatten samproduceras bland en mängd olika aktörer kan ordförrådet för samhällsstyrning anslås för att (åter)producera maktstrukturer och stärka statens makt i
förhållande till lokalsamhällen i Etiopien.
Avhandlingen bidrar också till det nya forskningsområdet kring resurssnåla innovationer.
Resurssnåla innovationer framställs vanligtvis
som innovationer som drivs av knappa resurser
och regionala fattigdomsförhållanden. Ett typiskt exempel är Mitticool, ett lerkylskåp som inte kräver el och kostar mindre än 50 amerikanska dollar.
I min forskning fann jag att sättet att tala om
att skapa resurssnåla innovationer mellan företag och ”de fattiga” bidrar till att styra och utnyttja de fattiga. Den emancipatoriska potentialen i gräsrötternas ursprungliga artikuleringar
av resurssnåla innovationer skulle kunna återfås genom att flytta diskursen bort från företagsaktörer. Detta skulle innebära att mer vikt måste läggas vid ”de fattiga” när de ägnar sig åt resurssnåla innovationer för att försöka balansera
de redan existerande globala maktobalanserna
mellan företag och lokalsamhällen.

exploatera ”de fattiga” på ett sätt som främjar
”välståndsskapande” och ”ekonomisk utveckling” enligt elitdrivna definitioner. Det hegemoniska sättet att förstå samskapade resurssnåla innovationer väcker oro över ökad potentiell
utvinning, utnyttjande och uppskalande av ett
”kreativt hållbarhetsvärde”, som tas från individer eller samhällen.
Den diskursiva övergången från vattenhantering till vattenstyrning under de senaste decennierna återspeglar ett ökande behov av att erkänna att vatten är involverat i ett brett spektrum av
sociala aktörer. Det är inte bara statliga myndigheter och ingenjörer som arbetar med vatten –
vatten blir allas ansvar. Detta betyder emellertid
inte att vatten bör kopplas till privat ansvar, vilket kan utesluta kollektiva processer mot politiska förändringar i tillhandahållandet av vatten.
Som vattenaktivisten Vandana Shiva har hävdat,
är sättet på vilket vatten konceptualiseras och representeras avgörande för vem som får tillgång
till det och på vilka villkor.
(översättning från engelska: Mikael Kosk)
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Bör inte kopplas till privat ansvar
Som framgår av denna avhandling har resurssnål innovation som begrepp kapats och införlivats i ett hegemoniskt projekt för att styra och
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Många organisationer vill bidra till
ekonomiundervisningen i skolorna
Finländarnas ekonomiska
kunnande ska enligt ett strategiförslag vara bäst i världen år
2030. Avsikten är att så många
som möjligt ska förstå betydelsen av ekonomisk kompetens
i sitt eget liv och kunna fatta
goda beslut med tanke på sin
ekonomi. Många organisationer
känner sig manade att hjälpa
till, speciellt i skolorna.

42

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021

En utredning som Finlands Bank gjorde 2020 visar
att många olika organisationer strävar efter att främja kunskap i ekonomi bland ungdomar genom att
ställa sin expertis till skolornas förfogande. Utredningen var en del av arbetet med en nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland.
Utkastet har under år 2021 varit föremål för fortsatt
beredning vid Justitieministeriet.
I strategiförslaget betonas vikten av att underlätta samarbetet mellan olika aktörer och att ge dem
ökad tillgång till aktuell information. Dessutom bör
verksamheten samordnas bättre än tidigare. Att ett
sådant behov föreligger framgår då man granskar de
mångahanda åtgärder som läggs in för att stöda ekonomiundervisningen i skolorna.
Strategin för ekonomiskt kunnande inkluderar
de myndigheter och övriga offentliga aktörer som
arbetar för att främja medborgarnas ekonomiska
kunnande samt aktörer inom den privata och tredje sektorn. Skolornas undervisning i ekonomi har
koppling till strategin men ingår inte direkt i den.
Det motiveras med att skolorna genomför den läroplan som baserar sig på lagar och förordningar och där har ett centralt mål redan länge va-

Foto: Finlands svenska Marthaförbund

Marthaförbundets ekonomibok En euro i taget delas gratis ut till en årskurs per läroinrättning i andra stadiet.

rit att stärka barnens och de ungas ekonomiska kunnande.
”Multidisciplinära aktörer utanför skolorna
kan stöda genomförandet av läroplanerna och
fortbilda lärarna. På detta sätt omfattas lärarna,
liksom också eleverna på olika skolstadier, av
strategin och har stor fördel av den”, konstateras ändå i strategin.
En ny läroplan har tagits i bruk i gymnasierna den 1 augusti 2021. Timfördelningen har inte
ändrats men flexibiliteten har blivit större, vilket
också möjliggör utökat samarbete med externa
partners. Liksom tidigare finns det inom ramen
för samhällskunskap en obligatorisk kurs i ekonomikunskap, YH2 kallad. Europeisk och global
ekonomi har fått ökad synlighet i den obligatoriska kursen ”Finland, Europa och en värld i förändring” (YH3). Dessutom erbjuder många skolor frivilliga kurser.
Läroplanerna slår fast vad studerande ska lä-

ra sig om samhällslära och ekonomi i gymnasiet.
”Undervisningen i samhällslära fördjupar de studerandes kunskaper om det omgivande samhället och ekonomin samt ger dem förutsättningar
att utvecklas till aktiva och engagerade medborgare”, konstateras det på Utbildningsstyrelsens
webbplats. Generellt sett betonas kontakterna
till den omgivande världen, i synnerhet internationellt samarbete och samarbete med högskolor
och arbetsliv, i högre grad än tidigare.

Grundläggande ekonomiska begrepp
Det centrala innehållet i den obligatoriska kursen i ekonomi är för det första samhällsekonomi och dess aktörer. Detta omfattar också grundläggande ekonomiska begrepp, det samhällsekonomiska kretsloppet och växelverkan mellan privathushåll, företag och samhällsekonomi. Skötseln av den egna ekonomin: sparande, konsumtion och skuldsättning betonas speciellt.
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För det andra får de studerande kunskap om
”marknader, konjunkturer och näringsliv”, som
det heter i läroplanen, inklusive arbete, företagsamhet och företag. Och för det tredje ingår ekonomisk politik, med bland annat utgångspunkter, fördelar och problem med hållbar ekonomisk tillväxt.
I den obligatoriska EU-kursen (YH3) tillkommer som ett allmänt mål att de studerande ska
kunna ”analysera vilka fördelar och nackdelar
globaliseringen och den europeiska integrationen medför i det egna livet och för Finlands ekonomiska och politiska system”. EU:s ekonomiska politik och också regionpolitik är ett av innehållen i kursen.
Vad är det då konkret som erbjuds undervisningssektorn av olika myndigheter och organisationer? Listan här nedan är lång och inte helt
uttömmande.
Gällande fortbildningen av lärare i ekonomikunskap finns det sedan länge ett koncept kallat
Talous tutuksi (Ekonomi i klartext), som riktar
sig särskilt till lärare i historia och samhällskunskap samt matematik-, hushålls- och klasslärare, rektorer, studiehandledare och lärarstudenter. I början av höstterminen anordnar Finlands
Bank, finansbranschens intresseorganisation
Finans Finland, Förbundet för lärarna i historia och samhällskunskap, Utbildningsstyrelsen,
Börsstiftelsen samt Ekonomi och ungdom TAT,
en organisation med syfte att utveckla barns och
ungdomars färdigheter gällande ekonomi och
arbetsliv, fortbildningsdagar. Där får lärare och
andra deltagare aktuell information om läget i
samhällsekonomin, olika centrala trender nationell och globalt, och också tips på nya läromedel och -metoder för undervisningen.

”Flera olika organisationer vill uppmuntra de studerande att ta kontroll
över sin egen ekonomi. Man vill
uppmuntra till arbetande och företagsamhet, men också till sparande
och placeringar.”
44
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Eleven jobbar i en miniatyrstad
Den nya läroplanens målsättning om ökade kontakter mellan gymnasierna och den omkringliggande världen kan på många sätt redan sägas
vara uppfylld då det gäller ekonomikunskap. Redan i grundskolan kommer en stor del av eleverna i kontakt med TAT:s populära Företagsbyn
för sjätteklassister (Yrityskylä). Lärandemiljön
är en miniatyrstad, där eleven jobbar i sitt eget
yrke och får lön för utfört arbete. Eleven fungerar också som konsument och medborgare i det
finska miniatyrsamhället. Företagsbyn finns också för niondeklassister, där eleverna tävlar i att
leda företag på internationella marknader.
Flera olika organisationer vill uppmuntra de
studerande att ta kontroll över sin egen ekonomi. Man vill uppmuntra till arbetande och företagsamhet, men också till sparande och placeringar. Börsstiftelsen har utarbetat ett koncept med så kallade börsambassadörer, som är
15–18-åriga ungdomar som gått ut grundskolan.
Efter att ha fått utbildning av Börsstiftelsen besöker de högstadieskolor i sitt område för att berätta om hur man tar hand om sin ekonomi, sparar och placerar. Programmet inleds med en tre
dagar lång introduktionsutbildning, där ambassadörerna får träffa varandra och olika människor inom ekonomisektorn, lära sig nytt, ”och ta
del av oförglömliga upplevelser och börsambassadörernas gemenskap”, som det heter på Börsstiftelsens hemsida.
TAT har för sin del introducerat Investerarskolan, en ny kurs som varar hela gymnasietiden. Kursen fokuserar på investeringar och aktiesparande, och är uppbyggd i samarbete med
olika aktörer inom finansbranschen. Det är meningen att Investerarskolan lanseras på svenska
under år 2022.
Ung företagsamhet rf har presenterat nya studiehelheter om egen ekonomi och arbetslivsfärdigheter för årskurserna 7–9. I programmen behandlas teman såsom planering av ekonomin,
hållbar utveckling, att söka jobb och att identifiera sina starka sidor. Ung företagsamhet erbjuder också svenska studieprogram och läromedel
för undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap, från småbarnspedagogiken och förskolan upp till andra stadiet
och till och med högskolenivå.

Sporrar att välja ekonomisk
vetenskap

Krävande ekonomitävling
för gymnasier

Helsinki Graduate School of Economics, där Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Hanken slagit samman sina resurser i nationalekonomi, går ytterligare ett steg längre i och med
utarbetandet av en nätbaserad kurs i nationalekonomi, som är riktad till alla intresserade och
speciellt till studerande på andra stadiet. En av
målsättningarna är att stimulera speciellt gymnasiestuderandes intresse för ekonomi, och även
sporra dem till att välja ekonomisk vetenskap
som ett fokusområde i sina högskolestudier.
Också Konkurrens- och konsumentverket
KKV erbjuder undervisningsmaterial för skolorna. Konsumentfärdigheter har enligt KKV
ett nära samband med ekonomiska färdigheter och undervisningen ska bidra till att eleven utvecklas som konsument och får färdigheter som hjälper honom eller henne att sköta
sin egen ekonomi.
Garantistiftelsen och Marttaliitto har utarbetat
gemensamt undervisningsmaterial. På svenskt
håll har Marthaförbundet gjort ekonomiboken
En euro i taget. Boken delas gratis ut till en årskurs per läroinrättning i andra stadiet i samband
med att förbundets ekonomirådgivare håller en
föreläsning vid skolan.
Kreditregistret Suomen asiakastieto har i
samarbete med Nuorten akatemia, en organisation som stöder och stärker unga människors
engagemang i samhället, utarbetat ett material
som heter TarkkaFyrkka, och som också finns
på svenska. Här är målsättningen att hjälpa lite
äldre ungdomar att hålla ordning på sin ekonomi för att undvika problem med speciellt obetalda räkningar som kan leda till betalningsstörningar.
Spel och tävlingar är också en undervisningsform som används i ekonomiundervisningen.
Den redan nämnda Företagsbyn är det kanske
mest kända exemplet. Cashhjälte (på finska Taloussankari) är ett exempel på ett mobilspel för
högstadieelever. I spelet får eleven lära sig spara,
placera och ta kontroll över sin ekonomi. Ungdomarna kan spela spelet självständigt, men det
finns också färdiga lektionsinnehåll för undervisning i klass. TAT, Nordea och Börsstiftelsen
har utvecklat spelet.

Ekonomigurun är en riksomfattande tävling i
ekonomikunskap, vars historia går tillbaka till
1997. Huvudarrangörer är Finans Finland, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära
och Försäkrings- och finansrådgivningen. Den
första tävlingsomgången är en skriftlig tentamen
som hålls vid samma tidpunkt i alla deltagande
gymnasier i landet. Finalen, med de 14 som klarade sig bäst i första omgången, är väldigt krävande. Den består av ett skriftligt prov och en
muntlig del som utgör kulmen av finalen. I den
muntliga delen diskuterar finalisterna parvis. En
av dem kan till exempel få i uppgift att försvara
påståendet ”Nu är det ett bra tillfälle att investera i aktier”, medan den andra kan få det motsatta påståendet, ”Nu är det inte ett bra tillfälle att
investera i aktier”.
Universitet och högskolor formligen tävlar om
de duktiga finalisterna, och till exempel Hanken erbjuder på vissa villkor direktantagning för
den som nått finalplats under de senaste fem
åren. Bland dem som vunnit Ekonomiguru-tävlingen finns Helsingfors biträdande borgmästare Daniel Sazonov.
Generation €uro är en lagtävling i ekonomi
och särskilt penningpolitik för studerande på andra stadiet. Arrangör är Finlands Bank tillsammans med andra centralbanker i eurosystemet.
Liksom i Ekonomiguru är finaldeltagarna ofta
väldigt pålästa och duktiga. Första priset har varit en resa till Frankfurt i Tyskland för att bekanta
sig med Europeiska centralbanken. En skola som
genom åren klarat sig bra i tävlingen är Ålands
lyceum i Mariehamn.
Artikelförfattaren har på Finlands Bank arbetat
med befrämjande av ekonomiskt kunnande.
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Ett pris på koldioxid
får effektivt ner utsläppen
I den nya boken The Spirit
of Green levererar William
Nordhaus sin hittills mest sammanfattande framställning av
hur klimatpolitiska åtgärder
och marknadsekonomi går
ihop. Han lägger in sina ekonomiska modeller i en samhällsfilosofisk ram med etik, rättvisa
och miljö som rättesnören.
Den gröna ekonomin är inte en
separat del av en ekonomisk
kalkyl utan den är inbäddad
i hela samhället med dess
grundläggande värderingar.

Det råder ingen tvekan om att klimatuppvärmningen är den största utmaningen som det ekonomiska
systemet står inför. De hot som är bekanta sedan förut, som föroreningar, ohållbart uttag av naturresurser och befolkningsökning, har inte försvunnit någonstans. Ökningen av koldioxidhalten i jordens atmosfär förutsätter att koldioxiden på något sätt integreras i de ekonomiska modellerna. Det är vad
William Nordhaus, som 2018 delade på ekonomipriset till Alfred Nobels minne med Paul Romer, gjort
i sina studier av sambandet mellan klimat och ekonomisk aktivitet.
Nordhaus är känd för att ha utvecklad den så kal�lade Dice-modellen, som integrerar användning av
fossila bränslen och kolcirkulationen i jordsystemet
i ekonomiska tillväxtmodeller. Dessa beräkningsmodeller används bland annat av FN:s klimatpanel IPCC. En annan av Nordhaus teoretiska innovationer
är att ha gjort mängden belysning det går att köpa
för en arbetstimme till ett mått på hur produktiviteten utvecklats under århundradenas lopp. Lumenmetoden visar sig beskriva produktivitetsutvecklingen över tid förbluffande väl.

Fyra mål med högt pris på kol
I de klassiska ekonomiska modellerna, bland annat
den sedvanliga beräkningen av bnp, räknas de exter46
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na effekterna inte in i utfallet. Föroreningar och
utsläpp ger en samhällskostnad som den individ
eller det företag som släpper ut dem inte betalar för. Det gäller således att internalisera externaliteterna, det vill säga att sätta dem som orsakar föroreningar att erlägga samhällskostnaden
för dem och att lägga in denna spillover-effekt i
de ekonomiska modellerna. Det har en paradoxal verkan: en beräkning av koldioxidutsläppens
och andra föroreningars negativa externa effekt
sänker bnp på kort sikt, medan en renare och effektivare produktion ökar tillväxten på lång sikt.
För att minska utsläppen av växthusgaser är
ett centralt styrmedel ett system med utsläppstak
och handel med utsläppsrätter (cap-and-trade).
Nordhaus pläderar varmt för en enhetlig koldioxidskatt. Han har ägnat mycket av sin forskning
åt att visa att en till synes så busenkel lösning
som en tariff är ett effektivt sätt att få ner utsläppen och att framkalla produktion som är betydligt mindre kolintensiv än tidigare.
Enligt Nordhaus analys finns det fyra mål
med att sätta ett högt pris på kol. Det första är
att priset ger en signal till konsumenter om vilka
varor och tjänster som är kolintensiva och därför borde användas återhållsamt. Det andra målet är att ge producenter data om insatsernas kolhalt för att ge företag vägledning till att övergå
till teknologi med klart mindre kolförbrukning.
Det tredje syftet är att ge innovatörer och investerare incitament för att uppfinna, finansiera, utveckla och kommersialisera produkter och processer som har låg kolintensitet. Slutligen kommer ett kolpris att ekonomisera den information
som krävs för att ta sig an alla dessa uppgifter.
Ur teoretisk synvinkel är argumenten övertygande, men den praktiska svårigheten är att
sätta rätt pris på kolet och att få till stånd en
tillräckligt täckande överenskommelse om det.
Nordhaus tänker sig att ett pris på 40 amerikanska dollar per ton koldioxid kunde ge det nödiga incitamentet för att få ner utsläppskurvan tillräckligt snabbt, men det är också möjligt att priset måste vara mycket högre, till exempel 200
dollar per ton. Det gör stor skillnad för företagens verksamhetsförutsättningar och incitament
var priset sätts.
Efter svårigheterna med att omsätta Kyotoprotokollet och Parisavtalet i praktiken är ett glo-

balt avtal om en koldioxidskatt med annan vidhängande reglering en stötesten. Nordhaus tänker sig att det kunde finnas en sammanslutning
av länder som går i bräschen med klimatåtgärderna och att de skulle straffa de länder som
släntrar efter och är fripassagerare. Hur det kunde gå till i den globala politikens realiteter förblir
höljt i dunkel. En genomgående slagsida i Nordhaus framställning är att den är så USA-centrerad
och inte i tillräcklig grad tar i betraktande att utgångspunkterna är annorlunda i de radikalt fattigare delarna av världen.

”Efter svårigheterna med att omsätta
Kyotoprotokollet och Parisavtalet i
praktiken är ett globalt avtal om en
koldioxidskatt med annan vidhängande
reglering en stötesten. Nordhaus tänker
sig att det kunde finnas en sammanslutning av länder som går i bräschen med
klimatåtgärderna och att de skulle
straffa de länder som släntrar efter och
är fripassagerare. Hur det kunde gå till
i den globala politikens realiteter förblir
höljt i dunkel.”
Individer gör dåliga beslut
På ett hälsosamt sätt lyfter Nordhaus fram det
individuella ansvarets avgörande betydelse för
en förändring till det bättre. Saken handlar inte
alltid om att det är marknaden som system som
misslyckas utan ofta om att individer gör dåliga beslut. Ett allmänt felslut på individnivå är
att fästa för stor uppmärksamhet vid initialkostnaden vid en införskaffning i stället för att se till
de långsiktiga kostnaderna. Ett typexempel är investeringar i energiförsörjningen, där det är lätt
att välja det billigare men mindre miljövänliga
och mindre effektiva alternativet, utan att räkna kostnader i det långa loppet. Det bygger ofta
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på en överskattning av diskonteringsräntan, eller enkelt sagt på tron att avkastningen över tid
på tillgångarna blir större genom att disponera
dem på annat sätt.
Svårt är det dock att moralisera: det är klart
att människor köper det de har råd med för stunden. Nordhaus skriver om val som välbärgade
lätt kan göra medan valfriheten tunnas ut när
man klättrar ner för inkomststegen. Den så kal�lade diskonteringsfaktorn är i varje fall central
även i den övergripande ekonomiska politiken
– frågan är hur stor vikt man bör lägga vid nu
levande generationers välfärd i förhållande till
kommande generationer.

Idéer och kunskap är allmänna
nyttigheter
De externa effekterna är inte bara negativa, såsom underprissatta föroreningar som orsakar
samhällskostnader och olägenheter i nutid och
framtid. Externaliteterna har två sidor av vilka
den andra är positiv och handlar om forskning,
utveckling och innovationer. Idéer och kunskap
är allmänna nyttigheter, som kännetecknas av
icke-rivalitet och icke-exkludering. Om jag äter
en bit bröd kan ingen annan äta samma bit, men
om jag använder mig av en idé kan hur många
som helst använda samma idé med en marginalkostnad som är lika med noll.
En grön ekonomi kan drivas bara av välfungerande incitament för gröna innovationer. Nordhaus visar hur kostnad och nytta av dem fördelas på ett helt annat sätt än de negativa externa effekterna: privata aktörer har kunnat lägga
kostnaden för nedsmutsning på det övriga samhället medan samhällsnyttan av forskning och
utveckling vida överstiger den ofta ringa ersättning som innovatörerna själva får för dem.

Från det dunkelt bruna
till det djupt gröna
Det är inte alltid lätt sak att komma överens om
vilken den kunskap är som bildar ryggraden i
en grön ekonomi och politik. I den ena ändan
av spektret ser Nordhaus det dunkelt bruna som
handlar om nationalism och populism, och en
skeptisk attityd till vetenskap och grönt tänkande. I den andra ändan finns det djupt gröna, som
gör bevarandet av naturen till det högsta värdet
48
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medan mänskliga värden uppfattas som övervärderade.
Nordhaus ser ingen moralisk ekvivalens mellan det dunkelt bruna och det djupt gröna, men
hans poäng är att det inte är nödvändigt att göra ett val mellan antingen privata vinster eller
naturens betydelse. I den balansakt han försöker sig på representerar han en moderat konservativ som ser vinstdrivande privata företag
med socialt ansvar som ekonomins grundbultar, samtidigt som han understryker de kollektiva nyttigheternas värde och betydelse. Vilket
värde de har visas bland annat i vaccinationerna mot covid-19.
Verktygslådan som Nordhaus använder sig är
i det stora hela en upprepning av hans flitigt citerade verk The Climate Casino från 2013. Hans
teoretiska bidrag till en ekonomi som är förankrad i miljö och atmosfär är oomstritt, men han
får också kritik för att vara tillbakablickande i
sitt material och att fastna i en statisk modell för
hur marknaden fungerar. En del forskare anser
att modellen med en koldioxidskatt redan är föråldrad och att en övergång till fossilfria bränslen kräver ett större finansiellt och institutionellt
stöd för alternativa energikällor, och satsningar
på infrastruktur.
Djupt revolutionerande teknologiska innovationer och genomgripande systemskiften ser
Nordhaus inte vid sin horisont. Vad som sker
vid de så kallade tröskelpunkterna och hur sannolikt det är att de uppnås skulle vara föremål
för en närmare analys än vad han går in på. Vad
han på ett oemotsägligt sätt bevisar är att det inte finns alternativ till en ekonomi som i grunden
är förankrad i de villkor miljön ställer.
William
D. Nordhaus:
The Spirit of Green.
The Economics
of Collisions and
Contagions in a
Crowded World.
Princeton University Press 2021,
355 sidor.
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Jättebolagens globala dominans
I sin avslöjande och välformulerade bok
Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä beskriver
journalisterna Juha-Pekka Raeste, Helsingin Sanomat, och Hannu Sokala, Yle,
femtio företag, som på ett eller annat
sätt påverkar oss och vår tid. Det handlar
bland annat om hur dessa företag med
sin verksamhet förorenar miljön genom
lagstridigheter, till exempel penningtvätt,
skattefusk och räntemanipulation, och hur
de inverkar på finansmarknadernas funktion, nonchalerar arbetslagstiftning, kringgår konsumenternas integritetsskydd och
påverkar politikerna. Vid sidan av dessa
mikroberättelser innehåller inledningen
och de två avslutande kapitlen också mer
övergripande reflektioner under rubrikerna
”Världen på Kinas väg” och ”Vem bestämmer här?”, i vilka avsnitt teknologijättarnas,
både de amerikanska och de kinesiska,
oroväckande dominans kommenteras. Det
kinesiska kommunistpartiets inflytande
över de senare är alarmerande.

I en podcast arrangerad av Otava, i
vilken författarna kommenterar boken, framgår att valet av företag inte bygger på någon särskild systematik utan dessa har valts, åtminstone delvis, utgående från Raestes och
Sokalas egna preferenser. Bokens förtjänst ligger med andra ord inte i systematiken, utan i att de erfarna ekonomijournalisterna är både kunniga
och belästa rörande de beskrivna bolagen, allt från den norska oljefonden, nummer 40 på listan, till Huawei, nummer 26, Microsoft 14, Apple,
11, Alibaba, 9 Facebook, 5, Amazon,
4, Tencent, 2 och Google, som det
”farligaste” företaget. Bankerna och
finansbolagen upptar vid sidan av
teknologijättarna en framträdande
plats. Inga finska företag har fått
plats på listan.
Raeste har skrivit 17 av företagsanalyserna och Sokala 23. Inledningen och de tio första korta bolagskommentarerna har de skrivit tillsammans och de två sista kapitlen är
skrivna av Sokala. Samarbetet mellan de forna klass- och arbetskamraterna har uppenbarligen förflutit friktionsfritt.
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Världens ”farligaste” bolag. Google har en marknadsandel på långt över 90 procent bland sökbolagen.

Teknologiföretagen har uppnått
enorm storlek
Vid sidan av de medryckande företagshistorierna är det framför allt fyra omständigheter som
man fäster sig vid. För det första handlar det om
teknologiföretagens oerhört snabba tillväxt under de senaste tio åren och den enorma storlek
de uppnått. Det handlar inte bara om att Facebook i dagsläget omfattar mer än två miljarder
användare, nästan en tredjedel av jordens befolkning, eller om att Google har en marknadsandel på långt över 90 procent bland sökbolagen, utan också om det inflytande dessa bolag
har över oss vanliga användare och våra politiska beslutsfattare. Den fråga vi naturligtvis bör
ställa oss är hur långt vi är villiga att dela med
oss av våra uppgifter och emotioner i bekvämlighetens namn.
Politikerna borde i sin tur i snabb takt vässa
de konkurrensrättsliga instrumenten. Det verkar som om man i viss mån vaknat i USA och
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EU-kommissionen har nyligen avlåtit ett förslag
till lagstiftning (The Data Markets Act), som uttryckligen berör nätportaler i så kallad grindvaktsställning, ”gate keeper, portin vartija”. Ett
förslag, som Raeste, som är jurist till sin grundutbildning, pläderar för i podden är att man inom konkurrenslagstiftningen skulle kasta om
bevisbördan, det vill säga att företagen själva borde bevisa att de inte innehar en dominerande ställning, som de missbrukat. Intressant, men inte alldeles enkelt att genomföra mot
bakgrund av principen att man betraktas som
oskyldig tills motsatsen bevisats.

Staterna behöver
vassare instrument
Konkurrensmyndigheterna, särskilt i USA, har
inte heller varit speciellt villiga att förhindra jättarnas företagsuppköp. Den ena konkurrenten
efter den andra har köpts upp. Raeste och Sokala
presenterar förteckningar över uppköpen och

prisen för dem. Den enda som verkar att kunna
stoppa, åtminstone de kinesiska teknologibolagens framfart, är kommunistpartiet, vilket som
sagt är både tanke- och oroväckande.
Det som också inger bekymmer är att det
bland vissa amerikanska politiker råder uppfattningen att man inte kan vidta åtgärder mot de
amerikanska teknologijättarna, eftersom de utgör en motvikt till de kinesiska motsvarigheterna.
För det andra handlar det i hög grad om resonemanget att vissa företag, såsom bankerna,
vuxit sig så stora att man inte kan låta dem gå
i konkurs. Talesättet ”too big to fail” är säkert
känt för de flesta. Staten har i många fall stött
företagen på olika sätt för att undvika marknadsstörningar. Men i och med detta bidrar staten i
själva verket till snedvridningar och minskande
konkurrens. Till råga på allt är det skattebetalarnas pengar vi talar om. I kombination med liberal skattelagstiftning för företagen är det lätt att
inse att tiden är mogen för att ge staten något
vassare instrument för att ingripa. Det är ingen
absolut sanning eller naturlag att företagen måste bli större hela tiden.
En ytterligare aspekt, som det finns skäl att
reglera är bankirernas friktionsfria övergång till
poster inom administrationen. Särskilt Goldman
Sachs tycks ha gjort det politiska inflytandet till
sitt varumärke.

Ekonomin är allas vår angelägenhet
För det tredje är det uppenbart att företag som
till exempel Amazon med sina låga löner till lagerarbetarna bidrar till att cementera ojämlikhet i samhället. En utmärkt beskrivning av detta är Jessica Bruders The Nomadland, som utkom för några år sedan och beskriver de amerikanska säsongarbetarnas krassa livsvillkor. Som
konsumenter borde vi vara mer kritiska mot näthandelns låga priser. Och detta leder oss till den
fjärde iakttagelsen, nämligen bokens avslutande ord.
Det är lätt att hålla med Raeste och Sokala
i det här avseendet. Vi bör ständigt skaffa oss
större insikt i hur ekonomin och företagen fungerar. Det ger oss också möjlighet att betrakta skeendena runt oss med kritiska ögon, och också
att ta del av boken ”Världens 50 farligaste före-

”Hur världen utformar sig härifrån
framöver, kan man inte lämna i händerna på de amerikanska federala politikerna – och missbruk av dominerande marknadsställning gäller inte enbart amerikanska it-jättar. Ekonomins
värld är allas vår angelägenhet. Vi bör
följa företagen noggrannare än förr
och komma ihåg att det inte är värt
att förhålla sig naivt till dem. De
verkar för sitt eget bästa.”
(översatt från finskan)

tag” med behållning, men samtidigt med en insikt om att allt inte är sagt om de uppräknade
bolagen. Till exempel miljöaspekterna kunde ha
fått en mer framträdande roll. Källorna för de
olika företagsredogörelserna och det utmärkta
alfabetiska registret är likväl till stor hjälp. Jag
ser fram emot nya uppdaterade upplagor i vilka en tydligare systematik getts större utrymme,
såsom en gruppering enligt företagens riskbeteende. Författarnas oro över jätteföretagens dominerande roll såväl ekonomiskt som politiskt
är likväl tydlig.

Juha-Pekka
Raeste och Hannu
Sokala: Maailman
50 vaarallisinta
yhtiötä. Otava
2021, 528 sidor.
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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 publicerar
artiklar och översikter om aktuell ekonomisk
politik och forskning. Vetenskapliga och populärvetenskapliga bidrag, debattinlägg och
bokrecensioner ingår. Nya och tidigare nummer
finns avgiftsfritt att läsa på www.ekonomiskasamfundet.fi/tidskriften.
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 och ansökningsformulär
se www.ekonomiskasamfundet.fi.
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Högklassig
ekonomisk
debatt sedan
år 1894
Ekonomiska Samfundet i Finland
välkomnar alla med intresse för ekonomisk diskussion! Samfundets syfte
är att främja högklassig ekonomisk
debatt och vi erbjuder våra medlemmar bland annat medlemsmöten
med sakkunniga talare, diskussion
och mingel. Samfundet ger ut en
tidskrift med ekonomisk analys två
gånger per år.
Är du intresserad av att bli medlem
eller ge medlemskap i gåva till någon
annan? Ett elektroniskt formulär
för medlemsansökan finns på
www.ekonomiskasamfundet.fi.
Medlemsavgiften i Ekonomiska Samfundet är 30 euro och för studerande
15 euro per år. För en engångsavgift
på 300 euro blir man ständig medlem.
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Produktionen och distributionen av
vacciner mot covid-19 ligger efter.
Hur kan processen försnabbas?
Invandringen kan ha en positiv effekt på ekonomin
Finland och Sverige bör skapa gemensam plattform för ungt teknikföretagande
Politiker ska förstå hur en ekonomisk sektor påverkar den övriga ekonomin
Björn Sundell har ägnat sitt yrkesliv åt att popularisera ekonomin

