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Ledaren

Mod att pröva på något nytt
Hur många veckors ransoner mat har du 
hemma? Hur många liter vatten ingår? Hur 
många timmar stearinljus har du? Finns fle-
ra ficklampor inom räckhåll och en låda med 
extra batterier i skåpet? I min barndom fick 
jag lära mig att de här frågorna är livsviktiga. 
”Man vet ju aldrig vad som kan hända” kon-
staterade mina farföräldrar. Det var inte alls 
fråga om att skrämma barnbarnen. Det var 
fråga om att fostra dem för livet med ”kall-
la fakta” på hand. Vi som växte upp under 
1970-talet blev mycket medvetna om hur kri-
get lever kvar som starka minnen hos dem 
som fötts under 1940-talet och deras föräld-
rar. Hur många familjer i Finland har flera 
veckors ransoner livsmedel och andra för-
nödenheter hemma? Antagligen har andelen 
ökat under våren 2022. Bra.

Vi lever i ett paradisiskt överflöd. Lant-
bruksprodukter och njutningsmedel från he-
la världen finns inom räckhåll på butikshyl-
lan. Vi kan mycket billigt köpa bruksvaror 
som tillverkats på andra sidan jordklotet. 
Många människor som vuxit upp i denna uto- 
piska värld har fått upp ögonen för detta i 
och med färska perspektiv tack vare de två 
senaste årens omvälvningar. Då de globala 
logistikkedjorna knakar i fogarna får vi som 
konsumenter känna av brister, förseningar 
och prishöjningar. Smått paradoxalt nog har 
en del vant sig vid helt nya njutningar under 

den senaste tiden: hemleveranserna har vux-
it enormt och trenden fortsätter.

Det fantastiska materiella överflödet som 
vi njuter av medför att många sådana utma-
ningar, som under kärvare tider kändes som 
obetydliga eller helt ignorerades, kan idag 
kännas stora. Är arbetslivet ändå ”hårdare” 
än tidigare? Behandlas vi mera skoningslöst 
av korporationer, som maximerar sin pro-
fit på bekostnad av de anställdas hälsa? Det 
här är ett förträffligt ämne för en ekonomisk 
debatt. Den brittisk-finlandssvenske John 
Websters förträffliga färska dokumentär The 
Happy Worker genomlyser situationen på ar-
betsmarknaden med skärande skärpa.

Suger enskilda arbetsgivare eller arbetsli-
vet som helhet på något sätt livslusten ur oss 
anställda? Är cheferna mera brutala än under 
tidigare årtionden eller är strukturerna mera 
skoningslösa så att vi känner oss tvungna att 
integreras som delar i maskinerier som ba-
ra mal på? Charlie Chaplin illustrerade det-
ta med en ikonisk sinnebild då han place-
rar sig själv in mellan enorma kugghjul i sin 
ikoniska film Moderna Tider (Modern Times, 
1936)? Är våra prioriteringar under 2020-talet 
mera eller mindre humana än tidigare?

Åtminstone diskuteras detta mera än nå-
gonsin. En efter en ser jag hur allt fler bekan-
ta från högteknologisektorn berättar på nä-
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tet hur de byter sin karriär inom high-tech 
och hård business mot helt nya riktningar. 
De skolar om sig och deras nya titlar inklude-
rar nu bland annat jogainstruktör, näringste-
rapeut, personal trainer, personal brainer, li-
fe coach, NLP master practitioner och fitness 
influencer. Jag ser skaran växa via uppdate-
ringar på Linkedin varje månad.

Bakom de flesta dylika karriärbyten finns 
ett starkt personligt behov att få nya verk-
tyg för att behärska sitt liv. Samtidigt hoppas 
de flesta som sadlar om att det finns en ef-
terfrågan på deras tjänster. De har inte fel. 
Då världen bjuder på allt flera möjligheter, 
blir det allt svårare att fatta stora och små 
beslut: Vad ska jag nu äta? Hur ska jag klä 
mig idag? Vad ska jag jobba med nästa år? 
Med vem ska jag leva ihop med resten av 
mitt liv? Överflödet av alternativ medför att 
det blir allt viktigare att kunna fatta beslut. 
Samtidigt medför friheten att var och en av 
oss själv bär ansvaret för varje val. Trycket 
krossar många psyken.

Hur aktivt du kontinuerligt utvecklar dig 
till en allt mera skicklig beslutsfattare avgör 
hur väl du klarar dig i det dagliga livet och 
på lång sikt. Framtiden är alltid osäker. Att 
kunna leva med osäkerhet är sålunda en an-
nan viktig färdighet, som var och en av oss 
behöver för att klara sig i vardagen. Detta 
är en klyscha. I dessa tider är den egentli-
gen inte mera intressant än tidigare, även om 
många kanske hajar till att ”världen plöts-

ligt förändras”. För att inte bara klara sig, ut-
an rentav uppnå framgång krävs ännu stör-
re tolerans för osäkerhet och mod att pröva 
på något nytt.

Alternativet, som många njuter av, är att 
helt ignorera osäkerhet och invagga sig i illu-
sioner om att världen fortsätter fungera som 
hittills. De personerna blir mest chockerade 
av ”plötsliga ändringar”. Det lönar sig att byg-
ga in kontinuerliga förändringar i sitt dagliga 
liv. Djupt rotade vanor inger en med en käns-
la av trygghet. Det gäller bara att göra ett med-
vetet val: Är priset för trygghetskänslan för 
högt emedan faktum kvarstår att status quo 
på många sätt säkert inte vara för evigt? De 
flesta gör tiotals dylika val helt omedvetet och 
bygger in framtida chocker i sitt dagliga liv.

Ingen av den senaste tidens omvälvningar 
är i sig något nytt. Orsakerna till pandemier 
och krig och deras mekanismer studeras och 
diskuteras kontinuerligt. De exakta platser-
na och tidpunkterna för kommande omvälv-
ningar kan sällan exakt förutspås, men att ak-
tivt och ofta göra ändringar i sitt liv medför 
att förändringarna som kommer är en natur-
lig del av vardagen.

Ekonomiska samfundets evenemang har 
kommit i gång. En stor skara medlemmar 
deltog både i årsmötet i mars och teaterfö-
reställningen i april. Genast efter sommarlo-
vet ordnas mera givande program om pågå-
ende och kommande förändringar i ekono-
min på alla plan.
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Produktivitet som en faktor 
i ekonomisk tillväxt och välfärd
Arbetets produktivitet, eller förhålland-
et mellan produktionen och de utförda 
arbetstimmarna, är en viktig mätare på 
samhällsekonomins prestationsförmå-
ga. En ökning av produktiviteten möj- 
liggör en tillväxt av de reala inkomster-
na. Efter 2009 har produktivitets- 
ökningen i Finland historiskt sett 
varit exceptionellt långsam. Finlands 
produktivitetstillväxt under kommande 
år uppskattas ändå vara snabbare än 
i jämförbara länder, bland annat tack 
vare att Finland efter en negativ tekno-
logichock har rum att ta igen andras 
försprång.

I den ekonomiska vetenskapen är man i 
grund och botten intresserad av männis-
kors välfärd. Den ekonomiska tillväxten är 
således inte ett mål i sig utan ett medel för 
att eftersträva någonting viktigare. Samban-
det mellan välfärden och tillväxten är sist 
och slutligen en empirisk fråga. Det är dock 
svårt att mäta välfärd. Analyser som byg-
ger på såväl subjektiva som objektiva mäta-
re berättar att ekonomisk tillväxt fortfaran-
de ökar människors välfärd även i rika län-
der. En ekonomisk politik som främjar till-
växt ser således ut att vara en politik som 
främjar välfärd.

Ekonomisk tillväxt kan definitionsmäs-
sigt indelas i två huvudsakliga delar: 1) till-
växt som kommer av en ökning av produk-
tionsinsatserna (arbete och kapital) och 2) 
tillväxt som kommer av en ökning av total-
produktiviteten. En ökning av totalproduk-
tiviteten betyder att med samma arbetsin-
sats- och kapitalbas går det att åstadkom-
ma en större produktionsmängd än tidigare.

En ekonomisk tillväxt som bygger på 
en ökning av totalproduktiviteten är både 
ur miljöns och människors välbefinnandes 
synvinkel mer värdefull än en tillväxt som 
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härrör sig ur en ökning av insatserna. Eftersom 
en ökning av totalproduktiviteten innebär att 
produktionen kan ökas med en mindre insats av 
produktionsfaktorer, betyder det bland annat att 
mindre naturresurser behövs för produktionen 
och att det uppstår färre föroreningar.

lan produktionen och de utförda arbetstimmar-
na, är också en viktig mätare på samhällseko-
nomins prestationsförmåga. En ökning av pro-
duktiviteten möjliggör en tillväxt av de reala in-
komsterna. I figur 1 syns att i Finland utveck-
lades arbetets produktivitet och realinkomster-
na i samma takt under åren 2001–2008. År 2008 
sjönk arbetets produktivitet kraftigt. Realinkom-
sterna fortsatte trots allt att växa ännu i ett par 
års tid, oberoende av om de mäter de ur arbets-
tagarens synvinkel väsentliga konsumentpriser-
na eller de ur arbetsgivarens synvinkel väsentli-
ga priserna på värdeökningen. Med tiden avmat-
tades gradvis realinkomsternas utveckling be-
tydligt och anpassades på så vis närmare den ti-
digare relationen mellan inkomster och arbetets 
produktivitet.

Produktivitetsökningens faktorer
Ur den ekonomiska politikens synvinkel är det 
viktigt att identifiera vilka faktorer den ekono-
miska tillväxten består av och vilka utsikterna för 
tillväxten är på kort och lång sikt. Av den orsaken 
är det nyttigt att dela upp tillväxten i delfaktorer. 
Det hjälper att precisera de viktigaste målen för 
politikåtgärder som främjar tillväxt och att göra 
tillväxtscenarierna tydligare.

I figur 2 framställs tre sätt att indela tillväxten 
i delfaktorer. Tillväxten är i mitten av figuren. 
Den kan betraktas ur två vinklar, ur ett kort och 
långt tidsperspektiv och från två nivåer, mak-
ro- och mikronivån. I figuren betraktas faktorer-

na i det korta tidsperspektivet 
på den vänstra sidan, faktorer-
na i det långa tidsperspektivet 
i mitten och de politikåtgärder 
som påverkar den långfristiga 
tillväxten på höger sida. Fak-
torerna på makronivån fram-
ställs i sin tur i figurens övre 
del och faktorerna på mikroni-
vån i dess nedre del.

I den ekonomiska vetenska-
pen används nuförtiden sam-
ma betraktelseram för att be-
döma det korta och långa per-
spektivet i ekonomin. De lång-
fristiga faktorerna i tillväxten 
bestämmer tillväxttrenden och 

”En ekonomisk tillväxt som bygger på 
en ökning av totalproduktiviteten är 

både ur miljöns och människors 
välbefinnandes synvinkel mer värdefull 

än en tillväxt som härrör sig ur en 
ökning av insatserna.”

Basu et al. (2022) visar att totalproduktivite-
ten på ett riktigt sätt definierad och tillämpad 
är en nyttig mätare på nationens välfärd. Väl-
färden kan tänkas basera sig på medborgarnas 
nuvarande och kommande konsumtion och på 
fritiden. Det beror i sin tur på samhällsekono-
mins nuvarande och kommande totalprodukti-
vitet samt på mängden kapital per medborga-
re (i kapitalet kan förutom fast kapital även hu-
mankapital beaktas).

Arbetets produktivitet, eller förhållandet mel-

Figur 1. Utvecklingen av arbetets produktivitet och realinkomsterna i sam-
hällsekonomin, år 2000 = 100.
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konjunkturfaktorerna förklarar variationerna i 
ekonomins utveckling kring trenden.

I praktiken vävs det korta och långa tidsper-
spektivet samman. På grund av den så kalla-
de hysteresen kan konjunkturväxlingarna åter-
spegla sig även i tillväxten på lång sikt. I prak-
tiken betyder det till exempel att företagen un-
der en recession kan minska sina investeringar 
i forsknings- och utvecklingsverksamhet på ett 
sätt som försvagar totalproduktivitetens tillväxt 
på lång sikt (t.ex. Barlevy, 2007). En långsamma-
re tillväxt i totalproduktiviteten inverkar i sin tur 
negativt på företagens kostnadskonkurrenskraft 
och därigenom både på deras export och inves-
teringar på kort sikt.

Makrofaktorer på kort sikt
I en keynesiansk syn framhävs att tillväxten i 
bnp består av fyra efterfrågeposter. De är: för-
ändringen i privat konsumtion, förändringen i 
offentlig konsumtion, nettoexport (skillnaden 
mellan export och import) och investeringar (fi-
gur 2). Dessa förändringar i efterfrågan förkla-
rar således på kort sikt förändringarna i brutto-
nationalprodukten.

Det går att försöka påverka dessa delfakto-
rer med finanspolitik, penningpolitik och såda-
na politikåtgärder som påverkar företagens kost-
nadskonkurrenskraft. Enligt den ekonomiska 
vetenskapens huvudfåra går det då ekonomins 

produktionsresurser är underutnyttjade att öka 
den privata konsumtionen till exempel genom 
att sänka skatter, utan att det nödvändigtvis åsi-
dosätter övriga efterfrågeposter. I en sådan situa- 
tion kan skattelättnader således ge fart åt eko-
nomins tillväxt. Då samhällsekonomins produk-
tionsresurser till större delen är i bruk (till exem-
pel låg arbetslöshet och hög användningsgrad 
av maskiner), leder en ökning av konsumtions-
efterfrågan till att priserna stiger, vilket i sin tur 
bromsar den ekonomiska tillväxten.

Arbetets produktivitet 
enligt ett nyklassiskt paradigm
En ökning av konsumtionsefterfrågan ökar såle-
des inte den ekonomiska tillväxten på ett bestå-
ende sätt. Även skattelättnadernas så kallade dy-
namiska effekter, det vill säga långsiktiga verk-
ningar på tillväxten, är i bästa fall tämligen be-
gränsade (Banerjee & Duflo, 2019). Politikåtgär-
der som stärker den långsiktiga tillväxten måste 
sökas på annat håll. De har framställts i ekvatio-
nen till höger i figur 2.

För ekonomisk tillväxt gäller följande enkla 
formel:

Tillväxten i bnp = tillväxten i arbetets produktivitet + 
tillväxten i utförda arbetstimmar

Figur 2. Den ekonomiska tilläxtens delfaktorer och politikåtgärder betraktade ur kort- och långsiktigt, och 
mikro- och makroperspektiv.
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Av dessa faktorer baserar sig den långsikti-
ga tillväxten framför allt på tillväxten i arbetets 
produktivitet. Det går att säga att forskningen i 
ekonomisk tillväxt framför allt är en analys av 
de faktorer som påverkar arbetets produktivitet.

Ett traditionellt sätt att betrakta tillväxten i ar-
betets produktivitet baserar sig på den så kall-
lade nyklassiska tillväxtmodellen. Den mest be-
römda versionen av den framfördes av Robert 
Solow 1956. Enligt den kan tillväxten i arbetets 
produktivitet genom den så kallade tillväxtkal-
kylen indelas i tre faktorer. De har framställts i 
den övre delen av figur 2.

Den första av dem är tillväxten av kapital-
insatsen i förhållande till de utförda arbetstim-
marna. Tanken är att en arbetstagare per timme 
får till stånd en desto större produktionsmängd 
ju mer maskiner, anordningar och övriga kapi-
talnyttigheter som står till förfogande. Arbetets 
produktivitet kan således förbättras genom att 
investera eller utöka kapitalbasen. Kapitalbasen 
har dock en sjunkande marginalavkastning. Ju 
större kapitalbasen är, desto mindre ökar en in-
vestering arbetets produktivitet. Av den anled-
ningen är investeringar på lång sikt ett ineffek-
tivt sätt att öka tillväxten av arbetets produktivi-
tet (Pohjola, 1996).

Den viktigaste och intressantaste faktorn i till-
växtkalkylen är residualen: den del av tillväxten 
i arbetets produktivitet som inte kan förklaras av 
förändringen i kapitalbasens omfång eller kvali-
teten i arbetstimmarna. Den kallas även total-
produktivitet. Ibland används tillväxten av den 
även som en mätare på den teknologiska utveck-
lingen. Som det i det föregående konstaterats är 
den på ett riktigt sätt tillämpad en bra parameter 
för att beskriva samhällsekonomins framgång i 
att producera välfärd.

De  anvisningar som den nyklassiska tillväxt-
teorin och den empiriska analysen kan ge för be-
redningen av den ekonomiska politiken är rela-
tivt magra. Teorin berättar att tillväxten i grun-
den framför allt beror på den teknologiska ut-
vecklingen. Även tillväxten i investeringar här-
rör sig sist och slutligen från den teknologiska 
utvecklingen. Men i detta paradigm för ekono-
misk tillväxt uppfattas den teknologiska utveck-
lingen som given utifrån. Sålunda har inte ens 
utbildningspolitiken i detta paradigm en inver-
kan på den teknologiska utvecklingen, utan på 
kvaliteten på arbetsinsatsen. Men enligt tillväxt-
kalkylen har verkningarna av det ökade kunnan-
det över huvud taget varit rätt små (t.ex. Produk-
tivitetsnämnden, 2019).

Den nyklassiska tillväxtteorin har fått omfat-
tande kritik på flera olika grunder, bland annat 
för att det är ytterst svårt att mäta kapital och 
att resultaten av tillväxtkalkylerna i hög grad be-
ror på sättet att mäta kapitalet. Teorin bygger 
på ett antagande om att konkurrensen är per-
fekt, att alla företag är sinsemellan likadana och 
att den teknologiska utvecklingen definieras som 
någonting som befinner sig utanför modellen. 
På så vis verkar den nyklassiska teorin inte vara 
en särskilt fruktbar betraktelseram när det gäl-
ler att bedöma exempelvis konkurrenspolitikens, 
företagspolitikens eller innovationspolitikens be-
tydelse.

Produktivitet enligt Schumpeters 
paradigm
I teorin om ekonomisk tillväxt gjordes betydan-
de framsteg under senare delen av 1980-talet och 
i början av 1990-talet. De grundläggande fakto-
rerna bakom den ekonomiska tillväxten började 
undersökas. Det så kallade schumpeterska pa-

”Tanken är att en arbetstagare per 
timme får till stånd en desto större 

produktionsmängd ju mer maskiner, 
anordningar och övriga kapitalnyttig-

heter som står till förfogande.”

Den andra faktorn är kvaliteten på de utför-
da arbetstimmarna. Tanken är att arbetstaga-
ren genom att förbättra kunnandet åstadkom-
mer en större produktionsmängd per timme. När 
de kunnigas andel i samhällsekonomin växer, 
ökar också den genomsnittliga arbetstimmens 
produktivitet. Genom att öka utbildningsinves-
teringar går det dock inte att i det oändliga för-
bättra arbetets produktivitet. Det hindras redan 
av människolivets och i synnerhet den arbetsfö-
ra ålderns begränsade utsträckning.
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radigmet erbjuder en grund för sådan forskning 
(Aghion et al., 2021). Benämningen av paradig-
met härrör sig från den österrikiska nationaleko-
nomen Joseph Schumpeter, som på 1940- och 
1950-talet betraktade tre viktiga tankar rörande 
ekonomisk tillväxt.

De går alla ihop med det sunda förnuftet. De är:

1) Kärnan i ekonomisk tillväxt är innovationer 
och spridning av kunskap.

2) Innovationer förutsätter incitament och egen-
domsskydd.

3) Ekonomisk tillväxt sker genom så kallad kre-
ativ förstörelse. Nya innovationer  åsidosätter ti-
digare innovationer. Skapandet orsakar förstörel-
se, inte tvärtom.

Den schumpeterska tillväxtteorin betonar 
konkurrensens betydelse. Teorin förutspår och 
den empiriska forskningen visar att en hårda-
re konkurrens i många situationer ökar företa-
gens satsningar på innovationer och på så vis 
påskyndar produktivitetstillväxten. Enligt teorin 
och forskningen leder en ökning av konkurren-
sen genom att underlätta utländska företags till-
träde till marknaden till en acceleration av pro-
duktivitetstillväxten, särskilt bland de mest pro-
duktiva företagen (Aghion et al., 2004). Konkur-
rensen har en positiv inverkan på tillväxten då 
samhällsekonomin är i närheten av det interna-
tionella främre ledet i produktiviteten (Acemo-
glu et al., 2006), och produktivitetsskillnader-
na mellan företagen är relativt små (Aghion et 
al., 2004).

Schumpeters teori betonar teknologin. En låg 
produktivitet i samhällsekonomin förklaras av 
en låg teknologisk nivå. En samhällsekonomi 
med låg produktivitet kan ha en snabb produk-
tivitetstillväxt, eftersom den kan imitera teknolo-
gi som utvecklats annanstans. Imitationen förut-
sätter trots allt egna forsknings- och utvecklings-
satsningar (Aghion & Jaravel, 2015; Cohen & Le-
vintal, 1989). Även utbildningen har en särskild 
betydelse. Förutom att utbildning på det högre 
stadiet behövs för innovationer, behövs den ock-
så för att ta i bruk ny teknologi (Bartel & Lichten-
berg, 1987; Benhabib & Spiegel, 2005).

De tre faserna i den finländska 
produktivitetsutvecklingen
Eftersom produktivitetssiffrorna för den offentli-
ga sektorn är ytterst opålitliga koncentreras i det 
följande på företagssektorn. Företagen verkar på 
marknader där priser bildas på varor och tjäns-
ter. Genom att mäta värden och pris går det att 
räkna ut förändringar i produktionsvolymen och 
därigenom tillväxten i produktiviteten.

”Teorin förutspår och den empiriska 
forskningen visar att en hårdare kon-

kurrens i många situationer ökar före-
tagens satsningar på innovationer och 

på så vis påskyndar produktivitets-
tillväxten.”

”Genom att öka kapitalet och imitera 
teknologi som utvecklats på annat håll, 
kunde Finland upprätthålla en produkti-
vitetstillväxt som var tämligen snabb i en 
internationell jämförelse.”

Den första fasen är åren 1975–1984 och den 
kan kallas perioden av snabb inhämtning. Den 
årliga tillväxten av arbetets produktivitet var 3,4 
procent. Under dessa år var produktivitetens ni-
vå i den finländska företagssektorn låg i förhål-
lande till länderna i främsta ledet (Produktivi-
tetsnämnden, 2021). Den lägre produktivitets-
nivån förklaras av en mindre kapitalbas, men 
framför allt av en lägre teknologisk nivå. Genom 
att öka kapitalet och imitera teknologi som ut-
vecklats på annat håll, kunde Finland upprätt-
hålla en produktivitetstillväxt som var tämligen 
snabb i en internationell jämförelse.
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Den andra fasen är åren 1985–2008, som 
kan karakteriseras som den kreativa förstörel-
sens och ICT-genombrottets tid. Den sedan för-
ut snabba tillväxttakten i produktiviteten acce-
lererade från 3,4 ända till 4,0 procent. Den fin-
ländska företagssektorns produktivitetsnivå var 
fortfarande lägre än i de främre leden. Finlands 
satsningar på forskning och utveckling ökade, 
och det grundades nya och mer produktiva fa-
briker än förut samtidigt som fabriker med låg 
produktivtet försvann från marknaden (Maliran-
ta, 2003).

”Den skapande förstörelsen” var särskilt 
kraftig innan 1990-talets depression och ännu 
några år efter den. I synnerhet efter mitten av 
1990-talet tog produktivitetstillväxten i Finland 
fart av brytningstiden i informations- och kom-
munikationsteknologin (Maliranta & Rouvinen, 
2004). Betydande innovationer (internet, e-post 
och mobiltelefon) omvälvde mångas arbete och 
stärkte produktivitetstillväxten i flera branscher. 
Tack vare Nokia och elektronikindustrin fortsat-
te skedet med en snabb produktivitetstillväxt i 
Finland ända till 2008, det vill säga fram till No-
kias kollaps.

Den tredje fasen, perioden med långsam pro-
duktivitetstillväxt, började 2009 och har fortsatt 

fram till dessa tider. Produktivitetsökningen har 
historiskt sett varit exceptionellt långsam. Till 
exempel i förhållande till den föregående till-
växtperioden (1985–2008) har tillväxttakten ba-
ra varit en fjärdedel.

Utsikterna för produktivitetstillväxt 
i Finland
Enligt den schumpeterska tillväxtteorin har var-
je land sin egen produktivitetsnivå i förhållan-
de till det rådande främre ledet i produktivite-
ten. Den relativa nivån beror av många faktorer 
som påverkar företagens investeringsförutsätt-
ningar och -incitament. Dessa faktorer har en 
inverkan på hur starkt och framgångsrikt det in-
om samhällsekonomin satsas på att utveckla ny 
teknologi och ta i bruk teknologi som utvecklats 
annanstans (Aghion & Howitt, 2009). Ett visst 
land kan temporärt falla av sitt jämviktsläge på 
grund av en produktivitetschock som riktar sig 
mot detta land. Inom samhällsekonomin upp-
står på så sätt ett rum för att inhämta ett för-
språng i produktiviteten, vilket minskar allt ef-
ter att samhällsekonomin gradvis återgår till sitt 
jämviktstillstånd.

I teorin skulle det ideala måttet i samman-
hanget vara totalproduktiviteten, som berät-

Figur 3. Arbetets produktivitet i den finländska företagssektorn i förhållande till några jämförelseländer och en 
återgång till läget 2005 fram till 2030.
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tar hur effektivt arbets- och kapitalresurser ut-
nyttjas i ifrågavarande land. Men i synnerhet 
på grund av olika problem med att mäta ka-
pital, är arbetets produktivitet en nyttig värde-
ringsvariabel.

I figur 3 betraktas produktivitetsnivån i Fin-
lands företagssektor i förhållande till Förenta sta-
terna, Sverige, Danmark, Tyskland och Frankri-
ke. Såsom framkommer, tog Finland ifatt Sveri-
ge i mitten av 1990-talet, men till andra länder 
fanns ännu rum för Finland att ta igen skillna-
den. Ett slags stabilisering av utvecklingen går 
att se kring 2005 (åren 2007 och 2008 kan tolkas 
som tillfälliga hopp). Då var arbetets produkti-
vitet i den finländska företagssektorn 82 procent 
i förhållande till Förenta staterna, 90 procent i 
förhållande till Sverige, 91 procent i förhållande 
till Danmark, 93 procent i förhållande till Tysk-
land och 91 procent i förhållande till Frankrike. 
Det framkommer att Finland till 2020 relativt sett 
sjunkit i förhållande till alla dessa länder, med 
undantag av Frankrike.

I det följande läggs scenarier för tillväxten i ar-
betets produktivitet i Finland upp för åren 2020–
2030. De stöder sig på följande antaganden:

• I det främsta ledet i arbetets produktivitet är 
tillväxttakten 1,4 procent per år, vilket varit till-
växten i arbetets produktivitet i USA åren 2004–
2021.

• Ett jämförelseland klarar av att förbättra arbe-
tets produktivitet med en årlig takt på 1,4 pro-
cent under åren 2020–2030.

• Utöver dessa antaganden kan Finland utnyttja 
sitt rum för att inhämta andras försprång i pro-
duktiviteten till år 2030.

Tillväxttakten i arbetets produktivitet i sam-
hällsekonomin har under åren 2001–2020 varit 
cirka 70 procent av siffrorna inom företagssek-
torn. På den grunden går det att uppskatta att 
den årliga tillväxten i arbetets produktivitet in-
om hela samhällsekonomin i grundscenariot är 
1,8 procent, i det optimistiska 2,3 procent och i 
det pessimistiska scenariot 0,9 procent.

I alla dessa scenarier finns ett bakgrundsanta-

gande om att den globala produktivitetstillväx-
ten under de följande tio åren fortsätter på ett 
liknande sätt som den efter 2004 varit i Förenta 
staterna. Något genombrott av en ny allmänt till-
lämpad teknologi väntas således inte. Det finns 
förvisso potential i exempelvis artificiell intelli-
gens och robotar, men det verkar osannolikt att 
nyttjandet av dem framskrider till sådana pro-
portioner att det på ett betydande sätt skulle sy-
nas i produktivitetsstatistiken. Det förväntas inte 
heller att Finland skulle drabbas av en liknande 
negativ produktivitetschock som år 2008.

Slutsatser
Inom den ekonomiska forskningen har det re-
dan i över 30 års tid sökts efter mer grundläggan-
de faktorer i den ekonomiska tillväxten än in-
vesteringar och ackumulering av kapital. Tyngd-
punkten i tillväxtforskningen har förflyttats från 
den nyklassiska tillväxtteorin till teorier som ut-
går från innovationer. I dessa undersöks fakto-
rer som påverkar den teknologiska utveckling-
en och därigenom tillväxten av produktiviteten. 
I fokus för intresset är företagens innovationsin-
citament och -förutsättningar. De har en inver-
kan på hur teknologin utvecklas inom samhälls-
ekonomin och vilket slag av teknologi som tas i 
bruk. Den offentliga makten kan påverka dessa 
saker till exempel genom att satsa på grund-
forskning, utbildning och konkurrenspolitik.

Förutom att det nya paradigmet för ekono-
misk tillväxt erbjuder en ram för att konsekvent 
bedöma konkurrens-, innovations- och företags-

”Något genombrott av en ny allmänt 
tillämpad teknologi väntas således inte. 
Det finns förvisso potential i exempelvis 
artificiell intelligens och robotar, men det 
verkar osannolikt att nyttjandet av dem 
framskrider till sådana proportioner att 
det på ett betydande sätt skulle synas i 
produktivitetsstatistiken.”
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politikens inverkan på den långsiktiga tillväxten, 
ger det också en grund för att göra tillväxtscena-
rier. Under de kommande tio åren är inte i sik-
te en snabb produktivitetstillväxt som genereras 
av ett allmänt teknologigenombrott i det globa-
la främre ledet i produktiviteten. Finlands kom-
mande produktivitetstillväxt uppskattas ändå 
vara snabbare än i det främre ledet. Orsaken är 
att Finland efter en negativ teknologichock har 
rum att ta igen andras försprång, vilket ger fart 
åt produktivitetstillväxten under kommande år.

Översättning från finska: Mikael Kosk. 
Den längre finskspråkiga versionen ingår i 
Labores publikation Talous & Yhteiskunta 
2/2022.
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Efter 10 år då centralbankerna gjort allt för att få fart 
på inflationen med ringa framgång har inflationen 
nu tagit ordentlig fart. I USA har konsumentpriser-
na under det senaste året stigit med nästan 8 pro-
cent. Det är de högsta inflationssiffrorna på 40 år. 

På den här sidan av Atlanten har uppgången i in-
flationen bara varit något måttligare. Inom euroom-
rådet har konsumentpriserna stigit över 7 procent.

I Finland ligger de senaste siffrorna på nästan 
6 procent.

Inflationssiffrorna under de kommande måna-
derna kommer med all sannolikhet att bli ännu hög- 
re. Rysslands invasion av Ukraina har ytterliga-
re ökat på inflationstrycket, då priset på råvaror – 
framför allt olja och gas – har skjutit i höjden.

Frågan nu är om accelerationen beror på tillfälli-
ga faktorer som pandemin eller om det skett någon 

Roger Wessman 
är fristående skribent, 

föreläsare och konsult.

Inflationen är här igen, 
kanske för att stanna 
Den snabbt tilltagande infla-
tionen under det senaste året i 
framför allt USA är en påminnelse 
om att det finns en gräns för vad 
som kan uppnås med ekono-
miska stimulansåtgärder. Huru-
vida den högre inflationen blir en 
tillfällig avvikelse eller om tiden 
med låg inflation och extremt 
låga räntor är förbi, beror på den 
politiska viljan att återgå till en 
disciplinerad ekonomisk politik.

”Frågan nu är om accelerationen beror 
på tillfälliga faktorer som pandemin el-
ler om det skett någon bestående föränd-
ring, som gör att tiden med låg inflation 
mer permanent är förbi.”
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bestående förändring, som gör att tiden med låg 
inflation mer permanent är förbi. Kommer cen-
tralbankerna att vara tvungna att drastiskt höja 
räntorna om de vill få inflationen i schack, el-
ler kommer inflationen att bromsas upp av sig 
själv?

Den amerikanska centralbanken har redan i 
skrivande stund gjort sin första lilla höjning av 
styrräntan och aviserar kontinuerliga höjning-
ar fram till årets slut. Europeiska centralbanken 
(ECB) är ännu mer avvaktande och signalerar att 
en första räntehöjning är att vänta tidigast mot 
slutet av året.

Energipriserna 
brant upp i Europa
Orsaken till ECB:s av-
vaktande hållning är 
bedömningen att den 
branta uppgången i in-
flationen till största de-
len beror på tillfälliga 
faktorer – framför allt 
den skarpa uppgången 
i energipriserna. Bas-
inflationen, det vill sä-
ga uppgången av kon-
sumentpriserna frånsett 
mat och energi, har ock-
så accelererat, men är 
ännu i närheten av in-

flationsmålet på två procent. Under de senaste 
åren har vi sett större avvikelser från målet då 
inflationen tidvis legat under en procent.

I USA är situationen en helt annan. Energi-
prisernas inverkan är mycket mindre och även 
basinflationen har accelererat till långt över sex 
procent.

Den skarpa uppgången i energipriserna i Eu-
ropa är starkt kopplad till priset på naturgas som 
redan före Rysslands anfall på Ukraina hade mer 
än femdubblats från nivåerna år 2019, det vill sä-
ga året före pandemin. I USA har priset på na-
turgas under samma period ”bara” fördubblats.

Den starka uppgången 
i priset på naturgas beror 
delvis på en ökad efterfrå-
gan då ekonomin återhäm-
tat sig från pandemin samti-
digt som produktionen av el 
från förnybara källor år 2021 
dämpades av ogynnsamma 
väderleksförhållanden. Sam-
tidigt minskade Ryssland ex-
porten av naturgas till väst. 
I efterskott är det lätt att se 
detta som en förberedelse 
för angreppet på Ukraina. 
På grund av den begränsa-
de importen var de europeis-
ka naturgaslagren låga då in-
vasionen skedde, vilket gjor-
de västländerna exceptionellt 

Figur 1: Konsumentprisinflationen.

Figur 2: Basinflationen, uppgången i konsumentpriserna exklusive mat och 
energi.
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sårbara för möjliga störningar i gasleveranserna.
Priset på naturgas är starkt kopplat till pri-

set på el, eftersom naturgas i de flesta europeis-
ka länderna har en kritisk roll i elproduktionen. 
Elpriset måste vara tillräckligt högt för att täcka 
kostnaderna för inköp av naturgas.

Uppgången i energipriserna
en tillfällig inflationsfaktor 
Centralbankerna fokuserar ofta mest på basin-
flationen och är inte så oroade för en högre in-
flation så länge den bara baserar sig på en upp-
gång i energipriserna. Energipriserna ses som en 
tillfällig inflationsdrivande faktor.

Priset på energi fluktuerar starkt på grund av 
yttre faktorer, som till exempel Rysslands an-
grepp på Ukraina. Dessa kan på kort sikt ha en 
stor inverkan på inflationssiffrorna utan att säga 
särskilt mycket om den allmänna prisutveckling-
en i ekonomin på längre sikt. En skarp uppgång 
kan dock minst lika lätt följas av en skarp ned-
gång som av en fortsatt uppgång. Priset på ener-
gi kunde till exempel sjunka dramatiskt om fred 
skulle uppnås i Ukraina och risken för ett tvär-
stopp i Rysslands gasexport försvann. 

En uppgång i den takt som vi sett i Europa 
till exempel det senaste året kan i vilket fall som 
helst inte pågå särskilt länge. Redan det att en-
ergipriserna skulle stabilisera sig på de nuvaran-
de höga nivåerna skulle leda till att energipri-
sernas effekt på konsumentprisinflationen skul-

le försvinna inom ett år. In-
flationen mäter ju föränd-
ringen i konsumentpriserna, 
så om priserna hålls på en 
konstant hög nivå sjunker 
deras inverkan på inflatio-
nen till noll.

Det finns också en stark 
anledning att tro, att energi-
priserna inte bara stabilise-
ras utan i något skede faller 
från nuvarande nivåer, även 
om ingen fredlig lösning 
uppnås på kriget i Ukraina. 
Då producenter och konsu-
menter får tid att reagera på 
de höga priserna kan vi vän-
ta oss att efterfrågan på gas 

och el sjunker och utbudet stiger. 
De höga priserna ger ett starkt incitament 

för företag och hushåll att investera i energibe-
sparande åtgärder. Att ersätta gasuppvärmning 
med värmepumpar har blivit alltmer attraktivt. 
EU och USA har kommit överens om att bygga 
ut kapaciteten för att importera naturgas från 
USA, där priserna i skrivande stund är 85 pro-
cent (sic!) lägre än i Europa. De höga priserna 
lockar också till investeringar i ny – framför allt 
fossilfri – energiproduktion.

Inflation kombineras Inflation kombineras 
med stagnerande ekonomimed stagnerande ekonomi
Stigande energipriser har också en bromsande 
effekt på ekonomin, eftersom de tär på konsu-
menternas köpkraft. Vi får en kombination av 
tilltagande inflation och en stagnerande ekono-
mi som brukar kallas stagflation.

En svagare ekonomisk tillväxt dämpar i sig 
inflationstrycket. Då konsumenterna har min-
dre att spendera på andra varor och tjänster 

Figur 3: Energipriser i Europa och USA.

”Stigande löner ger arbetstagarna mer 
pengar att spendera, vilket ytterliga-
re ökar på efterfrågan och möjliggör 
prisökningar. Inflationsspiralen har så-
ledes kommit i gång.”
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minskar företagens möjlig-
heter att höja priserna på 
dessa. En högre arbetslös-
het kan dämpa lönekraven. 
Stagflationen blir då endast 
tillfällig.

Å andra sidan är det möj-
ligt att den högre inflationen 
tvärtom leder till ett krav på 
högre löneökningar, för att 
kompensera för nedgången i 
köpkraften. Då kan vi få en 
pris-lönespiral, där stigande 
lönekostnader skapar tryck 
för ytterligare prishöjningar 
som leder till ytterligare krav 
på lönehöjningar. Då kan vi 
få en längre period av stag-
flation.

Än så länge finns det dock 
få tecken på en pris-lönespi-
ral inom euroområdet. De 
avtalade löneökningarna har 
fortsatt varit i linje med cen-
tralbankens inflationsmål.

 
Den amerikanska 
ekonomin 
överhettas
I USA är det däremot svårt 
att förklara uppgången i in-
flationen med några tillfäl-
liga specialfaktorer. Tecken 
på allt snabbare prishöjning-
ar syns på bred front i hela 
ekonomin.

Andelen amerikanska småföretag som pla-
nerar att höja priserna är på den högsta ni-
vån på över 40 år enligt företagarorganisatio-
nen NFIB:s enkät. Centralbankens Clevelands-
kontor räknar ut ett medianprisindex som in-
te påverkas av exceptionellt stora upp- eller 
nedgångar för några enskilda produkter eller 
tjänster. Även detta index har gått kraftigt upp-
åt: hälften av alla varor och tjänster i konsum-
tionskorgen har sett en prisuppgång på minst 
4,5 procent under det senaste året. 

Efterfrågan på varor och tjänster verkar klart 
överskrida företagens kapacitet att producera 

Figur 4: Euroområdet: Arbetslöshet och avtalade löneökningar.

Figur 5: USA: Småföretagens avsikter att höja priserna och medianprisindex.

dessa. Företagens leveranstider har förlängts, vil-
ket stärker bilden av flaskhalsar i produktionen.

Företagen verkar ha tilltagande problem att 
hitta arbetskraft. Antalet öppna arbetsplatser 
har stigit till en rekordnivå motsvarande hela sju 
procent av arbetskraften. Som en konsekvens av 
detta har även lönerna börjat stiga i en allt snab-
bare takt, då företagen bjuder över varandra för 
att locka till sig arbetstagare.

Stigande löner ger arbetstagarna mer pengar 
att spendera, vilket ytterligare ökar på efterfrå-
gan och möjliggör prisökningar. Inflationsspira-
len har således kommit i gång.
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Bidens stimulanspaket satte fart
De bakomliggande orsakerna till den situation 
den amerikanska ekonomin befinner sig i går 
att spåra tillbaka till pandemin och de stimu-
lansåtgärder som vidtogs för att hålla ekonomin 
i rullning. Tack vare generösa stimulansåtgär-
der innefattande bland annat stimulanscheckar 
till alla hushåll och kraftigt höjda arbetslöshets-
bidrag började ekonomin snabbt återhämta sig 
efter nedstängningen av samhället våren 2020. 

I början av 2021 var antalet öppna arbets-
platser redan på rekordnivå, fastän antalet sys-

selsatta ännu var klart läg-
re än före coronapandemin. 
Den stora mängden öppna 
arbetsplatser avspeglade att 
många arbetstagare av oli-
ka skäl lämnat arbetskraf-
ten. Oro för smitta, behov av 
att vara hemma för att skö-
ta familj då många skolor än-
nu var stängda, eller försäm-
rad hälsa kan vara delförkla-
ringar. 

I detta skede beslöt den ny-
valde presidenten Joe Biden 
att driva igenom ett ytterli-
gare stimulanspaket på hela 
1 900 miljarder dollar – över 
8 procent av den årliga brut-
tonationalprodukten. I detta 

ingick bland annat en ny stimulanscheck till 
hushållen på upp till 1 400 dollar per vuxen 
och ett barnbidrag på upp till 300 dollar per 
månad.

Även ekonomer med anknytning till det de-
mokratiska partiet såsom Jason Furman och 
Larry Summers, som bägge varit ledande eko-
nomiska rådgivare för president Barack Obama, 
varnade för att det enorma stimulanspake-
tet skulle leda till accelererande inflation. Som 
Furman påpekat kunde man lätt räkna ut med 
ekonomiska standardmodeller att stimulanspa-

ketet skulle leda till en över-
hettad ekonomi, om inget ex-
ceptionellt inträffade.

Man kan fråga sig varför 
stimulanspaketet ändå drevs 
igenom, och varför central-
banken inte reagerade genast 
med att höja räntorna för att 
dämpa inflationstrycket? 
Även centralbanken förut-
spådde endast en måttlig ac-
celeration av inflationen.

En bidragande orsak till 
det här är säkert att infla-
tionen inte tagit fart trots 
de enorma stimulansåtgär-
derna som vidtagits efter fi-
nanskrisen år 2009 eller un-

Figur 6: USA: Öppna arbetsplatser och löneutvecklingen.

Figur 7: Federala utgifter, intäkter och budgetunderskott.
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der början av pandemin. Det gjorde prognosma-
kare obenägna att våga prognosticera en märk-
bart snabbare inflation.

 En oortodox ekonomisk skola, den så kalla-
de nya monetära teorin, hade också fått fotfäste 
inom det demokratiska partiet. Denna hävdade 
grovt förenklat, att ekonomisk standardteori om 
att det finns en gräns för hur mycket man kan 
finansiera offentliga utgifter med låntagning in-
te gäller, då centralbanken kan finansiera under-
skotten genom att trycka mera pengar. 

Enligt ekonomisk standardteori var orsaken 
till att de tidigare stimulansåtgärderna inte för-
orsakat inflation att de vidtagits i situationer där 
ekonomin var i en djup lågkonjunktur. Stimu-
lansen ledde därmed i första hand till en ökad 
produktion, då det fanns arbetslös arbetskraft 
som kunde sysselsättas och outnyttjad kapaci-
tet i fabrikerna.

Nu vidtogs stimulansåtgärderna vid en tid-
punkt då det redan fanns brist på arbetskraft och 
industrins kapacitet redan var hyfsat väl utnytt-
jad. Möjligheten att öka produktionen var be-
gränsad och den tilltagande efterfrågan slog där-
med ut i priserna. Ekonomisk standardteori vi-
sade sig ha rätt. 

Stimulansen utgör ännu en  
inflationsrisk även i Europa
Även inom euroområdet har stimulansåtgärder-
na fortsatt fastän ekonomin återhämtat sig rela-

tivt snabbt. Den europeiska återhämtningsfon-
den som inrättades under pandemin kommer att 
finansiera offentliga investeringsprojekt i flera 
år framåt.

Budgetunderskotten i både Finland och eu-
roområdet som helhet har dock hållits mycket 
mindre än i USA. Därmed har de inte skapat en 
lika stor inflationsrisk.

En bidragande faktor till överhettningen av 
den amerikanska ekonomin var att hushållen 
och företagen hade samlat på sig stora bespa-
ringar i början av pandemin. Hushållen konsu-
merade mindre och ökade sitt sparande, då de 
inte kunde resa och gå på restaurang som tidiga-
re. Den osäkerhet pandemin skapade gjorde att 
både företag och hushåll blev försiktigare med 
att investera.

Ökningen i sparande var förklaringen till att 
stimulansåtgärderna år 2020 
inte ledde till en omedelbar 
ökning i inflationen. Så länge 
pengarna som pumpades in i 
ekonomin i stor utsträckning 
inte konsumerades skapades 
inget inflationstryck.

De ackumulerade bespa-
ringarna utgör dock en po-
tentiell risk för överhettning 
om och när hushållen och fö-
retagen börjar spendera dem. 
Man gör de resor och ordnar 
de fester som blivit uppskjut-
na av pandemin när läget 
normaliseras. I viss mån har 
detta skett, men mängden 
pengar som hushållen och Figur 8: Offentliga sektorns nettolångivning (= nettolåntagning).

”De ackumulerade besparingarna utgör 
dock en potentiell risk för överhettning 
om och när hushållen och företagen 
börjar spendera dem. Man gör de 
resor och ordnar de fester som blivit 
uppskjutna av pandemin när läget 
normaliseras.”
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företagen har på sina konton är fortsättningsvis 
exceptionellt stor.

Har vi sett en strukturell förändring?
De två mest betydande faktorer som lett till hö-
gre inflation – den skarpa ökningen i energipri-
serna och president Bidens stimulanspaket – 
är till sin natur tillfälliga. Ekonomerna Charles 
Goodhart och Manoj Pradhan förutsåg dock re-
dan 2020 i en uppmärksammad bok, att de de-
mografiska trender som hållit inflationen och 
räntorna låga de senaste decennierna håller på 

Figur 9: Företagens och hushållens sammanlagda kontanta tillgångar, M2.

att vända. Den acceleration 
av inflationen vi sett under 
de senaste åren får boken att 
se alltmer profetisk ut.

Goodhart och Pradhan 
förklarar de låga räntor-
na och den låga inflationen 
med att det funnits ett över-
skott av arbetskraft i värl-
den. Överskottet beror dels 
på globaliseringen som fram-
för allt ställt den kinesiska 
arbetskraften till förfogande 
för att producera produkter 
för de västerländska ekono-
mierna. Även i de industria-
liserade länderna har ande-
len av befolkningen i arbets-
för ålder ökat sedan 1970-ta-
let, då nativiteten sjunkit och 
antalet barn minskat.

Författarnas grundargu-
ment är att alla människor 
efterfrågar tjänster och va-
ror, men endast de i arbets-
för ålder producerar dessa. 
Då antalet producenter har 
ökat i förhållandet till kon-
sumenterna har utbudet av 
varor och tjänster ökat i för-
hållande till efterfrågan. Det 
har hållit inflationen i styr 
och tvingat centralbankerna 
att sänka räntorna för att sti-
mulera efterfrågan och hålla 
ekonomin i rullning.

Enligt skribenterna håller 
dessa trender nu på att vända. Andelen av be-
folkningen som är i arbetsför ålder har börjat 
sjunka då de stora årskullarna gått i pension. 
Globaliseringen tillför inte längre nya arbetare. 
Kineserna åldras också snabbt som en följd av 
ettbarnspolitiken.

Vi kommer därför att stå inför en stigande 
arbetskraftsbrist under de kommande åren, vil-
ket leder till snabbare lönestegringar och högre 
inflation. Centralbankerna får press på sig att 
höja räntorna. Högre räntor leder dock till pro-
blem för skuldsatta stater, vars statsfinanser re-

Figur 10: Befolkning i arbetsför ålder.
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dan belastas av en åldrande befolkning. Därmed 
sviktar det politiska stödet för centralbankernas 
inflationsmål och dessa kommer därför vara 
tvungna att låta inflationen accelerera.

Goodharts och Pradhans vision är i sig logisk 
och plausibel. Prognosen om en snabbt åldrande 
befolkning kan knappast någon tvivla på.

Trendvändningen i andelen av befolkningen i 
arbetsför ålder inträffade dock redan för ett årti-
onde sen. De stora årskullarna som föddes efter 
kriget började fylla 65 år 2010. Det väcker frågan 
om varför vi inte sett ett ökande inflationstryck 
och tryck på högre räntor förrän nu?

Goodharts och Pradhans hypotes styrks in-
te heller av att andelen av befolkningen i ar-
betsför ålder började sjunka först i Japan, redan 
på 1990-talet. Trots det har vi inte sett en acce-
leration av inflationen eller stigande räntor där. 
Tvärtom var Japan det första landet, där central-
banken var tvungen att kämpa mot deflation och 
trycka räntorna till noll. 

Åldrande befolkning 
dämpar efterfrågan
Sambandet mellan en åldrande befolkning och 
inflationen verkar således inte vara den som 
Goodhart och Pradhan framför. Det finns också 
många skäl varför en åldrande befolkning tvärt-
om kan dämpa efterfrågan i ekonomin och pres-
sa räntorna och inflationen neråt.

En sjunkande mängd människor i arbetsför 
ålder bromsar ofrånkomligen upp den ekono-
miska tillväxten. Det innebär mindre tryck för 
företagen att investera i ökad kapacitet. Lägre 
befolkningstillväxt innebär att behovet att byg-
ga nya bostäder sjunker, då de unga allt oftare 
kan flytta in i bostäder som frigörs efter de sto-
ra årskullarna.

En bidragande faktor till att den åldrande be-
folkningen inte har skapat en överskottsefter-
frågan är att pensionärerna till en mycket liten 
del behövt finansiera sin konsumtion genom att 
konsumera sina besparingar. Största delen av de-
ras konsumtion och vård finansieras via offent-
liga utgifter. I de flesta länderna finansieras pen-
sionerna bara till en liten del av fonderade pen-
sionsmedel.

Så länge de offentliga underskotten hålls i 
schack innebär de att kostnaden för pensionä-

rernas vård och konsumtion måste samlas in via 
skatter och avgifter från den nu arbetsföra be-
folkningen. Detta minskar i motsvarande grad 
på deras konsumtionsmöjligheter och dämpar 
efterfrågan på varor och tjänster.

Den centrala frågan blir då i vilken mån det 
finns en politisk vilja att sträva efter att balanse-
ra de offentliga finanserna. I Europa har denna 
politiska vilja hittills funnits. De offentliga un-
derskotten i euroområdet pressades ner efter fi-
nanskriserna till nära noll, innan pandemin på 
nytt spräckte budgeterna. 

I USA har den politiska viljan att balansera 
budgeten däremot blivit allt svagare, med Bidens 
stimulanspaket som det senaste exemplet på vil-
ligheten att spendera lånade pengar. 

Hur inställningen till skötseln av statsfinan-
serna utvecklas är således avgörande för om ti-
den med låga räntor och låg inflation verkligen 
är förbi – eller om uppgången i inflationen ba-
ra blir tillfällig.

”En bidragande faktor till att den åldran-
de befolkningen inte har skapat en över-
skottsefterfrågan är att pensionärerna 
till en mycket liten del behövt finansie-
ra sin konsumtion genom att konsume-
ra sina besparingar. Största delen av de-
ras konsumtion och vård finansieras via 
offentliga utgifter.”
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”Tillämpad mikroekonomi och policyrelevanta 
frågor”. Så beskriver ekonomie doktor Torsten 
Santavirta sitt forskningsområde. Han utnämn-
des i juni 2021 till biträdande professor i ekonomi 
vid Helsinki Graduate School of Economics (Hel-
sinki GSE).

Vi träffar den 45-årige forskaren i kafferummet 
på Economicum vid Arkadiagatan i Helsingfors. 
Den röda tegelbyggnaden inne på gården bredvid 
Naturhistoriska museet har ett centralt läge på 
bekvämt gångavstånd från Hanken, Helsingfors 
universitet och finska handelshögskolans gamla 
huvudbyggnad på Runebergsgatan. Det var vid 
det nuvarande Aalto-universitets handelshögsko-
la som Santavirta disputerade för doktorsgraden 
2011 efter att ha avlagt sin magisterexamen vid 
Helsingfors universitetets statsvetenskapliga fa-
kultet 2003.

Santavirtas biträdande professur är knuten till 
Helsingfors universitet och hans undervisning är 
jämnt fördelad mellan Svenska social- och kom-
munalhögskolan (Soc&kom) och ämnet national-
ekonomi vid universitetet. Under första delen av 
vårterminen 2022 höll Santavirta en kurs i ekono-
mins grunder på Soc&kom, och den har följts upp 
med en kurs i tillämpad mikroekonomi med te-
man som alkoholpolitik och pensioner.

”Studenterna är väldigt engagerade”, säger 
Santavirta. På den första kursen deltog 45 stu-
derande, den andra kursen – med undervisning 
på plats – har ett tiotal deltagare. Kurserna på 
Soc&kom hålls på svenska och samtidigt håller 

Torsten Santavirta forskar i 
krigsbarns psykiska hälsa och 
socialt utsatta områden
Krigsbarn, social mobilitet och 
störande elevers inverkan på 
klasskompisars studieframgån-
gar. Torsten Santavirtas forsk-
ningsområden känns överras-
kande för den som associerar 
nationalekonomi med ämnen 
som produktion, konsumtion 
och investeringar. Ekonomiska 
metoder kan ge nya perspektiv 
på samhälls- och folkhälsoveten-
skap.

Richard Brander, text
Karl Vilhjálmsson, fotoINTERVJU
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Santavirta på statsvetenskapliga fakulteten på 
finska en kurs i arbetsmarknadsekonomi.

Ekonomiska metoder har mycket att 
erbjuda
Santavirta står med en fot i Finland och en i 
Sverige, där han är knuten till forskningsprojekt 
vid sin tidigare arbetsplats Uppsala universitet. I 
Uppsala skötte han åren 2015–2021 en biträdan-
de professur vid det mångvetenskapliga Institu-
tet för bostads- och urbanforskning (IBF). Den 
akademiska karriären som disputerad forskare 
inledde Santavirta år 2011 i Sverige, vid Institu-
tet för social forskning vid Stockholms univer-
sitet. Före det verkade han en tid vid Columbia 
University i New York och han har också avlagt 
en masters-examen i Barcelona.

I samband med utnämningen till tjänsten i 
Helsingfors konstaterade Santavirta: ”Ekonomi 
har mycket att erbjuda inom hälsa och välbefin-
nande. Genom att tillämpa ekonomiska meto-
der på material på individnivå, såsom historis-
ka arkiv, registerdatabaser och enkätintervjuer, 
kan man skapa nya svar och perspektiv på frå-
gor som även andra samhällsvetenskaper eller 
till exempel folkhälsovetenskapen strävar efter 
att förstå. Jag är glad att få fortsätta min forsk-
ning inom dessa frågor.”

Det finns en disciplin inom nationalekono-
min som kallas health economics men Santavir-
ta tycker att det är för snävt för att beskriva vad 
han sysslar med.

”Grovt kan man dela in nationalekonomi i 
makro- och mikroekonomi. Jag är mikroeko-
nom, och mera exakt sysslar jag med tillämpad 
mikroekonomi”, förklarar han.

Dels testar de mikroekonomiska forskarna oli-
ka teorier om individers val och hur man med 
styrmedel kan påverka individer, dels ställer de 
policyrelevanta frågor som inte nödvändigtvis 
behöver ha en teoretisk ansats bakom sig.

”För tillfället håller jag på med olika intres-
santa folkhälsovetenskapliga projekt, men jag 
skulle ändå inte påstå att jag är hälsoekonom. 
Social mobilitet, stigmatisering av socialt utsat-
ta områden i Sverige, hur stökiga barn påverkar 
sina klasskompisars studieresultat, hur atypisk 
könsidentitet under tonåren påverkar utbild-
nings- och arbetsmarknadsutfallen – det är så-

dana forskningsområden som jag sysslar med.”
Santavirtas forskningsområden och -frågor är 

sådana där de flesta har en åsikt och som intres-
serar den stora allmänheten. Allt är dock inte li-
ka spännande för en lekman.

”Om vi diskuterar metoderna för att mäta so-
cial mobilitet är det inte så intressant för allmän-
heten. Tillämpningarna kan däremot vara väldigt 
intressanta. Tillämpningarna är lättare att po- 
pularisera och resultaten är ganska lätta att grep-
pa”, säger han.

Forskning om krigsbarns psykiska hälsa
Santavirta har tillämpat mikroekonomi på temat 
krigsbarn. Hur har krigsbarns psykiska hälsa på-
verkats av vad de varit med om och hur ned-
ärvs psykiska problem till deras barn? Resultatet 
av undersökningen av finska krigsbarn i Sveri-
ge under andra världskriget var att psykiska pro-
blem hos kvinnliga krigsbarn ledde till psykis-
ka problem speciellt hos deras döttrar. Psykiska 
problem hos de manliga krigsbarnen tog sig dä-
remot inte uttryck som psykiska problem hos va-
re sig döttrar eller söner.

Hur har Santavirta och hans team genomfört 
forskningsprojektet?

”Vi jobbar med mikrodata, med kvantitativa 
datamängder från Statistikcentralens register, 
och med historiska arkiv från Riksarkivet i Hel-
singfors. Ur Statistikcentralens datamängder 
fick vi fram registeruppgifter på de familjer där 
barn hade skickats i väg till Sverige. Vi kunde 
också registrera vilka syskon som hade skickats 
i väg. Finessen med den studien var att vi kun-
de jämföra syskon med varandra, vi kunde mä- 
ta det som kallas syskondifferenser”, berättar 
Santavirta.

Forskarna kunde sålunda jämföra utfall i 
psykisk ohälsa mellan syskon som hade skick-
ats i väg och syskon som hade stannat kvar i 
Finland, och som aldrig blev separerade från 
familjen.

”Även om det handlar om registerdata så 
känns det som om man skulle komma in i fa-
miljerna. Om man jobbar med genomsnittliga 
mönster kan man se vad som sker i familjerna 
och man kan få en liten glimt av hur relationerna 
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mellan föräldrar och barn ser ut. Men man kom-
mer aldrig så långt att man kan fastställa de ex-
akta mekanismerna.”

Föräldrarna som var krigsbarn är vid det här 
laget i de flesta fallen döda och begravna, och 
sålunda går det inte längre att kontakta dem. 

”Nästa fråga vore ju: varför såg det ut så här? 
Med våra data kommer vi aldrig riktigt fram till 
det. Efter ett radioprogram och några tidnings-
artiklar i Sverige blev jag kontaktad av flera 
döttrar till kvinnliga krigsbarn. De tackade oss 
för studien för de tyckte att pusselbitarna föll 
på plats: de berättade att mamma varit väldigt 
kylig och hade svårt med anknytningen till bar-
net. Förhållandet mellan mamma och dottern 
hade varit väldigt komplext, och de upplevde 
att det hade påverkat deras psykiska välbefin-
nande. Tidvis hade de fått vård. Och det var in-
te bara en, utan flera som tog kontakt med mig 
och ville tala om sina öden och ställa frågor. 
Det var gripande att höra om deras berättelser 
och samtidigt hjälpte det oss förstå våra resultat 
bättre. Till personerna i fråga var jag dessvär-
re tvungen att säga att jag inte kan hjälpa dem 
eftersom jag inte vet något om psykisk ohälsa, 
utan mitt område är tillämpad nationalekono-
mi”, säger Santavirta.

I det här fallet handlade det mest om tilläm-
pad statistik, och om hur man ska lyckas fast-
ställa ett orsakssamband i en svår fråga: att bli 
separerad från sin familj under kriget och hur 
det har påverkat långtidsutfall av psykisk hälsa.

”Resultatet av undersökningen av finska 
krigsbarn i Sverige under andra världs-

kriget var att psykiska problem hos 
kvinnliga krigsbarn ledde till psykiska 

problem speciellt hos deras döttrar. 
Psykiska problem hos de manliga 
krigsbarnen tog sig däremot inte 

uttryck som psykiska problem hos 
vare sig döttrar eller söner.”
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Krigsbarn forskningstema för mikroekonomer. Torsten Santavirta med kolleger har jämfört utfall i psykisk 
ohälsa mellan syskon som skickades i väg som krigsbarn och syskon som stannade kvar i Finland under kriget.
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Varför månne flickorna påverkades av moderns 
psykiska problem men inte pojkarna?

”Det vet vi inte, men poängen med vår studie 
är att vi lyckades slå fast något som ingen vis-
ste med säkerhet tidigare. Vi jämförde alltså sys-
kon som blivit krigsbarn med deras syskon som 
stannade kvar i Finland. Tidigare forskning har 
jämfört krigsbarn med hela populationen, men 
då ska man minnas att det var en utsatt grupp 
från början som var tvungen att skicka i väg si-
na barn. Familjerna skilde sig åt från hela popu-
lationen. Alla kvalificerade sig inte som krigs-
barn i Sverige, utan det fanns krav som att pap-
pan skulle vara vid fronten, och att mamman an-
tingen jobbade eller hade alltför många barn att 
ta hand om”, säger Santavirta och påpekar att 
hans roll som forskare i det här fallet var ekono-
metrikerns eller statistikerns.

Torsten Santavirtas mamma Nina Santavirta 
är beteendevetare. De har till och med gjort en 
del forskning tillsammans och helt obevandrad 
verkar sonen – nationalekonomen – inte vara 
då det gäller psykologiska förklaringsmodeller. 

”Enligt anknytningsteorin påverkar moderns 
frånvaro döttrarna mera än sönerna. Det kan 
också finnas en epigenetisk förklaring, det vill 
säga att en upplevd chock till och med skulle ha 
påverkat uttrycket av den genetiska samman-
sättningen hos avkomman, alltså individens fe-
notyp”, säger Torsten Santavirta.

Trauma av krig, nu i Ukraina
Ekonomiska samfundets utsände reporter infli-
kar här att båda hans föräldrar var krigsbarn, 
mamma född 1936 och pappa som var född 
1934. I något skede måste pappan och hans bror 
flyttas till ett annat sovrum då de bodde i Stock-
holm eftersom de trodde att den förbipasseran-
de spårvagnen var ett ryskt bombplan, vilket de 
upplevt i Helsingfors. Fotografens mamma var 
för sin del lotta under kriget innan hon flyttade 
till Island. Vi stannar upp för en stund och fun-
derar på hur kriget påverkade våra föräldrar och 
i förlängningen oss och våra syskon.

”Det kunde vara intressanta casestudier. 1936 
var den största krigsbarnkohorten. Det fanns 
bland krigsbarn alla åldrar från spädbarn till 
barn som var 9–10 år gamla. Till en början be-

gränsades barnen till sådana som ännu inte gick 
i skola, men senare togs också skolbarn emot 
i fosterhem i Sverige,”, konstaterar Santavirta.

Här kommer vi in på en diskussion om det 
pågående kriget i Ukraina, där små barn – och 
vuxna för den delen – än en gång skräms av rys-
ka bombplan.

”Vi lever på 2020-talet men det skiljer sig in-
te så mycket åt. Bara för någon månad sedan 
var det i Kiev ungefär som här hos oss. Vi kan 
inte föreställa oss att vi plötsligt skulle tving-
as springa ner i bombskydd. Och nu har vi en 
ny flyktingvåg på kommande”, säger Santavirta.

”Vår studie är intressant i en modern kon-
text eftersom vi fortfarande har ensamkomman-
de barn. Ofta är de lite äldre, men flyktingbarn 
är inget fenomen som har försvunnit. Vi vet 
fortfarande väldigt lite om hur flykten påverkar 
dem och ännu mindre om hur det påverkar de-
ras barn. Att studera finska krigsbarn är intres-
sant inte bara som en utredning av en historisk 
händelse utan också som något som vi kan lä-
ra oss av.”

Tvärvetenskaplighet är numera ett nyckelord 
men det innebär inte att den tillämpade mik-
roekonomiska forskningen görs integrerad med 
annan forskning.

”Det är skilda studier. En studie är att faststäl-
la ett orsakssamband, vilket kan vara bra nog: 
att kunna säga något rätt så säkert. Det är of-
tast den första utmaningen. Inom nationaleko-
nomin har vi utvecklat empiriska metoder som 
har visat sig vara nyttiga i frågor som inte hän-
för sig till ekonomisk teori. Vi håller på med frå-
gor som angränsar till många andra vetenskaps-
grenar från historia till pedagogik. Själva projek-
ten är sällan tvärvetenskapliga, även om frågor-
na är det. Vi närmar oss frågorna metodologiskt 
från en nationalekonomisk ansats. Vi ekonomer 
och andra discipliner kan forska i samma frågor 

”Att studera finska krigsbarn är intres-
sant inte bara som en utredning av en 
historisk händelse utan också som nå-
got som vi kan lära oss av.”
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men vi har olika ansatser och bidrar på olika sätt 
till ökad förståelse.”

Offentlighet stigmatiserar utsatta 
områden
Ett av Torsten Santavirtas pågående forsknings-
projekt gäller stigmatisering av utsatta områden 
i Sverige. En stor del av områdena som numera 
i hög grad officiellt av polisen klassificeras som 
utsatta byggdes på 1960- och början av 70-talen i 
samband med urbaniseringen och den stora netto- 
invandringen.

”Industrin och efterfrågan utvecklades snabbt 
på bruksorter och i städerna. Det fanns mycket 
framtidsanda då urbana bostadsområden bygg-
des inom ramen för det så kallade miljonpro-
grammet. Men nu förknippas det för det mesta 
med social utsatthet och kriminalitet, och i fle-
ra fall finns det så stora etniska enklaver att det 
kan vara svårt att assimilera sig i det svenska 
samhället, och lära sig språket. Etniska enklaver 
i sig behöver inte vara något genomgående då-
ligt, mina kolleger i Uppsala har publicerat stu-
dier som visar försiktiga tecken på motsatsen. 
Det finns ett stort socialt kapital bland lands-
män att ta vara på. Men ifall andelen utlands-
födda i övrigt är stor i bostadsområdet kommer 
enklaver inte i kontakt med det bredare civil-
samhället och framför allt språket. De befintliga 
studierna visar att orsaken bakom förorternas 
utsatthet är mer komplicerad än att bara skylla 
på boendesegregation. Det är där vi kommer in 
med en ytterligare bidragande förklaring, näm-
ligen stigmatisering av bostadsområden”, säger 
Santavirta.

Det finns mycket kriminalitet i områdena 
som klassificerats som utsatta och det rappor-
teras sällan något positivt om vad som händer 
där. Alla ungdomar är naturligtvis inte krimi-
nella och Sverige är ett samhälle där det hit-
tills har rått uppfattningen att det ska vara möj-
ligt att ta sig framåt oavsett vilken bakgrund 
man kommer ifrån. En jämlik skola och relativt 
små inkomstklyftor är några av välfärdsstatens 
grundpelare.

”Utgångspunkten för forskningsprojektet är 
att samhällets uppfattning om de utsatta områ-
dena kan påverka ungdomarnas strävan att ta 
sig framåt och att klara sig. Om detta stigma 

Torsten Santavirta

Född i Helsingfors 1977, student vid Brändö 
gymnasium 1996.

Biträdande professor i nationalekonomi vid 
Helsinki Graduate School of Economics. Pro-
fessuren har finansierats av Stiftelsen Tre Sme-
der och Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.

Just nu: flera forskningsprojekt och artiklar på 
gång, håller kursen Tillämpad mikroekonomi – 
individer, företag och marknader på Soc&kom.

Familj: hustru som jobbar som produktutveck-
lare på Spotify, tioåriga tvillingdöttrar och en 
21-årig bonusdotter.

Bor: I Helsingfors och i Stockholm.

Intressen: Mycket sport, på sistone en hel del 
skidåkning både på längden och utför. Träd-
gårdsskötsel varit viktigt under pandemin. Kul-
tur som konst och teater; Thielska galleriet på 
Djurgården är en favorit.

Jag själv med tre ord: hängiven, ihärdig och 
ibland till och med kreativ.
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”Då ett tv-team från Uppdrag Gransk-
ning besökte riskområdet Tjärna Ängar i 
Borlänge så närmade sig ett ungdoms-
gäng med förhoppningen att de näs-
ta gång skulle rapportera ens något po-
sitivt. Vi har inte gjort något illa, vi bara 
står här, sade de.”

bland de boende internaliseras kan det påverka 
dem hämmande, det är åtminstone vår hypotes 
och vi förknippar detta med områdesstigma”, 
säger Santavirta.

”Hittills har man gjort etnografiska studier 
där man har intervjuat ungdomar. Man har gått 
in i områdena och intervjuat dem, och frågat 
hur de ser på samhällets syn på deras områ-
den, och hur det påverkar dem. Även om de 
kvalitativa studierna i sig är värdefulla lyckas 
de sällan särskilja mellan observerbara socio-
ekonomiska faktorer och stigmatisering”, kon-
staterar han.

”De befintliga studierna visar att 
orsaken bakom förorternas utsatthet är 

mer komplicerad än att bara skylla på 
boendesegregation. Det är där vi 

kommer in med en ytterligare 
bidragande förklaring, nämligen 

stigmatisering av bostadsområden.”

Med stigma förstås den negativa stämpel som 
ett visst område kan ha utöver dess egentliga 
egenskaper. Ett praktexempel från den interna-
tionella forskningen är Harlem i New York, som 
numera socioekonomiskt kan betecknas som ett 
medelklassområde på norra Manhattan. Men 
Harlem har fortfarande – eller hade åtminstone 
länge – ett stigma som inte motsvarar hur verk-
ligheten ser ut. 

Santavirta berättar att man i det svenska 
forskningsprojektet har använt sig av polisens 
lista över utsatta områden, som första gången 
publicerades år 2015. Områdena kategoriseras 
i tre klasser som utsatta områden, riskområden 
och särskilt utsatta områden. I dagsläget ingår 
61 områden på listan. Enligt polisens definition 
handlar det om geografiskt avgränsade områ-
den som karaktäriseras av låg socioekonomisk 
status och där de kriminella har en större eller 
mindre inverkan på lokalsamhället. I ett särskilt 

utsatt område kan det förekomma systematis-
ka hot och våldshandlingar mot vittnen, måls- 
ägare och anmälare, vilket gör det svårt eller i 
det närmaste omöjligt för polisen att fullfölja sitt 
uppdrag.1)

”Polisen gjorde upp detaljerade kartor över 
områdena, och de är offentliga. Vi ser att den 
negativa publiciteten i massmedier har ökat med 
flera tusen procent, och det som skrivs är i regel 
negativt”, konstaterar Santavirta.

”Vi tittar på hur exponeringen påverkar bar-
nens skolframgångar, närmare bestämt hur det 
går för niondeklassister som söker till gymna-
siet. Hur påverkas deras avgångsbetyg i grund-
skolan och hur påverkas deras gymnasieval? 
Och i sista hand tittar vi på hur exponeringen 
påverkar omsättningen på lärare i skolan. Hittills 
har vi kommit fram till att den negativa expone-
ringen minskar sannolikheten att eleven ska få 
godkänt betyg, och också sannolikheten att elev-
en kommer att söka vidare till ett gymnasium i 
stadsdelar med högre socioekonomisk status.”

Lyckades isolera stigmatisering från 
andra faktorer
Resultaten så här långt motsvarar forsknings-
gruppens arbetshypotes. Eftersom det inte skett 
någon förändring i de socioekonomiska fakto-
rerna efter publiceringen jämfört med situatio-
nen tidigare (då dessa områden i och för sig ock-
så var stigmatiserade men då i en mindre ut-
sträckning) går det att särskilja effekten av ex-
poneringen mot den negativa publiciteten och 
allmänhetens uppfattning om området. Forsk-
ningsbidraget är metodologiskt viktigt.
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Fotnot

1) Svenska polisens senaste lägesbild hittas här (se Po-
lisens lägesbild över kriminell påverkan i samhäl-
let: 2021): https://polisen.se/om-polisen/polisens-ar-
bete/utsatta-omraden/ Se också: https://www.tv4.se/
artikel/6SioeqrocNqeAjjIuBffWM/haer-aer-alla-utsatta-
omraden-i-sverige

”Det finns inga tidigare studier som har lyck-
ats isolera stigmatisering från de bakomliggan-
de faktorerna. Exponeringen var en oförutsedd 
händelse som inte ens lokala politiker kände till 
på förhand. Det ökade den negativa publiciteten, 
och därmed stigmatiseringen av områdena”, sä-
ger Santavirta.

Journalister från till exempel Sveriges Televi-
sion som besöker utsatta områden kan uppfat-
ta det som hotfullt. Ungdomarna är väldigt frus-
trerade över att det enda som rapporteras är ne-
gativt. ”Då ett tv-team från Uppdrag Granskning 
besökte riskområdet Tjärna Ängar i Borlänge så 
närmade sig ett ungdomsgäng med förhoppning-
en att de nästa gång skulle rapportera ens nå-
got positivt. Vi har inte gjort något illa, vi ba-
ra står här, sade de. En invändning kunde vara 
att de här ungdomarna knappast läser tidningar, 
men faktum är att de känner till informationen 
och att de bryr sig om saken”, säger Santavirta.

Vilka är era policyrekommendationer?

”Eftersom studien är pågående vill jag inte så in-
gående gå in på slutsatser. Men stigmatisering-
en verkar påverka studieframgångarna och stu-
dievalet negativt. Kanske skulle det ha varit bätt-
re om man inte hade publicerat en lista. En an-
nan slutsats är att man måste jobba med områ-
dena. Den uppenbara policyrekommendationen 
är att både polisen och alla andra aktörer borde 
vara medvetna om att allmänhetens syn på de 
här områdena påverkar de boende.”
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Helsingforshjälpen är ett 
program för livsmedelsbistånd 
som kan beskrivas som en 
succé när det gäller att förbätt-
ra invånarnas välmående. De 
ledande organisationerna, 
staden och kyrkan, upprätthöll 
ständigt principen om inklu-
dering och uppmuntran så att 
individer och organisationer 
som ville delta skulle känna sig 
välkomna att göra det. Alla pro-
cesser anpassades till stödmot-
tagarnas specifika behov.

Logistik och interorganisatoriskt 
samarbete för mathjälp – 
lärdomar från Helsingforshjälpen

Covid-19 pandemin har vänt världen upp och ner se-
dan början av 2020, sedan dess har flera strävanden 
gjorts för att göra livet under lockdown lättare för 
invånare. Förutom folkhälsokrisen som sjukdomen 
har orsakat, har de sociala konsekvenserna varit nä-
rapå katastrofala. I Europa, inklusive Finland, har 
många länder infört stränga förebyggande åtgärder, 
såsom stanna hemma-påbud, begränsning av rörlig-
het och offentliga sammankomster (Klasche, 2021). 
Utsatta eller marginaliserade invånares behov är of-
ta inte tillgodosedda under vanliga omständigheter, 
och när en extraordinär situation uppstår, såsom co-
vid-19, är det de som drabbas mest.

Virva Tuomala är projektforskare vid Humlog-institutet 
och Anna Aminoff är biträdande professor i logistik och 

samhällsansvar vid Hanken.

”Det som gör detta fall intressant i samband 
med matbistånd, är att det inte härstam-
mar från fattigdom eller från en grundläg-
gande brist på tillgång, utan snarare är det 
ett nationellt påbud att stanna hemma.”
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Lösningar till covid-19 på en högre nivå mås-
te komma från globalt samarbete, men lokala åt-
gärder spelar en avgörande roll för invånarnas 
välbefinnande (Wexler och Oberlander, 2020). 
Denna artikel utforskar ett av de lokala svaren 
på pandemin, ett lokalt livsmedelsbiståndspro-
gram i Finland: Helsingforshjälpen. Det som 
gör detta fall intressant i samband med matbi-
stånd, är att det inte härstammar från fattigdom 
eller från en grundläggande brist på tillgång, ut-
an snarare är det ett nationellt påbud att stan-
na hemma.  Även om programmet inte löste, el-
ler ens försökte lösa, det underliggande pande-
miproblemet, kan programmet beskrivas som en 
succé när det gäller att förbättra invånarnas väl-
mående.

Denna artikel utforskar framgångsfaktorerna 
för biståndsprogrammet och utvecklar ett ram-
verk som kan tillämpas under liknande omstän-
digheter i framtiden. För denna forskning har vi 
intervjuat huvudaktörerna i Helsingforshjälpen 
och studerat sekundärdata (som nyheter, artik-
lar) samt arkivdata. 

Samhällelig och humanitärlogistisk 
bakgrund
Programmet Helsingforshjälpen äger rum inom 
den offentliga sektorn, med bidragande organi-
sationer från privata och icke-statliga organisa-
tioner. Vi kommer att undersöka fallet ur ett hu-
manitärt logistikperspektiv, eftersom program-
met följer ethos i de humanitära insatserna i sin 
kärna, det vill säga främjar värdighet och välbe-
finnande för dem som drabbats av en katastrof 
(Haavisto och Goentzel, 2015). Samhällslogistik 
undersöker hur man bäst stödjer samhället ge-
nom försörjningskedjor.

Mätning av samhälleliga och humanitära pre-
stationer fortsätter att vara utmanande, trots de 
framsteg som gjorts inom forskning och prak-
tik inom området (Najjar et al., 2019). Humani-
tära försörjningskedjor är per definition oförut-
sägbara och osäkra (Tatham och Kovács, 2010). 
De handlar ofta om icke-finansiella åtgärder, vil-
ket är den största skillnaden mellan humani-
tär logistik och företagslogistik (Schiffling och 
Piecyk, 2014). Schiffling och Piecyk (2014) fort-
sätter att betona att även om det finansiella flö-
det i det humanitära sammanhanget är relevant, 

ligger fördelarna utanför det ekonomiska värdet 
och utgör en mer mångsidig och komplex miljö 
för berörda parter.

Vi kan mäta framgången och effektiviteten i 
humanitär logistik med olika variabler. Först un-
dersöks logistikens effektivitet genom till exem-
pel resursallokering och bättre distributionshan-
tering (Najjar et al., 2019). Nästa steg är effek-
tivitetsvariabler, såsom ledtider, lagerhållnings-
kostnader och levererade volymer, de är använd-
bara för att fastställa prestationsnivåer. Slutligen 
är kommunikation, informationsutbyte och kul-
turella frågor viktiga att överväga, eftersom de 
aktörer som är involverade i samhällelig och hu-
manitär logistik kan vara extremt olika (Schiffling 
och Piecyk, 2014; Najjar et al., 2019).

Covid-19-pandemin har ökat uppmärksamhe-
ten på livsmedelsosäkerhet i rika länder, såsom 
västra och norra Europa (t.ex. Barker och Russell, 
2020; Laguna et al., 2020). Under de strängaste 
restriktionerna runt om i världen, fick mataffä-
rer hålla sina dörrar öppna, de var en av få plat-
ser som folk fortfarande fick besöka (Devereux 
et al., 2020). I till exempel Storbritannien före-
kom under pandemin dock strukturella svaghe-
ter i många människors ekonomiska tillgång till 
mat, eftersom begränsningarna och uppsägning-
ar fryste deras inkomster (Power et al., 2020). De 
mest utsatta grupperna av människor inkludera-
de etniska minoritetsgrupper, åldringar, arbetslö-
sa vuxna och människor med hälsotillstånd som 
hindrade dem från att lämna huset på grund av 
infektionsrisk (Barker och Russell, 2020). 

Helsingforshjälpen och dess 
framgångsfaktorer
När covid-19 drabbade Finland i början av mars 
2020, rekommenderades det för alla personer 
som hörde till någon riskgrupp att stanna hem-
ma och undvika att besöka offentliga platser helt 
och hållet. På grund av detta blev tillgången till 
väsentliga behov, såsom livsmedel och medicin 
begränsad, särskilt för dem som inte hade släk-
tingar i närheten. Efter sju dagar av intensiv pla-
nering bland Helsingforshjälpens ledningsgrupp 
sparkades projektet i gång.

Programmet startades genom sociala företag 
i Helsingfors, som svar på invånares önskan att 
hjälpa dem som drabbats hårdast av lockdown. 
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”Helsingfors stad hade som mål att 
ringa alla invånare över 75 år för att 
fråga om de behövde hjälp och se till 
att de var medvetna om bistånds-
programmet.”

fontjänst för åldringar för att få information om 
pandemin men utvidgades snart också till mat-
leveranser.

Den första kontaktpunkten var kontaktcen-
trumet, som också samordnade information och 
telefonjourer för psykisk hälsa. Det var nästan 
68 000 telefonsamtal som gick genom kontakt-
centret, med över 60 000 utgående samtal. Hel-
singfors stad hade som mål att ringa alla invåna-
re över 75 år för att fråga om de behövde hjälp 
och se till att de var medvetna om biståndspro-
grammet.

Många sociala medieplattformar, samt traditio-
nella anslagstavlor i lobbyn till lägenheter fyll-
des med erbjudanden för att hjälpa till. Det var 
faktiskt genom en Facebook-grupp som en lo-
kal församling inspirerades att komma i kontakt 
med Helsingfors stad för att få igång ett stöd-
program. Från början var detta en samarbetsin-
sats, och ingen organisation kunde ha skött det 
på egen hand.

Kedjorna i en av Finlands största livsmedels-
affärer inledde matleveranstjänsten i samarbete 
med kyrkan och Helsingfors stad. Tanken var att 
maten beställdes per telefon, och ordern vidare-
befordrades till 18 samordningspunkter som var 
placerade strategiskt runt staden enligt postnum-
mer. Samordningspunkterna var fysiska platser, 
främst församlingskontoren. Frivilliga i bistånds-
programmet tog sedan beställningar från närbe-
lägna mataffärer och levererade dem till stöd-
mottagarnas dörr.

Biståndsprogrammet började som en tele-
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I Helsingforshjälpen gick olika sektorer samman för att hjälpa några av de mest utsatta i samhället.
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Figur 1. Förenklat schema för försörjningskedjan i livsmedelsleveranser.

Tabell 1. Sammanfattning av huvudsakliga framgångsfaktorer.

Ett privat företag erbjöd en programvara för 
kontaktcentret, medan församlingarna och sta-
den stod för utrustningen. Kontaktcentrets an-
ställda arbetade hemifrån, så centrumet var in-
te en fysisk plats. Livsmedels- och medicinbe-
ställningarna gjordes via det deltagande apote-
ket och livsmedelskedjan. På så sätt kunde pro-
grammet undvika finansiella transaktioner med 
stödmottagarna och överlåta det till de deltagan-
de företagen. Den finansiella sidan hanterades 
via fakturor.

Utmanande samarbete mellan olika 
organisationer
Matleveransprogrammet involverade två olika 
segment, matleveranser och akut livsmedelsbis-
tånd. Matleveranser var beställningar som görs 
och betalas av stödmottagarna. Det akuta livs-
medelsbiståndet är påsar som består av extra 

mat. Detta stöd är avsett för dem som inte kan 
köpa mat, påsarna innehåller basvaror som torr-
varor, bröd och konserver. Under vanliga om-
ständigheter skulle stödmottagarna köa vid dist-
ributionsställen för dessa påsar, men pandemisi-
tuationen tillät inte detta, så andra arrangemang 
måste göras.Insamlingen och leveransen av livs-
medlen genomfördes av anställda i Helsingfors 
stad, vars normala arbetsuppgifter var pausade 
på grund av pandemin. Detta omfattade anställ-
da från till exempel kultur- och fritidssektorn, så-
som bibliotek och idrottsanläggningar, som alla 
var stängda. På så sätt tjänade programmet en 
dubbel fördel, eftersom Helsingfors stad kunde 
undvika att permittera människor genom att ge 
dem ett meningsfullt arbete medan deras ordina-
rie jobb var pausade.

Flera privata företag anmälde frivilligt sina 
tjänster och produkter för programmet, till ex-
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empel elskotrar, bilar och kylare för leveranser-
na. De fysiska samordningspunkterna fungerade 
som viktiga kontaktpunkter för dem som sköt-
te om levereransen av produkterna. De fick sina 
första instruktioner där, liksom ytterligare rikt-
linjer för säkerhet och hygien.

En utmaning som nämndes bland många av 
de intervjuade var samarbetet mellan de olika 
organisationerna. Den ena beskrevs som mycket 
mer hierarkisk och byråkratisk än den andra, vil-
ket resulterade i problem med informationsflöde 
och problemlösning. Att arbeta på distans kom-
plicerade saken ytterligare, eftersom kommuni-
kationen med kollegor var mer komplex och det 
pågick flera diskussioner samtidigt i olika kana-
ler. Detta var mycket svårt för ledningen att följa. 
Kärnteamet träffades inte ’live’ förrän program-
met var i princip över.

En medlem sade att det var ganska överväl-
digande att vänja sig vid distansarbete och mö-
ten samtidigt som man organiserade en sådan 
enorm strävan, och värdet av samarbete beto-
nades. De extraordinära omständigheterna sades 
vara förlåtande och byråkrati etcetera kringgicks 
för att nå målen inom utsatt tid. 

Interorganisatoriskt samarbete var den röda 
tråden som höll ihop verksamheten, men det 
innebar också utmaningar när det gällde upp-
byggnad av infrastruktur och skillnader i organi-
sationskultur. De ledande organisationerna, sta-
den och kyrkan, upprätthöll ständigt principen 
om inkludering och uppmuntran så att individer 
och organisationer som ville delta skulle känna 
sig välkomna att göra det. Men för att uppnå en 

så stor satsning på begränsad tid, var rollerna 
och ansvaret för de deltagande personerna tyd-
liga från första början.

Programmets kärna var stödmottagarna, det 
vill säga alla invånare i Helsingfors som hör-
de till riskgrupperna, så alla processer anpassa-
des till deras specifika behov. Även om det finns 
många tjänster för att beställa livsmedel onli-
ne, bestämdes det att telefonsamtal var det bäs-
ta alternativet för åldringar då de kan vara obe-
kväma med att använda onlinetjänster speciellt 
med den annars stressiga atmosfären av pande-
min. På så sätt var det möjligt att ta itu med an-
dra frågor eller frågor relaterade till pandemi- 
situationen. 

Slutsatser
Covid-19 är unik som katastrof i det samman-
hanget att infrastrukturen inte påverkades, som 
den kan göra vid en naturkatastrof, så livsme- 
delsförsörjningskedjorna kunde fortsätta att 
fungera som vanligt. Det var restriktionerna som 
begränsade den fysiska tillgången till livsme- 
del, och detta krävde en form av livsmedels-
hjälp. Programmet var väldigt tidskänsligt, ef-
tersom pandemin precis hade börjat och det 
fanns en hel del osäkerhet och oro bland dem 
som hörde till riskgrupper, såsom åldringar. Med 
livsmedelsbiståndsprogrammet säkerställdes det 
grundläggande behovet av livsmedelsförsörjning 
och tillgång för de mest utsatta, vilket gav lite 
andrum från stressen från hela situationen med 
covid-19.

Figur 2 kartlägger de fyra huvudsakliga fram-
gångsfaktorerna för Helsingforshjälpen och de-
ras sammankoppling. De extraordinära tiderna 
som krävde en sådan strävan gav också möjlig-
heten att genomföra en sådan. Underteman spe-
cificerar vidare de element som bidrog till fram-
gången och definierade programmet.

När det gäller underlättande faktorer, var till-
gången till personal betydande, liksom före-
tagens vilja att donera sin utrustning. Samar-
betsandan som bestod under hela genomföran-
det var av avgörande betydelse för projektets 
framgång. Även om det fanns vissa utmaningar 
med att passa ihop flera olika organisationskul-
turer, var det små strider som alla ville kringgå. 

Funktionerna och grunden eller organisatio-

”Helsingfors stad kunde undvika att 
permittera människor genom att ge 
dem ett meningsfullt arbete medan 

deras ordinarie jobb var pausade. Flera 
privata företag anmälde frivilligt sina 

tjänster och produkter för programmet, 
till exempel elskotrar, bilar och 

kylare för leveranserna.”
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nen för samordningspunkterna är en mycket 
relevant faktor för framgången för alla livsme- 
delsbiståndsprogram som organiseras i en ur-
ban miljö. Det geografiska sammanhanget be-
gränsades till Helsingfors, vilket förenklade or-
ganisationen och upplägget av distributionen. 
Kontorslokaler och livsmedelskedjor är väl före-
trädda i staden. 

Praktiska och mänskliga resurser är viktiga 
frågor i all prestationsledning, men särskilt i den 
humanitära miljön, där liv och välbefinnande 
står på spel. I det här fallet var de inblandade 
organisationerna tvungna att ompröva sina eg-
na arbetssätt också, där byråkratin och godkän-
nandekedjorna kan ha bromsat upp det märk-
bart. I den riksomfattande krissituation som för-
klarades i Finland kunde en del av dessa kring-
gås.

Samarbetet i Helsingforshjälpen visar urbani-
tet när den är som bäst, där olika sektorer går 
samman för att hjälpa några av de mest utsat-
ta i samhället. För framtida katastrofer är detta 
värt att komma ihåg, eftersom det helt klart är 
en framgångsfaktor att inkludera invånare och 
olika aktörer i ett projekt.
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Figur 2. Ram för framgångsfaktorer i program för livsmedelsbistånd.
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Från formell till faktisk jämställdhet
Då lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män 1) (nedan jämställdhetslagen) stiftades år 
1986, uppfattades diskrimineringsförbuden  som 
lagens viktigaste bestämmelser. Diskrimine- 
ringsförbuden är viktiga för att garantera den 
formella jämställdheten. Formell jämställdhet 
innebär likhet inför lagen och den formella jäm-
ställdheten i Finland har genomdrivits under 
1900-talet. Utvecklingen som skedde för att ge-
nomdriva den formella jämställdheten innebar i 
praktiken att könen främst ”putsades bort” från 
lagstiftningen i en omgivning där mannen och 
de manliga karakteristiska dragen representera-
de normen. 

Bristen i formell jämställdhet är att biologis-
ka skillnader samt strukturer i samhället inte blir 
beaktade, vilket leder till att kvinnor och män i 
praktiken inte blir jämställda sinsemellan så att 
de skulle ha samma möjligheter i praktiken. På 
en arbetsplats kan detta innebära att båda könen 
exempelvis inte har samma möjligheter att bli 
rekryterade eller att avancera till de högsta upp-
gifterna. Denna brist har noterats både i vår na-
tionella lagstiftning och inom internationell rätt 
och jämställdhetsmålet har därmed förändrats 
från formell till faktisk jämställdhet. 2) 

Ekon.dr Canelia Wessman 
är arbetsmarknadsombudsman på 

Kommun- och välfärdsområdes-
arbetsgivarna KT.

 Skribenten disputerade på Hanken i 
januari 2022 och artikeln bygger på 
hennes avhandling ”Jämställdhets-
planen – ett redskap för att främja 

jämställdheten? En rättslig analys av 
jämställdhetsplanering i arbetslivet 
som medel för att uppnå jämställd-

hetslagens mål”.

På jakt efter faktisk jämställdhet 
i arbetslivet
Hittas förståelsen för främjande 
åtgärder på andra sidan viken? Ett 
viktigt mål i den svenska jämställd-
hetslagstiftningen var att ändra på 
de samhälleliga relationerna och 
maktbalansen mellan könen.
   I Finland har jämställdhetspla-
nerna utarbetats utifrån en formell 
jämställdhetssyn. I större grad borde 
jämställdhetsplanerna fungera som 
verktyg för att främja den faktiska 
jämställdheten, genom aktiva åt-
gärder för att främja bägge könens 
möjligheter.
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Faktisk jämställdhet beaktar de strukturer i 
samhället som leder till att kvinnor och män 
trots lika behandling av könen inte har sam-
ma möjligheter och för att nå faktisk jämställd-
het behövs aktiva åtgärder och kompensation. 
Tendensen har både inom vår nationella lag-
stiftning och inom internationell rätt varit att 
man allt mer erkänner den främjande verk-
samhetens betydelse och definierar olika ak-
törers skyldighet att verka för ökad jämställd-
het. Därför har också arbetsgivarnas skyldig-
het att utarbeta jämställdhetsplaner under jäm-
ställdhetslagens historia utvecklats och blivit 
allt mer detaljerad. 

Enligt den gällande finländska jämställd-
hetslagen ska arbetsgivare som regelbundet har 
minst 30 anställda minst vartannat år utarbeta 
en jämställdhetsplan. 3) Jämställdhetsplanering-
ens syfte är att främja jämställdheten, det vill sä-
ga den faktiska jämställdheten.

”Vid analysen av begreppet jämställdhet är 
det viktigt att skilja mellan formell jämställd-
het och faktisk jämställdhet”, konstateras redan 
i förarbetena till förslaget till ändring av jäm-
ställdhetslagen år 1994. 4) 

För att uppnå målet faktisk jämställdhet i 
praktiken ställs arbetsgivaren inför en verklig 
utmaning. Faktisk jämställdhet som jämställd-
hetsmål ställer till skillnad från formell jäm-
ställdhet och en ytterligare form av jämställd-
het, jämställdhet i resultat, höga krav på analy-
sen av jämställdhetsläget. Denna tredje defini-
tion av jämställdhet, med jämställdhet i resultat 
menar jag i detta sammanhang att man eftersträ-
var ett visst mål, exempelvis en jämn represen-
tation mellan könen, utan att beakta den enskil-
da individens likvärdiga möjligheter.

Finländska jämställdhetsplaner 
har formell syn
I min doktorsavhandling ”Jämställdhetsplanen 
– ett redskap för att främja jämställdheten? En 
jämförande rättslig analys av jämställdhetspla-
nering i arbetslivet som medel för att uppnå jäm-
ställdhetslagens mål” 5), har jag utrett bland an-
nat hur de på arbetsmarknaden förekommande 
jämställdhetsproblemen behandlas i jämställd-
hetsplanerna. Urvalet representerade dock sna-
rare högklassiga jämställdhetsplaner, så med 

stöd av detta material kan man inte dra slutsat-
ser av den genomsnittliga nivån på jämställd-
hetsplanerna.

Jämställdhetsplanerna som jag analyserade i 
min undersökning innehöll material på basis av 
vilket förekomsten av jämställdhetsproblem kan 
uppdagas, men trots det analyserades de statis-
tiska skillnaderna mellan könen till största delen 
inte som ett jämställdhetsproblem och behand-
lades inte heller med lämpliga åtgärder. I löne-
kartläggningarna kunde exempelvis konstateras 
att skillnaden i lönenivån mellan könen till störs-
ta delen beror på den vertikala segregationen, 
men den vertikala segregationen varken behand-
lades eller åtgärdades som ett jämställdhetspro-
blem. Vertikal segregation innebär att kvinnor 
och män jobbar på olika hierarkiska nivåer in-
om organisationen. 

Det största problemet i de finländska jäm-
ställdhetsplanerna i min undersökning var att 
de utarbetades utifrån en formell jämställd-
hetssyn. Den formella synen på jämställdhet 
leder i jämställdhetsplaneringen till att de jäm-
ställdhetsproblem som faktiskt förekommer i 
arbetslivet inte kommer fram i jämställdhets-
planerna. Detta leder till att den lagstadgade 
skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan 
i praktiken uppfylls utan att planen fungerar 
som ett verktyg för att främja den faktiska jäm-
ställdheten.

”Det största problemet i de finländska 
jämställdhetsplanerna i min under-
sökning var att de utarbetades utifrån 
en formell jämställdhetssyn. Den 
formella synen på jämställdhet leder i 
jämställdhetsplaneringen till att de 
jämställdhetsproblem som faktiskt 
förekommer i arbetslivet inte kommer 
fram i jämställdhetsplanerna.”



40   Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2022

Faktisk jämställdhet som mål 
i de svenska planerna
I min avhandling gjorde jag också en jämförande 
analys av hur planerna ser ut i Sverige och hur 
de skiljer sig från de finländska planerna. Syf-
tet med jämförelsen i avhandlingen var att ge en 
djupare förståelse för en de lege ferenda-diskus-
sion, det vill säga diskussionen om hurdan lagen 
borde vara. I det följande fokuserar jag på någ-
ra intressanta olikheter i de svenska och i de fin-
ländska jämställdhetsplanerna. 

Samma problem som förekom i de finländska 
planerna, det vill säga att planerna skulle ha ut-
arbetats från en formell jämställdhetssyn, före-
kom inte i de analyserade svenska planerna. I 
de svenska planerna fanns det en ambition att 
ta reda på faktiska skillnader i jämställdhetslä-
get mellan kvinnor och män, analysera orsaker-
na till dessa och att hitta åtgärder för att avlägs-
na skillnaderna. Faktiska skillnader på grund av 
kön behandlades i de svenska jämställdhetspla-
nerna som jämställdhetsproblem. 

Som exempel kan nämnas att arbetsgivar-
na hade, för att utveckla arbetsförhållandenas 
lämplighet oavsett kön, undersökt sjukstatistik 
enligt kön, och för att åtgärda skillnaderna mel-
lan könen planerades friskvård i syfte att mins-
ka kvinnornas sjukfrånvaro. Tanken var att, om 
de fysiska eller psykosociala omständigheterna 
på arbetsplatsen leder till att någotdera könet 
exempelvis lider mer av sjukdomar eller fysis-
ka problem, lämpar sig inte arbetsförhållandena 
för båda könen. I de finländska jämställdhetspla-
nerna förekom motsvarande synsätt inte trots att 
en väsentlig skillnad i antalet sjukfrånvarodagar 
mellan kvinnor och män kunde ses i statistiken 
och noterades i jämställdhetsplanen.  

I de svenska jämställdhetsplanerna tolkades 
exempelvis också begreppet arbetsförhållanden 
vidare än i de finländska jämställdhetsplaner-
na. I de svenska planerna uppfattades såväl den 
psykosociala som den fysiska arbetsmiljön samt 
arbetsvillkor att falla under begreppet arbetsför-
hållanden. En vidare tolkning av begreppet ar-
betsförhållanden tillsammans med en könssensi-
tiv analys av jämställdhetsläget ledde till att olik-
heter mellan könen, som överlag inte i de fin-
ländska jämställdhetsplanerna ifrågasattes, blev 
mål för granskning. Exempelvis det att kvinnor-

na enligt statistiken oftare arbetade på deltid, 
uppfattades också som ett jämställdhetsproblem 
som krävde åtgärder. Deltidsarbetet ansågs miss-
gynna kvinnor och undanröjandet av hinder för 
heltidsanställningar var en allmän åtgärd bland 
dessa arbetsgivare.

Till skillnad från de finländska jämställdhets-
planerna betonades i de svenska jämställdhets-
planerna behovet av individuella lösningar för 
att nå faktisk jämställdhet. Dessutom betonades 
i de svenska planerna också behovet av förståel-
se för genusfrågor, vilket ledde till att utbildning 
och seminarier i jämställdhetsfrågor planerades 
i jämställdhetsplanerna. 

I de svenska jämställdhetsplanerna blev ock-
så eventuella glastak identifierade och i dessa 
planer planerades främjande åtgärder för att ra-
sera glastaket. Åtgärderna för att rasera glasta-
ket var ändå förvånansvärt försiktiga. Exempel-
vis positiv särbehandling användes i bara en del 
av dessa jämställdhetsplaner, trots att man för 
övrigt hade planerat rekryteringsprocessen från 
ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämställdhetsmålet i de svenska planerna var 
faktisk jämställdhet. Man kan fråga sig vad skill-
naden i jämställdhetsmålen i de finländska och 
svenska jämställdhetsplanerna kan beror på? 

Längre tradition av jämställdhets-
främjande åtgärder 
Finland och Sverige har en gemensam interna-
tionell normativ ram och bas. Båda länderna har 
ratificerat det kanske mest betydelsefulla inter-
nationella avtalet inom jämställdhetsområdet, 
det vill säga Förenta nationernas konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvin-
nor. Enligt konventionen ska konventionssta-
terna förbjuda diskriminering av kvinnor i al-
la dess former och förbinda sig till att på lämp-
ligt sätt och utan dröjsmål avskaffa diskrimine-
ring av kvinnor.

 I konventionen uttrycks det att konventions-
staterna ska ”vidta alla lämpliga åtgärder för att 
avskaffa diskriminering av kvinnor från enskil-
da personers, organisationers och företagens si-
da”. 6)  Kvinnokonventionen är juridiskt bindan-
de och har faktisk jämställdhet som mål. 7)

Dessutom binder EU-rätten både Finland och 
Sverige. På de områden där EU har kompetens 
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och juridiskt bindande rättsakter har EU-rätt-
en företräde framför nationell lagstiftning. I och 
med dessa överstatliga drag skiljer sig EU från 
annat internationellt samarbete och har på så 
sätt fått stort utrymme att påverka jämställdhets-
lagstiftningen. 8)  De mänskliga rättigheterna har 
blivit en grundläggande fråga inom EU och jäm-
ställdhetsfrågorna har med åren fått en allt star-
kare roll. 

Även skyldigheten till jämställdhetsplanering 
i Finland och Sverige har i stora drag vid den tid-
punkt då de analyserade planerna utarbetats va-
rit lik varandra. På detaljnivån fanns dock skill-
nader. Den svenska diskrimineringslagens be-
stämmelser om den främjande verksamheten 
var jämfört med den finländska jämställdhetsla-
gen i den tidigare formen till uppläggningen be-
tydligt klarare och målsättningarna beskrevs en-
tydigare både i lagen och i förarbetena. 9) Den 

svenska diskrimineringslagens förarbeten be-
handlar också jämställdhet mångsidigare än för-
arbetena för vår jämställdhetslag, vilket kan va-
ra en orsak till att jämställdhetsmålet i de svens-
ka jämställdhetsplanerna är mer långtgående än 
i de finländska planerna.

”Det som ansågs vara viktigt var att 
främja en jämn könsfördelning, och ar-
betsgivarna ålades att jämna ut könsför-
delningen i det fall att det på arbetsplat-
sen inte råder en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i en viss typ av arbete 
eller inom en viss kategori av anställda.”
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En annan orsak kan vara det att Sverige har 
en längre tradition angående jämställdhetsfräm-
jande åtgärder och jämställdhetsmålet har redan 
från början varit mer långtgående. I Sverige be-
reddes den första jämställdhetslagen redan i slu-
tet av 1970-talet. I den svenska jämställdhetsla-
gen betonades behovet av aktiva åtgärder redan 
i detta skede. Det som ansågs vara viktigt var att 
främja en jämn könsfördelning, och arbetsgivar-
na ålades att jämna ut könsfördelningen i det 
fall att det på arbetsplatsen inte råder en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ 
av arbete eller inom en viss kategori av anställ-
da. 10) Ett dylikt mål har visserligen drag av jäm-
ställdhet i resultat. 

I förarbeten till den svenska jämställdhetslag-
stiftningen ansågs det vara viktigt att erkänna att 
samhället har en lång historia av kvinnoförtryck 
och att den manliga normen lever kvar. Därför 
var ett viktigt mål i den svenska lagstiftningen 
att ändra på de samhälleliga relationerna och 
maktbalansen mellan könen. 11) De svenska be-
stämmelserna om aktiva åtgärder har under den 
svenska jämställdhetslagstiftningens utveckling 
inte avsetts i första hand garantera enskilda indi-
vider rättvist bemötande, utan bestämmelserna 
har avsett att kvinnor och män i första hand be-
handlas som grupper, framför den enskilda indi-
videns rättigheter. I de svenska förarbetena har 
jämställdhetsfrågan på så sätt behandlats från 
en mer kollektiv synvinkel jämfört med behand-
lingen i den finländska lagstiftningen, kvinno-
konventionen och EU-rätten, vilka tydligare be-
tonar den enskilda individens rättigheter. 12) 

Sverige har till följd av den EU-rättsliga rätts-
praxisen varit tvunget att anpassa den svenska 
lagstiftningen till EU-rätten, men det mer långt-
gående jämställdhetsmålet i Sverige på slutet av 
1900-talet kan självfallet ha lett till att jämställd-
hetsfrågorna i de svenska jämställdhetsplanerna 
betraktas från en könssensitiv synvinkel.

Jämställdheten i de svenska planerna 
är en ledningsfråga
Främjandet att jämställdheten sågs i de svenska 
jämställdhetsplanerna också som en ledningsfrå-
ga. I de svenska planerna motiverades exempel-
vis motarbetandet av trakasserier med arbetsväl-
mående- och ledningsaspekter. Trakasserier sågs 

bland annat som ett allvarligt hot mot de anställ-
das hälsa, arbetsglädje och utveckling i arbetet, 
vilket i sin tur ansågs påverka verksamheten och 
leda till sämre resultat. I de finländska planerna 
motiverades motarbetandet av trakasserier inte 
med arbetsvälmående eller ledningsaspekter, ut-
an enbart med att lagen ålägger arbetsgivaren att 
åtgärda eventuella trakasserier. I de svenska pla-
nerna framkom också betydelsen av att personer 
i ledande position har utbildning i jämställdhets-
frågor, vilket också är ett sätt att införliva jäm-
ställdhetsfrågorna som en ledningsaspekt.

Att få med också mjuka metoder och den 
könssensitiva synvinkeln, som förekom i de 
svenska jämställdhetsplanerna, är nödvändigt 
för att man ska lyckas med att främja den fak-
tiska jämställdheten i den finländska jämställd-
hetsplaneringen. I de svenska jämställdhetspla-
nerna förekom dock också rikligt med åtgärder 
utöver de åtgärder som direkt kan utläsas från 
de skyldigheter som lagen ställer. I de svenska 
planerna kunde man identifiera ett intresse för 
att öka förståelsen för jämställdhetsfrågor och 
en ambition att främja jämställdheten på arbets-
platsen. I de svenska jämställdhetsplanerna fö-
reföll också skyldigheten till jämställdhetspla-
nering upplevas som en arbetsledningsfråga där 
målet var att lösa de problem som förekom på 
arbetsplatsen.

”Det är möjligt att man i den svenska 
arbetskulturen är van vid att tillsammans 
lösa problem på arbetsplatsen. Det 
finländska arbetslivet har traditionellt 
varit mycket centraliserat och uppifrån 
styrt, vilket kan förklara ovanan att till-
sammans identifiera och åtgärda 
problem på lokal nivå.”

Man kan också fråga sig om ambitionen att 
identifiera och lösa jämställdhetsproblemen på 
de svenska arbetsplatserna kan bero på en star-
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kare tradition av förhandling och planering på 
arbetsplatsen än vad vi är vana vid i Finland. 
Det är möjligt att man i den svenska arbetskul-
turen är van vid att tillsammans lösa problem på 
arbetsplatsen. Det finländska arbetslivet har tra-
ditionellt varit mycket centraliserat och uppifrån 
styrt, vilket kan förklara ovanan att tillsammans 
identifiera och åtgärda problem på lokal nivå. 
I den finländska arbetskulturen är man kanske 
mera inställd på att uppfylla de krav som lagstift-
ningen och kollektivavtalen ställer.

Mot faktisk jämställdhet 
på de finländska arbetsplatserna
I Finland pågår en debatt där man kräver mera 
utrymme för lokala lösningar på arbetsplatserna. 
Förutom att tillgodose behovet av skräddarsydda 
avtalslösningar på arbetsplatsnivå kan utveck-
lingen också förstärka samarbetet på lokal nivå. 
Inriktningen kunde leda till att också jämställd-
hetsfrågorna skulle beaktas på arbetsplatsnivå 
och att jämställdhetsaspekterna skulle integreras 
i de lokala avtalen. På detta vis kunde jämställd-
hetsplaneringen bli en naturligare del av samar-
betet på arbetsplatserna och eventuellt också få 
en starkare position som en arbetsledningsfråga. 

Utvecklingen kan dock också vara motsatt. 
Det finns ingen garanti för att sådana mjuka 
metoder, som i någon kultur kan vara effektiva, 
fungerar i en annan kultur där jämställdhet inte 
värderas i samma grad som i den svenska kultu-
ren. Det finns en risk att jämställdhetsperspekti-
vet helt glöms bort på den lokala nivån. 

Eftersom jämställdhetsmålet också är oklart 
i de finländska jämställdhetsplanerna finns det 
också en risk att jämställdhetsplaneringen, trots 
aktivare grepp på lokal nivå, stannar för formell 
jämställdhet. Genom att förtydliga lagstiftningen 
kan man säkerligen höja nivån på de finländska 
jämställdhetsplanerna, men för att lyckas med 
att främja den faktiska jämställdheten behövs 
också ett intresse och en förståelse för jämställd-
hetsfrågor på arbetsplatserna.

 Detta innebär att man exempelvis måste se 
olika behov, lära sig att identifiera och synliggö-
ra strukturer som hindrar lika möjligheter och 
faktisk jämställdhet på arbetsplatserna, samt se 
de fördelar som främjandet av den faktiska jäm-
ställdheten leder till på arbetsplatserna. För att 

uppfylla jämställdhetsplaneringens mål borde 
den rättsliga förpliktelsen inte tolkas enbart som 
en juridisk förpliktelse att utarbeta en plan, utan 
den jämställdhetsfrämjande verksamheten bor-
de också ses som en arbetsledningsfråga.
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KOMMENTAR

En efter en meddelar de att 
de lämnar Ryssland, antingen 
helt eller delvis. Det är uppen-
bart oförenligt med europeiska 
företags värderingar att bedriva 
affärsverksamhet i ett land, som 
utan orsak anfallit en annan själv-
ständig stat mitt i Europa.

Finländska företag avvecklar 
sin ryska verksamhet

Först informerade till exempel Fazer i början av 
mars om att bolaget upphör med sin export till 
Ryssland. Den utgör cirka 12,5 miljoner euro 
och består i huvudsak av konfektyr, men också 
mjöl och flingor. En knapp vecka senare medde-
lade bolagets verkställande direktör Christoph 
Vitzthum att också verksamheten i Ryssland av-
vecklas. Det handlar om betydligt större belopp, 
det vill säga en försäljning om drygt 157 miljo-
ner euro. Det är frågan om fyra bagerier med 
2 344 medarbetare. 1)

   Samma mönster förekommer bland andra fin-
ländska företag. S-gruppen har i början av mars 
upphört med att sälja ryska varor i sina mat-
butiker här i Finland, men meddelar senare att 
man avser stänga sina Prisma-butiker i Sankt Pe-
tersburg och upphöra med sin hotellverksamhet 
där. Valio avslutade sin ryska export omedelbart, 
men information om att stänga ostfabriken nära 
Moskva kom senare. Byggföretaget YIT har sålt 
sin ryska verksamhet 2), och så vidare. 
   Redan den 7 mars listar Yle 32 finländska fö-
retag, som avser avsluta eller minskat sin verk-
samhet i Ryssland. 3) Bland dessa märks Fiskars, 
Hesburger, Kesko, Kone, Nokia, Nokian renkaat, 
Paulig, Raisio, Valio och Wärtsilä. Förteckning-
en över utländska internationella företag är än-

Max Oker-Blom
 är ekon.dr och jur.lic.



Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2022   45  

nu längre och innehåller namn som Apple, Dis-
ney, Exxon, H & M, Ikea, Nike, PwC, Shell och 
Youtube, för att nämna några. 4) 
   Enligt uppgifter i offentligheten finns det un-
gefär 100 bolag i Finland, som har cirka 300 dot-
terbolag i Ryssland. Totalt representerade samt-
liga finländska företag i Ryssland en omsättning 
motsvarande drygt 6 miljarder euro.5)

Oförenliga värderingar orsaker 
till avvecklingen
Rysslands anfall mot Ukraina den 24 februari ti-
digt på morgonen har inte undgått någon. Den 
ryska ledningen föreställde sig uppenbarligen att 
Ukraina skulle gå lika lätt att besätta som Krim 
2014. Det framstår allt tydligare att beslutet att 
anfalla Ukraina var ytterst illa underbyggt och 
ogenomtänkt. Den ukrainska armens stridsdug-

lighet och vanliga ukrainares försvarsvilja felbe-
dömdes fullständigt. 
   Samtidigt som Ryssland tillfogar ukrainarna 
omänskligt lidande och förstör infrastruktur dy-
ker den ryska ekonomin. Beslutsfattarna i Mosk-
va hade inte räknat med de eniga och massi-
va ekonomiska sanktionerna i form av export-
stopp, nedfrysning av enskilda ryska företags, 
bankers och oligarkers tillgångar i väst samt den 
ryska centralbankens utländska valutareserver, 
uteslutning ur Swift-systemet, etcetera.

Mot den här bakgrunden är det naturligtvis 
inte svårt att förstå de finländska företagens av-
veckling av sin ryska verksamhet. Att upphöra 
med exporten till Ryssland har varit enklare, dä-
remot bjuder en avveckling av affärsverksam-
heten i Ryssland på betydligt större utmaningar. 
   Det handlar således om att det blir allt kärva-
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Konfektyr- och bageribolaget Fazer gör reklam för sin blå choklad i Sankt Petersburg. Fazer avvecklar sin verk-
samhet i Ryssland.
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re att bedriva affärsverksamhet i Ryssland redan 
på grund av det drastiskt försämrade ekonomis-
ka läget där. De ekonomiska sanktionerna har 
utan tvekan effekt. Men det handlar framför allt 
om att det måste vara uppenbart oförenligt med 
europeiska företags värderingar att bedriva af-
färsverksamhet i ett land, som utan orsak anfal-
lit en annan självständig stat mitt i Europa. Det 
är alltså frågan om en så kallad renommérisk. 6) 
   Fazer-koncernens vd Vitzthum uttryckte saken 
i sitt pressmeddelande så här: ”Vi ser inget an-
nat alternativ än att avstå från vår verksamhet i 
Ryssland. Rysslands anfall i Ukraina är en fient-
lig gärning, som har tragiska följder för hela re-
gionen. Vi har varit tvungna att ta hänsyn till 
flera intressegrupper och allvarliga följder, och 
vi kunde därför inte avveckla vår verksamhet så 
snabbt vi hade önskat.” 7)

   Olvis styrelseordförande Pentti Hakkarainen 
konstaterade i samband med bolagets medde-
lande att stänga sitt bryggeri i Belarus bland an-
nat: ”Situationen i Ukraina är mycket allvarlig 
och våra tankar är på ukrainarnas sida, som ut-
satts för krig. Vi fördömer allvarligt anfallet mot 
Ukraina. Vi har förbundit oss att verka enligt 
Olvis värderingar, och detta är det enda förnuf-
tiga beslutet att säkra en långsiktig och ansvars-
full verksamhet.” 8) 

En ukas reglerar 
avvecklingsalternativen
Avvecklingsbeslutet till exempel för Fazer har 
varit betydligt svårare att fatta. Det här har bland 
annat att göra med att den ryska bageriverksam-
heten i praktiken belagts med försörjningsskyl-
dighet. 9) Trots att bolaget inte officiellt är un-
derkastat denna skyldighet har det ett samband 
med att Fazers tre bagerier i Sankt Petersburg 
har en marknadsandel om cirka 40 procent, 

medan bageriet Zvodsnys i Moskva har en an-
del på 15 procent.
   Fazer kunde sålunda varken avsluta verksam-
heten eller sälja den innan myndigheterna den 
4 mars meddelade att det trots allt är möjligt att 
göra det senare om köparen är rysk. 10)

   Medan ledningen jobbade febrilt med att klar-
göra de rättsliga implikationerna av avveckling-
en gick diskussionen het i sociala medier. De 
snabbaste planerade redan köpbojkotter och i 
offentligheten undrade man över om Fazer ha-
de för avsikt att föda de ryska militära styrkor-
na och om bolaget eventuellt avsåg att profite-
ra på situationen. 11) Det fanns med andra ord 
en reell möjlighet att renommérisken skulle ha 
realiserats.
   En ukas utfärdad av Rysslands president 
1.3.2022 reglerar möjligheten att avveckla af-
färsverksamhet i Ryssland. 12) Den gäller samt-
liga medborgare i stater, som Ryssland klassifi-
cerat som fientliga, det vill säga bland annat al-
la EU:s medlemsländer. 
   Begränsningarna, det vill säga ett försäljnings-
förbud, gäller för närvarande endast egentli-
ga aktiebolags aktier, så kallade AO. Däremot 
kan man uppenbarligen avyttra andelar i bolag 
med begränsat ansvar, det vill säga OOO, som 
ungefär motsvarar den tyska bolagsformen 
GmbH. 13)  
   Om bolaget har tillräckligt med tillgångar och 
tillhör kategorin små eller medelstora företag 
med en balansomslutning under en miljard ru-
bel och med en personal under 100 personer är 
en frivillig likvidation likaså möjlig. 14)

   I praktiken har det visat sig att företag med 
mindre än 15 anställda och verksamhet i hyres-
utrymmen relativt lätt kan avvecklas. Så kallade 
management buy outs har också använts. Före-
tag med större produktionsanläggningar har det 
betydligt besvärligare att avsluta sin affärsverk-
samhet. 15) Det framgår till exempel av uppgif-
ter från mitten av april både om Paulig och No-
kian renkaat. 16) Pauligs verkställande direktör 
Rolf Landau konstaterar bland annat att de rys-
ka myndigheterna inte gör det särskilt lätt att 
lämna landet.
   I och med att kriget förlängs och den ryska 
ekonomin fortsätter att försämras är det skäl att 
vara beredd på ytterligare restriktioner när det 

”Att upphöra med exporten till 
Ryssland har varit enklare, däremot 

bjuder en avveckling av affärs-
verksamheten i Ryssland på betydligt 

större utmaningar.”
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gäller eventuell avveckling av företagsverksam-
het i Ryssland. Myndigheterna har uppenbarli-
gen nationaliserat vissa leasade flyg.

Svårt att tro på en återkomst
På en fråga om Fazer någon gång kan återvända till 
Ryssland svarar Fazer-koncernens vd Vitzthum 
att han naturligtvis inte kan tala för alla inom 
Fazer, men att han själv inte tror på en åter-
komst. Han konstaterar vidare, att han för tillfäl-
let ser fler problem än möjligheter i Ryssland. 17) 

Beslutet att anfalla Ukraina är inte bara en hu-
manitär katastrof, utan det utmanar också de eu-
ropeiska säkerhetsstrukturerna. Dessutom för-
sätter det den ekonomiska utvecklingen inte ba-
ra i Europa, utan också i hög grad i Ryssland, un-
der tryck. Hur detta kommer att sluta kan man 
bara spekulera om. För tillfället är det inte svårt 
att föreställa sig olika dystra scenarier. 
   I och för sig är exporten från Finland till Ryss-
land begränsad. Vi talar om cirka 5 procent av 
vår totalexport. Den är med andra ord umbärlig. 
Av en enkät, som i början av april genomförts 
av Finsk-ryska handelskammaren, framgår lik-
väl att en klar majoritet av de företag som del-
tagit i den ser sin affärsverksamhet krympa på 
grund av kriget. 18) Det gäller alltså att hitta nya 
ersättande marknader. 
   De indirekta effekterna är däremot betydligt 
större. Konsumentförtroendet har till exempel 
enligt senaste mätning sjunkit klart. Hur Fin-
lands säkerhetspolitiska beslut utformas påver-
kar självfallet också i hög grad investeringskli-
matet i vårt land. 

”Av en enkät, som i början av april 
genomförts av Finsk-ryska handels-

kammaren, framgår likväl att en klar 
majoritet av de företag som deltagit i 
den ser sin affärsverksamhet krympa 

på grund av kriget.”
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Björn Wahlroos hågkomster av 
de kontroversiella Kouri-affärerna 
är intressant och detaljerad läs-
ning, men Wahlroos problemati-
serar inte sin egen roll i kasino-
ekonomins höjdpunkt. När hans 
memoarer är som bäst ger de en 
klar inblick i avgörande skeden i 
det finska näringslivets historia, 
som då olika arrangemang för att 
köpa upp Nokia gick om intet och 
bolaget lyckades hitta vägen till en 
otrolig framgång.

Anekdoter från kasinoekonomins 
gyllene år

I sin memoarbok Från barrikaderna till bank-
världen skriver finansmannen Björn Wahlroos 
att hans år på vänsterkanten var en fantastisk 
erfarenhet som han varken ångrar eller, om han 
fick leva sitt liv på nytt, vore villig att avstå ifrån. 
Under åren med yttervänstern lärde han sig skri-
va, debattera, organisera, och till och med myg-
la. Därtill lärde han sig förstå vilken enorm att-
raktionskraft makt kan ha.

Wahlroos skriver också att hans ideologiska 
resa tillsammans med kamraten Leif Salmén 
från flower power till vänsterkanten av det poli-
tiska spekret i efterhand ter sig fullständigt obe-
griplig, men det var förstås mycket annat som 
var obegripligt på 1960- och 70-talet. Den slutli-
ga anledningen till att klippa av banden till den 
radikala vänstern fick Wahlroos av att en gene-
ralsekreterare för en ungdomsorganisation ring-
de upp och föreslog att han skull ta en titt på sin 
fars papper där hemma, om där skull finnas nå-
gonting intressant som kunde vara till nytta för 
rörelsen. Fadern var ju ingen mindre än Handels- 
och industriministeriets legendariske kanslichef 
Bror Wahlroos.

Wahlroos skriver syrligt om hur personer 
med anspråkslösa förutsättningar för självstän-
digt tänkande började dyka upp i allt tyngre po-
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sitioner i den alltmer dogmatiska vänsterrörel-
sen. Någon djupare personlig uppgörelse med 
tidens anda och sitt engagemang i den levere-
rar han dock inte. Bytet av ekonomisk ideolo-
gi till marknadsliberalism tycks ha gått tämligen 
smärtfritt för honom.

Träder in i den finansiella kretsen
Karriären får en flygande start på Hanken genom 
att Wahlroos anställs som t.f. yngre lektor i fö-
retagsekonomi med en undervisningsskyldighet 
på hela 440 timmar per år. Därifrån går vägen 
vidare till en professur i nationalekonomi och 
gästspel vid universitet i USA, och rektorskandi-
dat vid Hanken. Trots att Wahlroos kunnat va-
ra en populär och lämpligt krävande lärare står 
det klart att den akademiska världen inte är som 
klippt och skuren för honom. Åren i dess tjänst 
är snabbt avhandlade och det visar sig att glö-
den i Wahlroos dagboksanteckingar stiger till en 
annan temperatur så fort han träder in i den fi-
nansiella kretsen.

Då Wahlroos 1985 blir direktionssuppleant 
med ansvar för Föreningsbanken i Finlands ak-
tieinvesteringar finner han sig i en konservativ 
värld som fortfarande regleras av centralbanken 
i allt från räntor och krediter till investeringar, 
och som är indelad i maktsfärer där Kansallis-
Osake-Pankki är den andra stora spelaren. Han 
ser ett uppenbart behov av förnyelse och i hans 
ögon är Föreningsbankens ledning inte särskilt 
dynamisk eller kompetent, men han högaktar 
dock den strama chefsdirektören Mika Tiivola 
och några direktionsmedlemmar, bland dem 

Erik Stadigh, som beskrivs som särskilt omdö-
mesgill.

Den första stora omstrukturering Wahlroos 
som novis i sammanhanget fick ta i tu med var 
FBF:s köp av Helsingfors aktiebank hösten 1985. 
Det var också första gången han hade Sparban-
kernas centralaktiebank som motspelare, en 
bank som blev ökänd för sitt höga spel i ägar-
strukturer och ren skär spekulation i värdesteg-
ringar på aktier, och som till slut hamnade i fam-
nen på Finlands Bank.

”Finska kasinoekonomins Kalevala”
Wahlroos prosa når inte litterära höjder men när 
han beskriver SCAB och dess huvudrollsinne- 
havare, vice verkställande direktör Juhani 
Riikonen, finner han ett bildspråk:

”Historien om SCAB och dess placeringar är 
den finska kasinoekonomins Kalevala. Där finns 

”Wahlroos skriver syrligt om hur personer 
med anspråkslösa förutsättningar för 

självständigt tänkande började 
dyka upp i allt tyngre positioner i den 
alltmer dogmatiska vänsterrörelsen. 

Någon djupare personlig uppgörelse 
med tidens anda och sitt engagemang i 

den levererar han dock inte.”

Skäggig direktionssuppleant. Björn Wahlroos som 
nytillträdd med ansvar för aktieinvesteringar i Före-
ningsbanken i Finland 1985.
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alla de viktiga elementen i ett modernt teve-
drama: otroliga risker, en outtömlig kassa, en 
ung framgångsrik bankdirektör, kollision mellan 
gammalt och nytt, hänsynslöst mediespel och 
slutligen undergång och ond bråd död.”

Lika dramatiska omdömen om sin egen insats 
i bankvärlden levererar Wahlroos inte. Han del-
tog dock i den hybris som i slutet av 1980-talet 
rådde efter att avregleringen av kapitalmarkna-
den börjat och bankernas kamp om sina makt- 
sfärer drogs till sin spets. Wahlroos kan i efter-
skott se sig som ung och oerfaren på den tiden, 
men någon djupare reflektion över sin roll i sys-
temet tycks han inte se anledning till.

En dos självkritik kunde ha kommit väl till 
pass i den långa berättelsen om de så kallade 
Kouri-affärerna, som gått till historien som kasi-
noekonomins höjdpunkt i Finland, strax innan 
den brutala ekonomiska nedgången började. Vad 
Kouri-affärerna i grund och botten handlade om 
var att KOP försökte sig på en så kallad corner i 
FBF, en minoritetsposition som möjliggör block-
ering av en del beslut. Det skedde genom att an-
vända olika bulvaner, bland dem Peter Fryckman 
och Pentti Kouri, för att dölja var soppan kokas. 
Dessutom var SCAB med på ett hörn som speku-
lant i FBF- och KOP-aktier. Affären slutade med 
att aktiebrev inpackade i 222 lådor levererades 
med paketbil från KOP till FBF (vilket råkar be-
rättas på sidan 222).

Kouri-affärerna slutet på en era
Det var inte bara en sista maktkamp mellan stor-
bankerna Kouri-affärerna handlade om, utan en 
hel rad nya strukturer i försäkringsbranschen 
och bland industriföretag. Ur Wahlroos synvin-
kel började hela bestyret med att försöka hitta 
ett sätt att lösa upp korsägandet mellan de dif-
fusa utvecklingsbolagen Sponsor och Spontel. 
Det visade sig vara en knepig uppgift på grund 
av att det fanns en del strategiska innehav in-
vävda i dessa bolag, bland annat en stor pott av 
KOP-aktier som kunde ha väckt misstankar om 
att FBF i sin tur försökte sig på en corner på sin 
huvudkonkurrent.

Kouri-affärerna kostade KOP:s chefsdirektör 
Jaakko Lassila hans karriär och utan det miss-
taget hade KOP kunnat nå bättre villkor i sam-
gången med FBF till banken Merita några år se-
nare. Pentti Kouri har efteråt hävdat att Wahlroos 
kom undan att ställas till svars. Själv tycks han 
inte finna mer anledning till självrannsakan än 
att han missade att köpa av försäkringsbolaget 
Sampos aktier när det gick att komma över dem 
till förmånligt pris.

Det är intressant att följa med Wahlroos berät-
telse om hur Nokia förvandlades från krisbolag 
till en otrolig framgång. Hans hågkomster inne-
håller ingenting som inte skulle vara känt sedan 
förut, men insiderperspektivet att ha suttit med 
i de centrala förhandlingarna om ägararrange-
mangen ger hans betraktelse ett klart helikop-
terperspektiv på hur allt gick till. Ericssons bud 
föll ju på att Nokias konsumentelektronik var 
ett alltför osäkert kort och en senare leveraged 
buy out, en högbelånad transktion för att köpa 
ut Nokia från börsen, gav de involverade parter-
na skrämselhicka över vilka risker för bolagets 
kapitalbas det inneburit.

Wahlroos gjorde en tankelek om vad som 
hänt om Nokia köpts ut från börsen och FBF 
fått cirka hälften av aktierna. Om de sålts fem 
år senare eller Nokia förts tillbaka till börsen 
hade de varit värda cirka 30 miljarder euro i 
dagens pengar, eller tjugo gånger FBF:s börs-
värde 1990. Wahlroos är väl medveten om att 
det inte är sagt att det gått så väl och att de-
lar av Nokia, bland dem mobiltelefonin, hade 
kunnat säljas ut tidigare. Resultatet blev bra i 
vilket fall som helst.

”Han deltog dock i den hybris som i 
slutet av 1980-talet rådde efter 

att avregleringen av kapitalmarkna-
den börjat och bankernas kamp om 

sina maktsfärer drogs till sin spets. 
Wahlroos kan i efterskott se sig som 

ung och oerfaren på den tiden, men 
någon djupare reflektion över sin 

roll i systemet tycks han inte se 
anledning till.”
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Regeringen förlorade Kullbergs 
förtroende
I en dråplig anekdot berättar Wahlroos om hur 
Finlands Banks chefsdirektör Rolf Kullberg i ett 
utbrott av egenmäktighet på Bankföreningens 
årsmötesmiddag i april 1992 ställde ett ultima-
tum, ett ”han eller jag”, syftande på statsminis-
ter Esko Aho. I Kullbergs ögon hade regeringen 
förlorat centralbankens förtroende och utan att 
nämna någon vid namn tänkte han sig att pre-
sident Mauno Koivisto skulle iscensätta ett re-
geringsbyte.

Wahlroos hörde till dem som öppet talade för 
en devalvering medan Finlands Bank med hän-
der och tänder klamrade sig fast vid den starka 
markens politik, innan det oundvikliga måste 
ske. Kullbergs efterträdare Sirkka Hämäläinen 
hade också för vana att läxa upp oliktänkare och 
se till att inga anklagande finger riktades mot 
centralbanken.

Hämäläinen hade ringt upp Ahti Hirvonen, 
direktionsordförande och tidigare chefsdirektör, 
och krävt att Föreningsbanken slutar kritisera 
centralbankens penningpolitik. Wahlroos tolk-
ning är att Hirvonen tagit Hämäläinens samtal 
på största allvar och att det var orsaken till att 
han måste separeras från banken.

I boken Wahlroos. Epävirallinen elämäkerta, 
som Tuomo Pietiläinen med arbetsgrupp gav 
ut 2013, finns en annan version. Hämäläinens 
påtryckning ges inte någon större tyngd utan 
Hirvonen hade helt självständigt fattat sitt beslut 
om att Wahlroos plats inte är i Föreningsbanken. 
(Pietiläinen & Co:s bok skrevs utan att Wahlroos 
intervjuades.)

Wahlroos omdöme om den försiktige Hirvonen 
som hade vånda med att ta beslut är föga smick-
rande. Läsaren kan önska att Wahlroos inte är 
ute efter att ta hämnd på sin tidigare chef, vars 
försiktighet och återhållsamhet med påstridiga 
åsikter kan ha varit en välbehövlig balans mot 
Wahlroos opportunism när det begav sig.

Väsentligheter och trivialiteter
Någon stor längtan att hänga kvar på Förenings-
banken hade Wahlroos i varje fall inte och det 
satt som hand i handske i hans karriärplaner att 
bli verkställande direktör för det avknoppade in-
tressebolaget Mandatum & Co, som tog sin verk-

Björn Wahlroos: 
Från barrikaderna 
till bankvärlden. 
Ett slags 
dagböcker 
1952–1992. 
Förlaget 2021, 
416 sidor.

samhetsidé från engelska merchantbanker och 
satsade på expertis på företagsköp och riskbä-
rande finansiering.

När Wahlroos får sitt första uppdrag på Man-
datum tar den första delen av hans memoa-
rer slut. De ger ett motstridigt intryck genom 
att blanda väsentligheter med trivialiteter, vik-
tiga avgöranden med möten och telefonsamtal 
som inte har någon relevans för eftervärlden. 
Emellanåt verkar Wahlroos skriva mest för sig 
själv eller den krets av personer han haft att gö-
ra med, emellanåt höjer han blicken och vän-
der sig till en läsekrets. Ständigt befinner han 
sig i en värld där hundratals miljoner ligger på 
bordet och läsaren kan undra om han alls har 
kontakt med så kallade vanliga människors livs-
villkor. Den mänskliga sidan glimtar till genom 
det uppenbart lyckliga äktenskapet med hustrun 
Saara.

Ett intressant stråk i dagboksanteckningarna 
är att där finns en annan huvudperson förut-
om Björn Wahlroos själv. Det är Casimir Ehrn-
rooth, som ständigt dyker upp så fort någonting 
är i görningen och vars ord i dubbelrollen som 
styrelsemedlem i Föreningsbanken och industri-
chef alltid väger tungt. Det visar vilken oförlik-
nelig maktposition Ehrnrooth hade i det finska 
näringslivet.

Wahlroos skriver så pass mycket historia att 
det går att vänta på den andra delen av hans 
dagböcker med spänning.
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Julia Thurén är journalist, författare, blog-
gare och influencer. Hon skriver kolumner 
för Yle och Kauppalehti och gör podcasten 
”Melkein kaikki rahasta” för Yle. Thuréns 
bok Kaikki rahasta (2018) handleder hur var 
och en kan få kontroll över sin privata ekono-
mi och berättar hur författaren lyckades spa-
ra ihop tiotusen euro på ett år. En av bokens 
centrala teser är ”köp inte onödigt skräp” och 
den nyaste boken Kaikki kuluttamisesta kan 
ses som en naturlig fortsättning på detta re-
sonemang. Boken Kaikki kuluttamisesta no-
minerades till Fack-Finlandiapriset år 2021.   

Bokens syfte är att besvara aktuella frågor 
relaterade till konsumtion och texten varvas 
med tiotals expertintervjuer där bland annat 
psykologer, sociologer och ekonomer fram-
för sin syn på olika aspekter av konsumtion. 
Thurén poängterar i introduktionen att bo-
ken fokuserar på konsumtionen av produk-
ter och tjänster och utesluter därmed kon-
sumtionen av till exempel mat, boende och 
transport. Vidare påpekar Thurén att boken 
är skriven ur hennes egen synvinkel och av-
speglar den typ av konsumtion som hon själv 
är bekant med. Boken är således skriven ur 
synvinkeln för en person som tillhör medel-

Cecilia Blomster 
är doktorand i nationalekonomi.

Hur borde vi konsumera för att män-
skligheten och planeten skall klara 
av klimatkrisen? Hur kan vi avstå från 
onödig konsumtion och vad är onö-
dig konsumtion egentligen? Bland 
annat dessa frågor behandlar Julia 
Thurén i sin nyaste bok Kaikki kulut-
tamisesta. 

Konsumtion ur medelklassens 
synvinkel 
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klassen och som har råd att se över sina kon-
sumtionsbeslut.

Bokens innehåll är indelat i tre huvudsakli-
ga delar. Den första delen fokuserar på hur och 
varför vi konsumerar på ett ohållbart sätt. Vida-
re presenteras en sammanfattning av hur kon-
sumtionen har förändrats under de senaste 300 
åren, samt hur man övergått från ett ekologiskt 
hållbart självförsörjande samhälle till ett post-
industriellt samhälle förknippat med överkon-
sumtion. I den andra delen presenteras en rad 
normer och tankemodeller som gör att vi jämt 
och ständigt vill ha nya saker. Dessutom be-
handlas konsumtion ur en evolutionspsykolo-
gisk synvinkel som förklarar hur konsument-
beteendet hänger ihop med människans grund- 

läggande motiv. Bokens tredje del behandlar 
konsumtionens framtid och diskuterar hur man 
istället kunde allokera sin tid och sina pengar. 

Därför konsumerar vi 
Konsumtion som koncept är mer invecklat än 
att man byter ut pengar mot en vara eller en 
tjänst. I boken presenteras en evolutionspsyko-
logisk syn på konsumtion, som grundar sig på 
de motiv som människans handlingar baserar 
sig på. Anmärkningsvärt är att konsumtionsbe-
teendet ofta kan förknippas med något av dessa 
motiv och således förklara varför individer kon-
sumerar på ett visst sätt. Dessa motiv kan exem-
pelvis förklara varför människor ofta samlar på 
sig mer saker om de har överlopps resurser och 
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varför man ständigt vill konsumera nyare och 
bättre produkter.

Känslan av gemenskap och sociala normer 
styr vår konsumtion. Genom att konsumera en 
viss produkt kan man bli del av en gemenskap 
och kommunicera till andra att man tillhör en 
grupp. Å andra sidan kan syftet med konsum-
tion vara att man vill skilja sig från mängden. 
Sociala normer styr konsumentbeteende och 
uppstår som en följd av reklam och olika tren-
der i till exempel sociala medier. Reklamens ur-
sprungliga funktion var att informera konsu-
menten om att en viss produkt finns tillgäng-
lig och kan köpas på givet ställe vid behov. Nu-
förtiden används reklam även till att ge upphov 
till olika behov.

Användningen av algoritmer har gjort att re-
klam numera kan riktas på ett effektivare sätt 
till enskilda konsumenter. I vissa situationer kan 
konsumtion också ses som ett sätt att behand-
la en främmande situation eller ett nytt livsske-
de. Som exempel nämner Thurén föräldraska-
pet. Det finns en enorm marknad för olika barn-
prylar och ofta kan det vara svårt att veta vilka 
produkter som är viktigare att ha än andra. Illu-
sionen om att en ”god förälder” är den som för-
bereder sig genom att skaffa mest prylar är inte 
heller helt ovanlig.

Även känslor kan påverka hur och när man 
konsumerar. Människor har ett grundläggande 
behov att känna välbehag och konsumtion är 
ett enkelt och snabbt sätt att uppnå målet. Kon-
sumtion kan också vara ett sätt att belöna sig 
själv. I vissa fall kan konsumtionsvanan små-
ningom utvecklas till ett beroende. Även nega-
tiva känslor såsom sorg eller stress kan ge upp-
hov till ett konsumtionsbehov. Thurén betonar 

att var och en kan se över sina konsumtionsva-
nor och göra bättre konsumtionsbeslut genom 
att identifiera de behov som man de facto för-
söker uppfylla med sin konsumtion. Det gäller 
att skilja på verkliga behov och på konsumtion 
som endast baserar sig på sociala normer, käns-
lor eller impulser. 

Hur kan framtidens konsumtion se ut? 
Med en viss överdrift beskriver Thurén livet 
som ett spel där man enligt reglerna ska jobba, 
tjäna pengar och konsumera pengarna. Om det 
finns pengar kvar efter att basbehoven är täck-
ta, ska man konsumera mer. Genom sin kon-
sumtion målar människor upp en bild av att 
man lever ett framgångsrikt liv. Thurén beto-
nar att man istället för att fokusera på att tjä-
na så mycket pengar som möjligt för att kunna 
konsumera mer, borde värdesätta sin tid högre. 
Ofta känns pengar mer värdefulla än tid, vilket 
kan förklaras med att många snarare upplever 
brist på pengar än på tid. För att bilda en bätt-
re uppfattning av värdet på sin egen tid kan det 
löna sig att räkna ut hur många arbetstimmar 
det krävs för att tjäna in värdet för en viss va-
ra eller tjänst. 

Ett sätt att konsumera mer hållbart och samti-
digt värdesätta den egna tiden är att köpa tjäns-
ter, till exempel städning eller hemleverans av 
matvaror. Konsumtionen av olika upplevelser 
har också blivit allt vanligare. Thurén menar att 
konkreta prylar allt mer tappar sitt värde i för-
hållande till upplevelser vars värde kommer att 
stiga. Användningen av pengar är lättare att mo-
tivera då man får något konkret i handen, men 
upplevelser behåller sitt värde på ett annat sätt 
i form av minnen.

Vidare kan man lägga sina pengar på att lä-
ra sig en ny färdighet eller utveckla sitt sociala 
eller kulturella kapital. I detta sammanhang syf-
tar socialt kapital på sociala nätverk, till exem-
pel relationer till familj och vänner. Kulturellt ka-
pital omfattar i sin tur exempelvis utbildning, en 
färdighet eller en viss sorts utseende. Ett sätt att 
ytterligare minska på den egna konsumtionen är 
att placera sina pengar. Då man dessutom väljer 
så kallade hållbara placeringar, kan man direkt 
stöda företag som beaktar miljön och det socia-
la ansvaret i sin verksamhet. 

”Thurén betonar att var och en kan 
se över sina konsumtionsvanor 

och göra bättre konsumtionsbeslut 
genom att identifiera de behov som 

man de facto försöker uppfylla med sin 
konsumtion.”
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Julia Thurén: 
Kaikki kulutta-
misesta. 
Gummerus 2021, 
246 sidor.

En bok som väcker tankar 
hos sin målgrupp
Konsumtion är ett omfattande begrepp och det 
är omöjligt att behandla alla aspekter på drygt 
200 sidor. Även om titeln översatt blir ”Allt om 
konsumtion” kommer varje läsare säkert på nå-
gon synpunkt som inte behandlas. Trots detta 
kan boken ses som en lyckad sammanfattning av 
en stor mängd information om ett mångfasette-
rat ämne. Även om det är frågan om en facklit-
terär bok, är den skriven på ett sätt som gör den 
både lättläst och underhållande. Läsare som är 
bekanta med Thuréns blogginlägg kan säkert dra 
paralleller till texterna där. Thurén utgår ifrån 
sitt eget perspektiv, vilket gör att läsare i en lik-
nande livssituation har lättare att känna igen sig 
själv och sina konsumtionsvanor.

Samtidigt kan en del av de vardagliga exemp-
len kännas avlägsna för en läsare med annorlun-
da bakgrund eller ekonomisk situation. Dessut-
om kan en del av resonemangen kännas främ-
mande, beroende på vilken generation läsaren 
tillhör. Som exempel kan nämnas den inverkan 
sociala medier i allt högre grad har på männis-
kors konsumtionsbeslut. 

Sammanfattningsvis är Kaikki kuluttamisesta 
en bok som behandlar ett ytterst aktuellt ämne. 
Överkonsumtion har allvarliga följder för vårt 
klimat och det västerländska ”konsumtionska-
laset” kan inte fortsätta för evigt. Vi måste börja 
konsumera på ett mer hållbart sätt. Thurén lyck-
as skriva lättsamt om ett ämne som för många 
kan kännas alltför komplext. Tack vare bokens 
uppbyggnad och stil kan man med fördel lyssna 
på den som ljudbok.
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Lars Calmfors är nog genom sin synlighet utåt den 
nutida nationalekonom som är mest känd bland all-
mänheten i Sverige. Han rekryterades som doktorand 
till Institutet för internationell ekonomi vid Stock-
holms universitet år 1974 av den svenska national-
ekonomins nu bortgångne nestor Assar Lindbeck. 
Det var en tid då vänstern fortfarande dominerade 
samhällsdebatten, och både Assar Lindbeck och na-
tionalekonomiämnet stod under attack.

I en stridsskrift 1) 1973 skrev till exempel redaktö-
ren Nordal Åkerman: ”Som den mest uttalade, ofta 
naivaste och politiskt mest reaktionäre representan-
ten för dessa ekonomer har nu under flera år profes-
sor Assar Lindbeck framstått… När han blivit huvud-
föremål för angreppen i denna bok är det på grund 
av hans många debattinlägg, som tydligare än andra 
renodlar den moderna liberalismens ekonomiska för-
kunnelse. Kritiken gäller därför mycket mer ett sätt 
att tänka än den som framför åsikterna.”

Lars Calmfors skriver nu i sin delvis memoarlik-
nande Mellan forskning och politik: 50 år av sam-
hällsdebatt att han aldrig blev någon del av vänster-
vågen. Uppenbarligen blev han inte heller avskräckt 
av attackerna därifrån på nationalekonomins huvud-
fåra. Ämnet var det som han fann mest intressant i 
civilekonomstudierna vid Handelshögskolan i Stock-
holm. Ett självklart mål var att ”bättre förstå sam-

Bo Sandelin 
är professor emeritus i nationalekonomi 

vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet.

Lars Calmfors, professor emeri-
tus vid Stockholms universitet, 
har under ett halvsekel varit 
verksam som forskare, lärare, 
utredare och debattör i sam-
hällsekonomiska frågor. I den 
delvis memoarliknande Mellan 
forskning och politik: 50 år av 
samhällsdebatt får läsaren en 
inblick i Calmfors syn på skeen-
det och hans roll däri.

En modern företrädare för 
upplysningsfilosofi
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tagits till den empiriska forskningen om privata 
kontra statliga utförares effektivitet”.

Inflationsfrågan
Inflationsfrågan är ett annat område som föränd-
rats radikalt under Calmfors karriär. På 1970- och 
1980-talen var problemet alltför hög inflation; 
vissa år noterades tvåsiffriga tal. Calmfors var 
en av dem som drev på för en normpolitik el-
ler icke-ackommodationspolitik med ett överord-
nat prisstabiliseringsmål och med trovärdig fast 
växelkurs som medel för att hålla nere inflatio-
nen. Ambitionerna hindrade inte Sverige från att 
dras med i den internationella finanskrisen hös-
ten 1992, då kronans kurs mot eurons förstadi-
um ecu inte längre kunde försvaras, och fortfa-
rande flyter kronan.

Målet att hålla nere inflationen har under 
2000-talet ändå uppfyllts mer än väl. I stället 
har åtgärder vidtagits – främst en mycket låg el-
ler till och med negativ styrränta – för att hål-
la uppe inflationstakten vid ett tvåprocentsmål.

EMU-utredningen
Calmfors genombrott som kändis bland allmän-
heten kom då han ledde den stora svenska stat-
liga EMU-utredningen i vars huvudbetänkande 
från 1996 det fastslogs att ”de faktorer som talar 
emot ett svenskt deltagande [i valutaunionen] 
redan i första omgången 1999 är starkare än de 
faktorer som talar för”.

EMU-utredningen hade säkert stor betydelse 
för att svenskarna i folkomröstningen i septem-
ber 2003 med klar majoritet röstade nej till att 
antaga euron som valuta. Calmfors förklarade 
emellertid sommaren 2003 att han själv ”tänkte 
rösta ja i folkomröstningen, men ’inte på grund 
av, utan trots den ekonomiska argumentation 
som ja-sidan fört fram’. Huvudskälet var att jag 
ville medverka till en mer långtgående euro- 
peisk politisk integration”.

Han hade i flera år kritiserat argumentatio-
nen i eurodebatten. År 1997 var han inbjuden 
till Stora utskottet i Finlands riksdag för att kon-
trastera den svenska EMU-utredningen mot den 
finländska. ”Den finska utredningen gav enligt 
min mening en alltför positiv bild av de ekono-
miska fördelarna med ett medlemskap i valuta- 
unionen”, säger han.

hällsutvecklingen” och i slutändan ”att forsk-
ningskunskapen ska bidra till en bättre politik”.

Efter de inledande kapitlen med biografiska 
inslag och beskrivningar av Calmfors syn på äm-
net, utbildningen och forskningen följer ett an-
tal kapitel som dels ger en god bild av den mak-
roekonomiska utvecklingen och den ekonomis-
ka politiken i Sverige sedan 1970-talet, dels visar 
Calmfors egen roll i skeendet. Det är en impone-
rande mängd utredningar, råd, kommittéer, kom-
missioner etcetera som han har hunnit deltaga 
i vid sidan av traditionell akademisk forskning 
och undervisning samt deltagande i den offent-
liga debatten med omkring 270 tidningsartiklar.

Stor förändring av arbetsmarknads-
politiken
Det är slående hur radikalt det dominerande syn-
sättet har förändrats på många områden under 
det halvsekel som boken täcker. Ett är arbets-
marknadspolitiken. ”Fram till början av 1990-ta-
let var dess förträfflighet snarast en politisk 
dogm som inte fick ifrågasättas”. Arbetsmark-
nadsstyrelsen (AMS) med de statliga arbetsför-
medlingarna hade en central roll, som man strä-
vade efter att stärka. Jag minns ett uppmärksam-
mat fall 1979, då AMS krävde att få ta över artist-
förmedlingen från artisternas egna produktions-
bolag. Formellt kunde kravet motiveras med att 
det var förbjudet med privat arbetsförmedling i 
förvärvssyfte.

Mot detta kan ställas läget efter januariavta-
let 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpar-
tiet, Centern och Liberalerna. I avtalet ingick en 
genomgripande förändring av arbetsförmedling-
en så att privata aktörer skulle matcha och rus-
ta de arbetssökande till de lediga jobben. Myn-
dighetens återstående uppgift skulle bli kontrol-
lerande och övergripande.

Calmfors är kritisk mot genomförandeproces-
sen; ”de som drev på för en total omgörning av 
arbetsmarknadspolitiken rycktes med av sin en-
tusiasm och valde därför att gå fram alldeles för 
fort”. Kapitlet avslutas med: ”Den radikala för-
ändring, med en omfattande privatisering av ar-
betsmarknadstjänster, som nu sker baserar sig 
till viss del på insikter från forskningen. Men 
samtidigt verkar ideologiskt betingade förhopp-
ningar ha spelat stor roll och alltför lite hänsyn 
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Nyttig och nöjsam läsning
Calmfors är en utpräglad modern företrädare för 
upplysningsfilosofin i den meningen att han fli-
tigt hänvisar till forskningen, experter, avväg-
ningar och målkonflikter. Uppenbarligen kan det-
ta provocera, om det drivs så långt att det skul-
le kunna påverka maktrelationerna. Calmfors 
skriver att han 1999 i en debattartikel i Dagens 
Nyheter hade föreslagit ”en oberoende experttri-
bunal som ’avger utlåtanden om viktigare eko-
nomisk-politiska förslag innan de antas av riks-
dagen och att riksdagsbesluten innehåller ut-
tryckliga hänvisningar till dessa’. Jag förordade 
också att ett sådant expertorgan i efterhand skul-
le kunna utvärdera regeringens ekonomiska po-
litik och krav kunna ställas på att regeringen tar 
ställning till dessa utvärderingar”.

re är väl att författare i efterhand försöker förti-
ga eller omtolka sina misstag i positiv riktning. 
Ett misstag som Calmfors delade med majorite-
ten av ekonomer gällde felbedömningen av ris-
kerna för en global finanskris som följd av sub-
prime-lånekrisen i USA 2007–2008. ”En förkla-
ring kan vara att ekonomisk historia, som kun-
de ha varit till stor hjälp i sammanhanget, hade 
trängts undan inom ekonomiämnet av för myck-
et fokusering på eleganta teoretiska modeller”. 
Jag instämmer.

Calmfors menar att det inte är memoarer i 
vedertagen mening som han nu publicerar, även 
om det finns sådana inslag. Den personliga me-
moarboksstilen karakteriserar emellertid texten 
även när sådant som arbetsförmedlingens refor-
mering eller den globala finanskrisen behand-
las. Det är ingen nackdel, det gör läsningen in-
te bara kunskapsbringande utan också myck-
et nöjsam.

Fotnot
1) ”Tvingande ekonomiska skäl”: En bok om myter, s. 12. 
Bokförlaget Prisma, Stockholm 1973.

”Calmfors är en utpräglad modern 
företrädare för upplysningsfilosofin i 

den meningen att han flitigt hänvisar 
till forskningen, experter, avvägningar 
och målkonflikter. Uppenbarligen kan 
detta provocera, om det drivs så långt 

att det skulle kunna påverka makt- 
relationerna.”

Detta kan möjligen ge intryck av att riks-
dag och regering skulle vara underordnade el-
ler åtminstone redovisningsskyldiga inför ett ex-
pertorgan. Det är knappast överraskande att re-
aktionerna var ”i huvudsak negativa”. Calmfors 
drev emellertid frågan vidare, och genom ett 
riksdagsbeslut 2007 upprättades Finanspolitis-
ka rådet med Calmfors som ordförande. Rådets 
huvuduppgift blev att i en årlig rapport utvärde-
ra den förda finanspolitiken mot bakgrund av 
dess grundläggande mål. Granskningarna led-
de till upprepade konflikter med finansminister 
Anders Borg. Calmfors lämnade uppdraget 2011.

Ett ovanligt men sympatiskt inslag i boken är 
flera utsagor av typen ”jag hade fel”. Vanliga-

Lars Calmfors: 
Mellan forskning 
och politik. 50 år 
av samhällsde-
batt. 
Ekerlids Förlag 
2021, 412 sidor. 



Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2022   59  

Den amerikanske filosofen Michael J. Sandel har 2021 
utkommit med en bok The Tyranny of Merit, What´s Beco-
me of the Common Good?. Bokens tes är att idealiseringen 
av utbildning, som ett medel för social mobilitet, har trots 
den ursprungliga avsikten gett upphov till ojämlikhet och 
den bidrar till och med till dagens populistiska strömning-
ar, inte bara i USA utan också i Europa.

För den stora allmänheten är Sandel framför allt känd 
för Harvardkursen Justice, som bandades 2005 och kan 
ses online. Hösten 2007 deltog över tusen studenter vid 
Harvard i hans kurs. Vid sidan av verket Justice, What´s 
the Right Thing to Do?, som utkom 2008, har han publi-
cerat ett flertal böcker, bland annat The Case against Per-
fection, Ethics in the Age of Genetic Engineering från 2009 
och What Money Can’t Buy, The Moral Limits of Markets 
från 2012. 

Sandel, 68, är professor vid Harvard-universitetet och 
anses vara influerad av bland andra John Rawls, John 
Stuart Mill och John Locke. Han har undervisat vid 
Harvard sedan 1981. I sitt verk Liberalism and the Li-
mits of Justice, vars första upplaga utkom 1982, kritise-
rar han bland annat Rawls uppmärksammade så kall-
lade ursprungsposition (”original position”), som leder 
till att man väljer en viss syn på rättvisan. Sandel menar 
att Rawls konstruktion med okunskapens slöja (”the veil 
of ignorance”) bakom vilken denna uppfattning uppstår, 
negligerar det faktum att människan redan till sin na-

Max Oker-Blom
 är ekon.dr. och docent.

Michael J. Sandel skriver 
om att respektera arbete. 
Det är frågan om att vär- 
desätta arbete som sådant, 
inte bara utbildning. Den 
sociala mobiliteten har 
nämligen inte förverkligats 
i USA. Aristokratin med 
ärvda privilegier har bara 
ersatts av en meritokratisk 
elit som överbetonar be-
hovet av en collegeutbild-
ning.

Utbildningen har inte gjort 
samhället jämlikt
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tur påverkas av olika omständigheter, som i sig 
gör att hon inte är ”ograverad”, det vill säga nå-
got slags tabula rasa, vilket är startpunkten för 
Rawls rättviseteori. 

En elit utövar avgörande inflytande
I den nu diskuterade bokens inledning hänvi-
sar Sandel till den brittiska sociologen Michael 
Young, som i sin bok The Rise of the Meritocracy 
från 1958 myntade begreppet meritokrati, som 
utgör en benämning på samhällssystem i vilka 
ett avgörande inflytande utövas av en elit, som 
grundar sin ställning på utbildning och begåv-
ning. Young förutspådde redan då, det vill sä-
ga för drygt sextio år sedan, att meritokratin kan 
ge upphov till både en känsla av överlägsenhet 
bland de utbildade och förbittring bland de out-
bildade. 

Sandel delar därtill Yale-professorn Daniel 
Markovits uppfattning, som denne bland an-
nat för fram i The Meritocracy Trap publicerad 
2019, att de privata universiteten borde fråntas 
sin skattefrihet om de inte rekryterar åtminsto-
ne hälften av sina studenter bland mindre be-
medlade.

Boken handlar således huvudsakligen om tre 
omständigheter. För det första att betoningen av 
utbildning, framför allt i USA, som ett medel för 
ett jämlikare samhälle, trots vad som initialt var 
avsikten inte lett till detta, snarare tvärtom. För 
det andra att avsaknaden av en amerikansk fy-
raårig college-examen (motsvarar en kandidatex-
amen hos oss, alltså inte en magistersexamen) 
skapat missnöje bland dem, som inte gått på col-
lege och haft negativa följder för samhällsklima-
tet, och för det tredje hur man enligt Sandel skall 
åtgärda detta.

Höga inkomster ger höga poäng
När det gäller det första förhållandet noterar 
Sandel bland annat att strävan efter att få stude-
ra vid så kallade Ivy League-universitet, såsom 
Harvard, Yale eller Stanford, för att nu nämna 
några, helt gått över styr. Av ett uppmärksam-
mat amerikanskt fall från mars 2019 framgick 
att förmögna föräldrar betalat ett konsultföretag 
för att detta i sin tur skulle muta examensöver-
vakare att förbättra ungdomarnas inträdespoäng 
(så kallade SAT-scores, Scholastic Aptitude Test) 

eller övertala collegetränare i olika idrottsgrenar 
att dessa skulle rekrytera de sökande trots att 
dessa inte ens ägnade sig åt den aktuella spor-
ten. Allt för att ungdomarna skulle bli antagna 
till ifrågavarande toppuniversitet.

Intressant är också att notera, att det lands-
omfattande SAT-testet, som alltså var avsett att 
bidra till en utjämning av de inträdessökandes 
socioekonomiska utgångspunkt, enligt empi-
riska undersökningar inte gör det. Det visar sig 
nämligen att ju högre en familjs inkomster är 
desto högre är poängen i testet. Om en sökande 
kommer från en höginkomstfamilj är chansen att 
bli antagen ett till fem, medan motsvarande siff-
ra för en sökande från en låginkomstfamilj är ett 
till femtio. Det här har naturligtvis att göra med 
att en person, som hör till den förra gruppen, har 
råd att använda sig av olika slags, ofta dyra, pre-
parationskurser och till och med personliga tuto-
rer för att öka sina poäng i testet.  

Den sociala mobilitet som eftersträvades på 
1940–50-talet för att öka jämlikheten i samhäl-
let, har enligt Sandel inte förverkligats. I och 
med att bland annat ”SAT is coachable”, som 
Sandel uttrycker det, har aristokratin med ärvda 
privilegier bara ersatts av en meritokratisk elit, 
som är lika priviligierad fastän man just genom 
att införa testet strävade efter att avskaffa möj-
ligheten att komma in vid universiteten på grund 
av donationer till dem från föräldrarna, alumnre-
lationer och liknande.

Överbetoning av collegeutbildning
Vid sidan av detta bidrar uppfattningen bland 
många av dem, som studerar vid toppuniversi-
tet, att de de facto tillhör en elit, till att under-
blåsa ojämlikheten. Sandel talar om hybris. Han 
menar att om någon råkar vara intelligent eller 
födas i en förmögen familj är det en ren tillfäl-
lighet och inget att yvas över. Det är inget som 
vederbörande själv bidragit till. Han konstaterar 
bland annat att ”American higher education is li-
ke an elevator in a building that most people en-
ter on the top floor”. 

Föreställningen att envar är sin egen lyckas 
smed och uppfattningen om den amerikanska 
drömmen är således långt ogrundade. Överbe-
toningen av att skaffa sig en collegeutbildning 
har bidragit till att skapa och cementera det vad 
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Sandel kallar för ”the Diploma Divide”. De som 
saknar den känner sig underlägsna och detta i 
sin tur späder på populistiska strömningar. Nå-
got som till exempel Donald Trump lyckades ut-
nyttja då han blev vald till USA:s president 2016 
genom att systematiskt rikta udden mot den ut-
bildade eliten i Washington. Å andra sidan har 
den meritokratiska eliten själv bidragit till sam-
hällsklyftan genom att såsom presidentkandida-
ten Hillary Clinton kalla Trumps supportrar för 
bedrövliga, ”a basket of deplorables”. 

Studieplatserna kunde lottas ut
Sandel förespråkar i huvudsak två förslag för att 
råda bot på den existerande situationen i USA. 
För det första menar han att från de cirka 40 000, 
som årligen söker in till till exempel Harvards 
och Stanfords 2 000 tillgängliga studieplatser, 
kunde man gallra bort cirka 10 000, det vill sä-
ga 25 procent, som förmodligen inte skulle kla-
ra sig (”flourish”), varefter platserna skulle lot-
tas ut bland de kvarvarande. Utan tvivel ett ra-
dikalt förslag, men Sandel är övertygad om att 
samtliga kvarvarande skulle klara sina studier 
alldeles utmärkt. Detta sätt att kvalificera inträ-
dessökande skulle utan tvekan också avglorifie-
ra en studieplats vid ett så kallat toppuniversitet. 

Det andra förslaget, hävdar Sandel, handlar 
om att respektera arbete. Det är frågan om att 
värdesätta arbete som sådant, inte bara utbild-
ning. Inkomstfördelningen i USA gör detta till 
en veritabel utmaning. Ännu cirka trettio år ef-
ter andra världskriget var det möjligt att utan en 
collegeutbildning hitta ett bra arbete och leva en 
hygglig medelklasstillvaro. 1979 förtjänade en 
person med collegeutbildning cirka 40 procent 
mer än en person utan den. År 2000 hade det-
ta så kallade ”college premium” stigit till 80 pro-

cent. Under samma period ökade ett stort ame-
rikanskt bolags vd-lön från 30 till 300 gånger en 
arbetares medellön och samtidigt minskade fa-
briksarbetsplatserna från 1979 till 2016 med 7,5 
miljoner från 19,5 till 12 miljoner. Produktivite-
ten steg, men arbetarna erhöll en allt mindre del 
av vad de producerade i jämförelse med aktieä-
garna och ledningen.

Manuellt arbete är värdefullt
Trots att utbildningsförhållandena hos oss med 
mer eller mindre gratis skolgång och universi-
tetsutbildning inte kan jämföras med situatio-
nen i USA, där föräldrar börjar spara för barnens 
utbildning redan då de är små, är fokus hos oss 
på studentexamen och högskoleutbildning nog 
rätt intensiv. Yrkesutbildningen utgör likväl en 
bra motvikt. 

Om vi inte lärt oss något annat av pandemin 
så bör vi åtminstone ha kunnat observera att ut-
an till exempel vård- och butiksarbetare, avfalls-
hanterare, buss- och spårvagnschaufförer, etce-
tera skulle samhället sluta fungera digitalisering-
en till trots. Arbete är värdefullt, också det som 
inte producerats av en högskoleutbildad. Det är 
något som det är värt att reflektera över då man 
lönesätter manuellt arbete.

Trots att Sandels utgångspunkter är ameri-
kanska och hans kritik i huvudsak gäller ameri-
kanska förhållanden är hans bok tankeväckande 
också för oss, särskilt med tanke på dagens po-
pulistiska strömningar och orsakerna till dessa. 
Den är välskriven och försedd med ett digert 
källmaterial och ett utmärkt alfabetiskt index.  

”Överbetoningen av att skaffa sig en col-
legeutbildning har bidragit till att skapa 
och cementera det vad Sandel kallar för 
’the Diploma Divide’. De som saknar den 

känner sig underlägsna och detta i sin 
tur späder på populistiska strömningar.”

Michael J. Sandel: 
The Tyranny of 
Merit, What´s 
Become of the 
Common Good?. 
Penguin Books 
2021.
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Ekonomiska Samfundets syfte är att vidga och 
underhålla intresset för den ekonomiska veten-
skapen och att arbeta för tillämpningen av den i 
det ekonomiska livet. Samfundet är ett forum för 
ekonomisk debatt och verksamheten är koncen-
trerad kring medlemsmöten och seminarier samt 
den egna tidskriften.

Samfundet grundades i Helsingfors 1894.

Ekonomiska Samfundets Tidskrift publicerar ar-
tiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik 
och forskning. Vetenskapliga och populärveten-
skapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner 
ingår. Nya och tidigare nummer finns avgiftsfritt 
att läsa på www.ekonomiskasamfundet.fi/tidskrif-
ten.

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 medlem-
mar. För mer information och ansökningsformulär 
se www.ekonomiskasamfundet.fi.
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sakkunniga talare, diskussion 
och mingel. Samfundet ger ut en 
tidskrift med ekonomisk analys tre 
gånger år 2022.

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 Sam-
fundet är 30 euro och för studerande
15 euro per år. För en engångsavgift 
på 300 euro blir man ständig medlem.
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AI kan förutsätta att kravet 
på att en uppfinnare eller konstnär skall 
vara en fysisk person måste luckras upp
EU:s och Finlands handelsrelation med Kina kräver rättvist tillträde till marknaden

I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivet 

Hur klimatprognoser används för att mildra katastrofrisker

Ekonomiska samfundet 125 år. Hur såg debatten ut för hundra år sedan?
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Coronapandemin framkallar massiv 

stimulans av ekonomin. Är stimulan-

sen effektiv och håller statsekonomin 

i längden?

Kapitalismen utmanas av skuldexplosion och utarmning av naturresurser

Brexit förutsätter en jämlik konkurrenssituation för företagen

Smarttelefoner i skolan: går teknologins och skolans värderingar ihop?

Stockmanns annonser visar hur marknadsföringen i Finland utvecklats
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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
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Det föds fler barn under ekonomiskt 

bättre tider och färre under recessioner

Avregleringen av hyresmarknaden gav ett klart större utbud av bostäder

Finländska företag tiger om sitt ansvar kring mänskliga rättigheter

Är det motiverat att personifierade skatteuppgifter är offentliga?

Vatten är en livsuppbärande substans som inte går att värdera ekonomiskt

Den enda svenskspråkiga 
ekonomitidskriften i euroområdet


